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Kraśnik, dnia 8 marca 2017r.

Pani
Dorota Posyniak
Radna Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 23 lutego 2017r. wyjaśniam, co
następuje:
Treść interpelacji 1: Panie Burmistrzu, mieszkańcy osiedla domków jednorodzinnych w
dzielnicy fabrycznej zgłaszają potrzebę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i
przekształcenia działki nr 639/6 pod budowę garaży murowanych.
Odpowiedź: Odpowiadając na Pani interpelację z dnia 23.02.2017 r. w sprawie zgłaszania,
przez mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy fabrycznej, potrzeby
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnik, w celu
przekształcenia działki ew. nr 639/6 - obręb Wschód w Kraśniku, pod budowę garaży
murowanych - informuję, że osoba, która dnia 05.12.2016 r. złożyła taki wniosek do UM
Kraśnik, w imieniu wielu mieszkańców dzielnicy fabrycznej, została pisemnie powiadomiona,
że o rozpoczęciu procedury zmiany planu, w trakcie której będzie rozpatrywany złożony
wniosek, zostanie powiadomiona odrębnym pismem.
Treść zapytania 1: W imieniu mieszkańców pragnę zapytać, kiedy rozpocznie się realizacja
projektu „Solary dla mieszkańców Kraśnika”.
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelację Radnej Rady Miasta Kraśnik Pani Doroty Posyniak
z dnia 23.02.2017 r. informuję, że projekt pn. „Nowa energia dla Kraśnika II” w najbliższym
czasie nie będzie realizowany. Wniosek o dofinasowanie przedmiotowego projektu nie
uzyskał wystarczającej liczby punktów, w chwili obecnej trwa procedura odwoławcza.
Wniosek o dofinasowanie pozostaje na liście wniosków ocenionych pozytywnie i istnieje
prawdopodobieństwo uzyskania dofinasowania w późniejszym czasie.
Treść zapytania 2: Czy w okresie zimowym Miasto Kraśnik zatrudnia firmę, która dba o
czystość w mieście? W obecnych warunkach pogodowych, przy topniejącym śniegu, odkrywa
się niechlubny wizerunek miasta.
Odpowiedź: Zarówno w okresie letnim jak i zimowym Miasto Kraśnik ma podpisane umowy
z firmami zajmującymi się utrzymaniem czystości na terenie miasta. Firmy utrzymujące
czystość w mieście, sukcesywnie usuwają zanieczyszczenia oraz śmieci.
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Treść zapytania 3: Na jakim etapie jest realizacja inwestycji budowa łącznika Graniczna Widok?
Odpowiedź: W odpowiedzi na interpelacje informuje, że ogłoszony w dniu 24.01.2017 r.
przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa łącznika ul. Granicznej i ul.
Widok wraz z kanalizacją deszczową” został on unieważniony z powodu niewystarczających
środków finansowych zapewnionych na ten cel. W chwili obecnej jest opracowywana
dokumentacja na budowę oświetlenia łącznika ul. Granicznej i ul. Widok.
Treść zapytania 4: Czy w UM można wnioskować o dofinansowanie do pieców?
Odpowiedź: W terminie do 24.03.2017r. można wnioskować o dofinansowanie do wymiany
starych pieców na piece ekologiczne. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w
Kraśniku przy ul. Lubelskiej 84.
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