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INTERPELACJE LUTY 2012 
 
 

I 
 
 Na stronie miejskiej ukazała się informacja pt. „Wykaz nieruchomości”  po otwarciu 
pliku zainteresowani otrzymują wiadomość, że wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy znajduje się na tablicy w Urzędzie.  
 

 Dlaczego nie umieszczono wykazu również na stronie internetowej – na pewno nie z 
braku miejsca?! 

 
 Nowa formuła strony internetowej miasta znacznie utrudnia dostęp do informacji 

publicznej. Z BIP znikają archiwalne pliki, spośród  tych, które pozostały wiele się nie 
otwiera. 

 
 Polityka informacyjna jest w dziwny sposób realizowana. Ważne informacje są 

publikowane w różnych miejscach: albo na tablicy w Urzędzie, albo w Internecie, albo 
w prasie. Jestem sprawnym użytkownik Internetu i obecnie mam problem z dotarciem 
do informacji za pośrednictwem miejskiej strony. Odnoszę wrażenie, że celowo 
ogranicza się dostęp do informacji publicznej, o czym świadczy chociażby podany na 
początku przykład.  

 
 

II 
 
Komendanta Powiatowy Policji w Gorlicach insp. Michała Gawlika nie odpowiedział na 
zgłoszoną przeze mnie na styczniowej sesji interpelację. Trudno mi uwierzyć w 
przedstawioną argumentację - policjant rangi Komendanta Powiatowego myli spotkanie o 
charakterze informacyjnym na potrzeby pracy Rady Miasta z rzekomą próbą „zadaniowania” 
jego podwładnych. 
 
Ponownie więc zgłaszam potrzebę podjęcia współpracy z Komendą Policji w Gorlicach,  
przede wszystkim z dzielnicowymi. Posiadana przez nich wiedza o problemach mieszkańców 
w podległych im rejonach w połączeniu z wiedzą radnych może znacząco wpłynąć na 
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście. 
 
Jeżeli Komendantowi nie odpowiada proponowany rodzaj współpracy polegający na 
wymianie informacji, uwag i spostrzeżeń – przyjmę to do wiadomości. Nie oznacza to 
bynajmniej, że nie podejmę dalszych kroków i nie skorzystam z przysługujących mi środków 
prawnych. Pomijam już w tym miejscu, iż przesłany Przewodniczącemu Musiołowi list, który 
rzekomo miał być odpowiedzią na moją interpelację, praktycznie nie odnosi się co do 
meritum sprawy. W piśmie Komendant m.in. wysoko ocenia swoją pracę oraz formułuje 
prywatne odczucia pod moim adresem, wypowiada się także na tematy, które ze styczniową 
interpelacją nie mają nic wspólnego.  



 III 
 
 Proszę o informację jak w Gorlicach wykonywane są postanowienia ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.). W szczególności proszę o 
informację: 
 

 Które jednostki organizacyjne miasta zobowiązane są do wpłat na PFRON w 
przypadku niespełnienia ustawowego wymogu zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

 
 Czy powstał obowiązek zapłaty na rzecz PFRON za rok 2011 i ewentualnie w jakiej 

kwocie. Jak również czy wydatki takie są przewidywane w roku 2012. 
 

 Czy jednostki organizacyjne Miasta Gorlice korzystają z programów finansowanych z 
PFRON, a jeśli tak to w jakiej kwocie w roku 2011. Ponadto czy planowane jest 
pozyskanie środków z tego źródła na rok 2012. 

 
 


