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INTERPELACJE WRZESIEŃ 

 

I 

W celu zapobieżenia nieprawidłowością zawiązanych ze sposobem przeprowadzania  

zamówień publicznych gminy zostały zobowiązane do sporządzania rocznych planów takich 

właśnie zamówień. Proszę o informację czy taki plan jest opracowany w Urzędzie Miejskim    

w Gorlicach i udostępniony do publicznego wglądu. , jeżeli tak, to proszę o możliwość 

zapoznania się z nim chociażby poprzez wskazanie strony internetowej, na której jest 

opublikowany.  

II 

Mieszkańcy Zawodzia skarżą się na funkcjonowanie świateł przy przejściu koło poczty. 

Przechodnie zbyt długo czekają na możliwość dostania się na drugą stronę ulicy. Nie bez 

znaczenia jest to także dla płynności ruchu drogowego, bowiem duża w tym miejscu 

przepustowość samochodów powoduje zator przy przejściu na rondzie, który zwiększa się  

przy rondzie koło drukarni. Tego typu problem już był, wówczas winne były czujniki, a raczej 

osoba za ich prawidłowe funkcjonowanie odpowiedzialna. Zwracam się o rozwiązanie tego 

problemu.- 

III 

Nawiązując do głosowania kolejny raz nad uchwałą dotyczącą zmian w planie 

zagospodarowania: Plan nr 2, zwracam się o wyjaśnienie polityki przestrzennej miasta                    

i terminów realizacji wniosków mieszkańców. W maju tego roku radni pozytywnie 

zaopiniowali  uchwałę dotyczącą wniosku mieszkańca, który przebywał za granicą i nie miał 

możliwości zgłoszenia  uwag  do proponowanych przez gminę zmian w Planie nr 2.  Na 

kolejnej sesji ponownie pojawił się wniosek wspomnianego właściciela działki o zmianę w 

przyjętym miesiąc wcześniej planie i wprowadzenia zmian dotyczących kubatury budynku, 

który chce na wspomnianej działce postawić. Ze względu na specyfikę terenu, radni tym 

razem uchwały nie przyjęli. Dzisiaj odrzucona w sierpniu uchwała była poddana pod 

głosowanie. W związku            z tym, że do tej pory nie spotkałam się z tak 

uprzywilejowanym traktowaniem wnioskodawcy, proszę o podanie terminów  składania 

wniosków o zmiany w Planie nr 2 dotyczącym tej konkretnej działki oraz o dostęp do całej 

korespondencji z tą sprawą związanej.  - 

IV 

W ciągu pieszym przy ulicy Kościuszki 80, w okolicy salonu „Alis”, po środku chodnika 

ustawiona jest latarnia, która utrudnia poruszanie się matkom z wózkami czy osobom                   

na wózkach inwalidzkich. Wydawałoby się, że tego typu niedoróbka powinna być usunięta, 

jednak czas mija, a latarnia blokuje przejście. Zwracam się o interwencję 


