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Kraśnik, dnia 9 marca 2017r.

Pan
Hubert Trukan
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 23 lutego 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: W związku z tym, iż nie otrzymałem pisemnej informacji w sprawie
wniosków do budżetu na rok 2017, a jednym z nich było „zwiększenie partycypacji
mieszkańców miasta poprzez przystąpienie (zabezpieczenie finansowe i organizacyjne) do
któregoś z programów takich jak: LocalSpot lub NaprawmyTo.pl lub innego podobnie
działającego.” – proszę informację:
Czy jest szansa i wola na to aby podobny program funkcjonował w Kraśniku?
Czy temat wdrożenia był analizowany? Co stoi na przeszkodzie wdrożenia?
Odpowiedź: Odpowiadając na interpelację informuję, że Urząd Miasta Kraśnik dokona
analizy działania aplikacji mobilnej w różnych miastach Polski pod kątem kosztów wdrożenia
i utrzymania systemu oraz konieczności zaangażowania do jego obsługi odpowiedniej liczby
przeszkolonych pracowników. Petycja zostanie także przedstawiona radnym z Komisji
Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorczości i Inwestycji oraz Komisji Promocji, Kultury i
Sportu w celu wyrażenia opinii.
Jednocześnie informuję, że Miasto Kraśnik posiada już od kilku lat aplikację mobilną Kraśnik
4 Mobile, za pomocą której możliwe jest m.in. wysyłanie powiadomień do mieszkańców.
Oczywiście osoby starsze, które stanowią duży odsetek mieszkańców Kraśnika, preferują
tradycyjne metody komunikacji z Urzędem poprzez kontakt osobisty czy telefoniczny. Nowa
strona internetowa www.krasnik.eu. posiada również sprawnie działający formularz
kontaktowy, za pomocą którego przesyłane są prośby oraz pytania od mieszkańców. Urząd
reaguje na wszystkie sygnały, rozsyłając je do poszczególnych wydziałów i referatów.
Treść interpelacji 2: Panie Burmistrzu mieszkańcy pytają o los placu po targowisku na ulicy
Balladyny? Czy już coś wiadomo? Czy są jakieś koncepcje zagospodarowania tego miejsca?
Odpowiedź: W nawiązaniu do punktu 2 Pana interpelacji z dnia 23.02.2017 roku w sprawie
dalszego losu placu po targowisku na ulicy Balladyny, obręb Północ w ewidencji gruntów
oznaczonej nr 158/1, uprzejmie informuję iż przedmiotowy grunt przeznaczony zostanie do
sprzedaży.
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Treść interpelacji 3: Panie Burmistrzu mieszkańcy zgłaszają problem chodnika przy ul. Aleja
Niepodległości. Ciąg pieszy chodnika naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 5, omija trzy dęby
po stronie ulicy. Jest to miejsce w którym często parkowany jest samochód. Rozwiązaniem o
które proszą mieszkańcy jest przełożenie odcinka chodnika okalającego drzewa po
przeciwnej stronie. Proszę o interwencję do zarządcy drogi.
Odpowiedź: Ul. Aleja Niepodległości należy do kategorii dróg powiatowych. Zarządcą drogi
jest Starostwo Powiatowe, przekażemy wnioskowaną sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych
w Kraśniku.
Treść interpelacji 4: „Ponawiam też pytanie o aktualizację „Strategie Rozwoju Miasta
Kraśnik”. Na jakim etapie są prace na tym dokumentem?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje informuję, że prace nad aktualizacja Strategii
Rozwoju Miasta Kraśnik nie zostały ukończone. Jest to związane z faktem, że w obecnym
okresie programowania na lata 2014 – 2020, w celu pozyskania środków zewnętrznych nie
jest wymagana aktualna Strategia Rozwoju. Jednocześnie informuję, że Miasto Kraśnik
z tytułu podjętych działań związanych z aktualizacją dokumentu nie poniosło żadnych
kosztów finansowych.
Treść interpelacji 5: Proszę o pisemną informację o sposobie załatwienia sprawy „kanalizacji
deszczowej” za „polaną leśną” w dzielnicy fabrycznej. Kto jest właścicielem instalacji? Czy nie
grożą nam jakieś sankcje za zaniedbania?
Odpowiedź: Właścicielem kanalizacji deszczowej jest Miasto Kraśnik. W chwili obecnej
opracowywana jest dokumentacja techniczna na przebudowę kanalizacji deszczowej,
przewidującej budowę separatora oraz przebudowę odkrytego odcinka kanalizacji. W
budżecie miasta są zabezpieczone środki finansowe na wykonanie w/w prac.
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