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Kraśnik, dnia 16 lutego 2017r.

Pan
Zbigniew Marcinkowski
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 26 stycznia 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: poruszył temat bezrobocia w Kraśniku. Jeżeli zostanie przeprowadzona
analiza zmian w stopie bezrobocia na terenie miasta, powiatu, okazuje się, że w stosunku do
listopada gdzie była 12, 7% stopa bezrobocia, to w grudniu będzie gdzieś w granicach 13,3%,
czyli widać tendencję wzrostową. Oficjalnie w mediach podaje się informacje, że
ogólnokrajowa stopa wynosi mniej więcej 8,6%. Jeżeli odniesiemy to do naszej stopy
bezrobocia stawia nas to w bardzo niekorzystnej sytuacji w tym porównaniu. Jakiś czas temu
odbyła się dyskusja, że Specjalna Strefa Ekonomiczna cieszy się wielkim zainteresowaniem,
że inwestorzy chcą do nas przychodzić, chcą tworzyć miejsca pracy, to miałoby wpływ na
pomniejszenie stopy bezrobocia. W tych wynikach sytuacja jawi się odwrotnie. Należy
zastanowić się nad tym, czy polityka jeśli chodzi o ściąganie tutaj inwestorów i inicjowanie
powstawania nowych miejsc pracy, czy nie idzie w złym kierunku. Jak faktycznie wyglądają
obecnie w tej strefie umowy zawarte z inwestorami? Jakie są plany, ale rzeczywiste, co do
zwiększenia miejsc pracy? Jaka polityka gospodarcza ze strony miasta jest prowadzona, żeby
pomóc podmiotom w zainicjowaniu w nich chęć zwiększania zatrudnienia?
Odpowiedź: W nawiązaniu do Pana interpelacji z posiedzenia XXXIV sesji Rady Miasta
Kraśnik z dnia 26 stycznia 2016 r. dotyczącej faktycznej sytuacji w Kraśnickiej Strefie
Ekonomicznej, polityki gospodarczej prowadzonej przez miasto Kraśnik mającej na celu
zwiększeniu zatrudnienia uprzejmie informuję, że Burmistrz Miasta Kraśnik prowadzi szeroko
zakrojoną politykę proinwestycyjną mającą na celu zapewnienie profesjonalnej pomocy
podmiotom zainteresowanym prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie naszego
miasta. Ze strony tutejszego urzędu inwestor może liczyć na profesjonalne przeprowadzenie
podczas realizacji procesu inwestycyjnego, jak i również tuż po jego ukończeniu.
W pierwszej kolejności inwestorowi oferujemy pomoc bezpośrednią, związaną z działaniami
niezbędnymi do uruchomienia inwestycji. W szczególności są to:
 wspieranie inwestora w uzyskaniu koniecznych zezwoleń i dokumentów,
 zainicjowanie kontaktu z instytucjami otoczenia biznesu,
 uczestniczenie w negocjacjach z dostawcami mediów oraz urzędami państwowymi
i samorządami wyższych szczebli,
 prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, a także podjęcie się ewentualnych
mediacji w przypadku pojawienia się konfliktów związanych z nową inwestycją,
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Urząd Miasta Kraśnik poza formą pomocy bezpośredniej kładzie również szczególny nacisk
na wsparcie bezpośrednie:
 inwestycje w miejską infrastrukturę techniczną (drogi, kanalizacja, wodociągi ),
 inwestycje w lokalną infrastrukturę społeczną (szkoły, przedszkola, zakłady opieki
zdrowotnej, obiekty sportowe),
 wsparcie w zakresie pozyskiwania i szkolenia wykwalifikowanej kadry,
 wsparcie w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi lokalnymi kooperantami.
Mając powyższe na uwadze należy również wspomnieć o uchwale nr LXI/365/2014 Rady
Miasta Kraśnik z dnia 10 października 2014 r. „w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku
od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy w wyniku realizacji nowej inwestycji na terenie Miasta Kraśnik”. Przedmiotowa
uchwała, zwalniająca z podatku od nieruchomości jest ważnym czynnikiem do
podejmowania działań inwestycyjnych. Obecnie z przedmiotowej ulgi skorzystały 4 podmioty
gospodarcze.
W Kraśnickiej Strefie Ekonomicznej funkcjonują następujące zakłady:
 PPHU Stare Drewno, Potoczek 41, 23–313 Potoczek Wielki,
 WABO Kraśnik Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 3/3, 26-800 Białobrzegi,
 ORTIS, ul. Długa 11, 23-200 Kraśnik.
Oddano również w dzierżawę działkę o numerze ew. 437/5 firmie JKG INTERECO, ul. Jana
Sawy 10/16, 23-632 Lublin. Obecnie na terenie strefy (działka 438/4) powstaje hala
produkcyjna z częścią biurową realizowana przez firmę Stare Drewno z siedzibą w Potoku
Wielkim.
Obecnie trwają rozmowy z trzema inwestorami mogącymi zainwestować na terenie
kraśnickiej podstrefy a tym samym utworzyć nowe miejsca pracy.
Rozmawiając z rodzimymi przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami, jak również
kraśnickim urzędem pracy widok na bezrobocie w powiecie kraśnickim jest zgoła inny niż
przytoczone przez Pana dane. Coraz trudniej w Kraśniku o pozyskanie pracownika.
Problemem staje się nie brak miejsc pracy, ale brak rąk do pracy. W sytuacja naszego miasta
i powiatu jest specyficzna. W wielu przypadkach zarejestrowani bezrobotni
o osoby które nie szukają aktywnie pracy, to rodziny rolników, matki zajmujące się
wychowaniem potomstwa lub osoby bez kwalifikacji jakie są niezbędne pracodawcom.
Mając powyższe na uwadze należy dostrzec zaangażowanie Burmistrza Miasta Kraśnik o jak
najprężniejszy rozwój Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej. Środki finansowe przeznaczone na
rozwój strefy jak i również zaangażowanie pracowników tutejszego urzędu dają pozytywne
rezultaty skutkujące zwiększeniem zatrudnienia oraz szerokim odzewem inwestorów
chcących inwestować w naszym mieście. Małymi krokami, ale konsekwentnie dążymy do
celu jakim jest m.in. zmniejszenie bezrobocia.
Treść interpelacji 2: Kolejne zapytanie nawiązuje do interpelacji złożonej 3 miesiące temu w
temacie sytuacji oświaty w Kraśniku. Z udzielonych informacji wynika, że nie są podjęte
konkretne rozstrzygnięcia i na wytyczne trzeba poczekać. Prośba o udzielenie konkretnej
odpowiedzi jaki będzie los Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku.
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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. Publiczne
Gimnazjum Nr 1 im. Szarych Szeregów z siedzibą 23-204 Kraśnik, ul. Popiełuszki 1, stanowi
samodzielną jednostkę organizacyjną. Gimnazjum to, z dniem 01 września 2018 roku,
zamierza się przekształcić w trzyletnie liceum ogólnokształcące, pod warunkiem wyrażenia
zgody przez Powiat Kraśnicki. W związku z tym, w dniu 01 lutego 2017 roku w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik, zostało zamieszczone zarządzenie Nr 85/2017
Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały
Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy
Miastem Kraśnik a Powiatem Kraśnickim w przedmiocie założenia i prowadzenia przez
Miasto Kraśnik liceum ogólnokształcącego. Podejmowane przez Miasto Kraśnik działania
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom całej społeczności szkolnej – rodziców, uczniów i
nauczycieli. Prowadzenie liceum ogólnokształcącego przez Miasto Kraśnik umożliwiłoby
kontynuację nauki przez część absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych w dogodnych
warunkach lokalowych, z bardzo dobrą bazą dydaktyczną, tradycjami i znacznym dorobkiem
historycznym. W znacznej mierze ułatwiłoby również pracę dydaktyczno –wychowawczą, z
korzyścią dla ucznia.
Treść interpelacji 3: Kolejne pytanie dotyczy działalności Centrum Kultury i Promocji
odnośnie Kraśnickiego Blues Meeting. Ten temat bardzo głośno i często omawiany był w
internecie. Mieszkańcy domagali się utrzymać tego festiwalu z uwagi na to, że jest to przede
wszystkim świetna forma promocji miasta. Jest to przywrócenie wydarzenia kulturalnego,
które nam kiedyś dodawało chluby i stanowiło dla mieszkańców taką kulturalną ucztę
duchową. Każda impreza tego typu niesie ze sobą koszty, a jeżeli te koszty służą czemuś
dobremu, to niezrozumiałe jest, żeby taką imprezę organizować raz na 2 lata. Prośba o
wyjaśnienie dlaczego raz na dwa lata ma być organizowany Blues Meeting i czy to faktycznie
ma służyć tej imprezie, czy tylko w sposób taki prawny tą imprezę uśmiercić?
Odpowiedź: Odnośnie interpelacji Radnego Rady Miasta Kraśnik Zbigniewa
Marcinkowskiego, w części dotyczącej festiwalu Kraśnik Blues Meeting wyjaśniam: Impreza
po 10 latach od ostatniej edycji została reaktywowana w 2014 roku dzięki staraniom władz
miasta oraz środowiska osób wcześniej z tym wydarzeniem związanych. Festiwal odbywał się
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta, Centrum Kultury i Promocji a także Starostwa
Powiatowego i wielu firm prywatnych. Pomoc w organizacji festiwalu oraz wsparcie
finansowe na takim poziomie jak w latach poprzednich zadeklarowałem także w rozmowach
na temat organizacji Festiwalu w 2017 roku. Z przykrością przyjąłem stanowisko dyrektora
festiwalu, według którego bez znacznego zwiększenia wkładu finansowego ze strony Urzędu
Miasta i instytucji mu podległych organizacja tegorocznego festiwalu nie może dojść do
skutku. Pojawiające się doniesienia o odwołaniu festiwalu z wyłącznej winy Miasta Kraśnik są
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dla nas krzywdzące, szczególnie przy jednoczesnym podkreślaniu przez organizatorów, że
kwota około 30 tysięcy złotych przeznaczanych przez nas na dofinansowanie jego organizacji
stanowi zaledwie kilkanaście procent ogólnego budżetu. Ze względu na zainteresowanie
publiczności czynimy starania, aby festiwal odbywał się w latach kolejnych. Chcemy też, aby
ze względu na publiczność uczestniczącą do tej pory w festiwalu Kraśnik Blues Meeting w
tegorocznej ofercie kulturalnej także znalazł się koncert bluesowy.
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