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Kraśnik, dnia 16 lutego 2017r.

Pan
Tadeusz Członka
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Przedstawił trzy interpelacje. Z pierwszym zapytaniem zwrócił się do
Burmistrza Miasta jako człowieka wrażliwego, lekarza zatroskanego o nędzny poziom opieki
zdrowotnej nad szarym człowiekiem, który wielokrotnie korzystał ze sprzętu zakupionego ze
środków zebranych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wspierał
wcześniej tą inicjatywę, doceniając także jej wymiar wychowawczy w zakresie
popularyzowania takiego społecznego solidaryzmu. Jakie zamierza Pan wyciągnąć
konsekwencje wobec dyrektora CKiP, który odmówił udostępnienia mieszkańcom Kraśnika
obiektu, który wszyscy oni utrzymują łącznie z płaceniem mu pensji, dla zorganizowania
społecznej akcji charytatywnej? Pierwszy to chyba przypadek, żeby nie pozwolić ludziom
działać w szlachetnym celu. Wielu mieszkańców ocenia to zdarzenie jako graniczące z
bezczelnością, działanie aspołeczne. Podstawowym obowiązkiem dyrektora CKiP, który
pracuje za społeczne pieniądze, w publicznym obiekcie, jest działać w społecznym interesie.
Zdecydowanie przeciwko takim zachowaniom protestuję. To jest sobie państwo,
zawłaszczanie społecznych rzeczy. Polityczne wazeliniarstwo proponuję, żeby każdy kto chce,
albo musi takie wazeliniarstwo uprawiać, uprawiał za własną kasę i we własnym prywatnym
czasie.
Odpowiedź: Odnośnie interpelacji Radnego Rady Miasta Kraśnik Tadeusza Członki,
dotyczącej organizacji w 2017 roku Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjaśniam:
Stanowczo chcę zdementować informacje o zakazie lub utrudnieniach ze strony burmistrza
Miasta Kraśnik lub dyrektora CKiP w organizacji tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 25 finał WOŚP decyzją sztabu odbywał się w Zespole Placówek
Oświatowych nr 1. We wsparciu oraz za zgodą dyrektora CKiP Wojciecha Gołosia siedziba
sztabu mieściła się w CKiP. Kampania przed finałem również spoczywała na Centrum Kultury i
Promocji. Wszystkie materiały reklamowe takie jak plakaty przygotowało i sfinansowało
CKiP. Jesteśmy dumni z tego, że tak jak w latach poprzednich akcja ta zjednoczyła
mieszkańców, a przy okazji także społeczność uczniów Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 i
ich rodziców. Podczas 25. finału WOŚP w Kraśniku udało się pobić po raz kolejny rekord
zebranej kwoty, osiągając ponad 50 tys. zł w wyniku zbiórek, a w samej tylko licytacji
gadżetów w ZPO1 uzyskano 2648 zł co także było licytacją rekordową.
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Treść interpelacji 2: Druga interpelacja, w części problem zasygnalizowała radna Angelika
Marcinkowska, dotyczy reformy oświaty. Prośba o przekazanie informacji jakie będą skutki
wdrażania tej reformy w naszym mieście? Przyjęcie taktyki rządu, który uważa, że jakoś to
będzie, w jednym miejscu ubędzie, to w drugim przybędzie, w przypadku naszego miasta
taka taktyka się nie sprawdzi. Dlatego, że już za rok będzie to miało skutki budżetowe, a za
dwa lata możemy mieć, jeśli nie przewidzimy wszystkich ewentualnie skutków, problemy z
dopięciem budżetu. Pani dyrektor odpowiedzialna za te sprawy, pewnie burmistrzowi takie
informacje już przygotowała, ale powinna także nas jako radę poinformować jakie będą
skutki tej reformy. Z tego wynika, że powiat może na tym zyskać, natomiast my możemy
mieć z tym poważne problemy w zakresie finansowania obiektów, które doposażmy i
naszych planów inwestowania w te obiekty.
Odpowiedź: W dniu 02 lutego 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Kraśnik, na stronie internetowej www.umkrasnik.bip.lubelskie.pl, zostało zamieszczone
zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały będzie
przedmiotem obrad na sesji Rady Miasta Kraśnik, w dniu 23 lutego 2017 roku.
Treść interpelacji 3: Trzecia interpelacja dotyczy ZOZ-u, co prawda ZOZ podlega pod powiat,
jednak zdrowie i życie mieszkańców Kraśnika powinno być przedmiotem naszej troski.
Ostatnio pełniąca dyżur pani doktor trafnie spostrzegła, że oddział ratunkowy zamienił się w
izbę wytrzeźwień, ponieważ 4 łóżka w tym oddziale zajmowali dowiezieni przez policję osoby
nietrzeźwe. Izby wytrzeźwień w Kraśniku nie ma, były już starania, żeby uruchomić taką
placówkę ale to jest drogie, pewnie się tego nie doczekamy. Ale nie możemy też bezczynnie
czekać, aż ktoś umrze bo nie będzie dla niego miejsca na oddziale ratunkowym, bo wszystkie
łóżka będą zajęte przez osoby nietrzeźwe. Należy zastanawiać się czy nie można rozpocząć
jakiś wspólnych działań, może z powiatem, w kwestii urządzenia noclegowni, żeby takie
osoby można było gdzieś ulokować, żeby nie zamarzły i żeby nie blokowały łóżek
potrzebnych na oddziale ratunkowym.
Odpowiedź: Odnośnie interpelacji Radnego Rady Miasta Kraśnik Tadeusza Członki,
dotyczącej opieki nad osobami bezdomnymi w Kraśniku, wyjaśniam:
Z mojej inicjatywy 1 lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z dyrektorem SP ZOZ Kraśnik,
Markiem Kosem oraz starostą Powiatu Kraśnickiego, Andrzejem Majem dotyczące tego
problemu. Wszystkie strony zadeklarowały chęć wspólnego rozwiązania tej kwestii. Na
spotkaniu padła propozycja, aby nawiązać w tej sprawie współpracę z organizacją
pozarządową, która udzielałaby pomocy osobom bezdomnym. Działania te finansowane
byłyby z dotacji pochodzących od samorządów.
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