Kazimierz Dolny, 26 kwietnia 2022 roku
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Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny
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Mirosława Opoki
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kazimierzu Dolnym

Interpelacja radnego
w sprawie płatnego parkingu na działce szkolnej nr.ewed. 1221 przy ulicy Lubelskiej w
Kazimierzu Dolnym.
Powołując się na art. 23 ust. 1 oraz art. 24 ust. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.),
wnoszę o:
przedstawienie przez Burmistrza Kazimierza Dolnego informacji dotyczących następujących
pytań.
1- Czym uzasadniał Pan wprowadzenie płatnego parkowania dla nauczycieli i rodziców
na parkingu szkolnym?
2- Kto jest dzierżawcą szkolnego parkingu na działce szkolnej 1221 , i w jakim trybie
dzierżawca został wyłoniony ?
3- Czy w związku z reorganizacją ruchu w mieście, jak też miejsc parkingowych,
zamierza Pan wprowadzić opłatę za parking na działce gminnej przy ulicy
Nadwiślańskiej – tuż przy wale wiślanym?

Uzasadnienie
Opinia publiczna zbulwersowana jest Pana decyzjami w przedmiocie wprowadzenia
opłat za parking na działce szkolnej przy ulicy Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym . Pana
decyzja jest co najmniej niefortunna, utrudnia bowiem codzienne życie nauczycielom i
rodzicom. O ile ,co do zasady, wprowadzenie opłat za parkingi jest słuszne, opłat powinny
być wprowadzane racjonalnie i z rozwagą. Oczywistym jest ,że z opłat winni być zwolnieni
nauczyciele czy rodzice, dowożący dzieci do szkoły. Nie inaczej być powinno w przypadku

mieszkańców naszej gminy, którzy przyjeżdżają do miasta załatwić sprawę... Niestety Pana
decyzje są niezrozumiałe i nietransparentne. Z jednej strony wprowadza pan identyfikatory
na nieodpłatne parkowanie dla pewnej grupy osób . Kryteria przydzielania identyfikatorów
znane są tylko Panu i niektórym... urzędnikom. Z drugiej zaś strony , osoby skupione wokół
pana zaplecza politycznego zwolnione są z opłat za korzystanie z parkingu. Mam tu na myśli
ulicę Nadwiślańską . W opinii publicznej taki precedens jest jawną kpiną i stwarza poważne
podejrzenia ,co do intencji…
Biorąc pod uwagę powyższe składam niniejszą interpelację .
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