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INTERPELACJE – LUTY  
 
I 

Od września ubiegłego roku pytałam o źródła sfinansowania nałożonej na Radę Miasta 
Gorlice grzywny za łamanie prawa, która wynosi dziewięć tysięcy plus koszty sądowe             
i chociaż to nie Miasto ukarano za niewykonanie zadań publicznych zgodnie z przepisami, to, 
jak odpowiedział Burmistrz, kara zostanie pokryta z miejskiej kasy, co pod względem 
etycznym i prawnym jest nie do przyjęcia. Radni nie poczuwają się do winy i poniekąd mają 
rację, bo za wszelkie kierowane do Rady Miasta pisma odpowiedzialność przejął 
Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał, co wielokrotnie podkreśla. W jednym z 
urzędowych pism napisał: „(…)według mojej opinii, na podstawie przysługujących 
Przewodniczącemu Rady Miasta Gorlice kompetencji, z pismem (…)w pierwszej kolejności 
powinien zapoznać się Przewodniczący Rady, a następnie decyduje on jak w dalszej 
kolejności należy procedować z tym pismem”. Jak więc przyznaje, to on odpowiada za 
korespondencję, co pozwala wnioskować, że wina za nie poinformowanie Rady o zgłoszonej 
przez mieszkankę Gorlic skardze, jest po jego stronie, a skoro tak, to grzywna powinna być 
pokryta ze środków własnych przewodniczącego Musiała, a nie z pieniędzy publicznych.  
 
Ponadto Sąd Administracyjny oprócz nałożenia kary finansowej zobowiązał też Radę Miasta 
do wskazania osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację i wyciągnięcie konsekwencji 
służbowych. W związku z powyższym proszę o odpowiedź czy doszło do konkretnych 
ustaleń i czy nadal podtrzymywana jest decyzja o obciążeniu miejskiego budżetu karą 
nałożoną na Radę? 

II 
 

Proszę o informację jak na dzień dzisiejszy wygląda sprawa zapłaty Agencji Nieruchomości 
Rolnych ponad półmilionowego zobowiązania  finansowego, plus odsetki, za zbyte przed 
ustawowym terminem działki w Małastowie? 
 

III 
 

Jakie na dzień dzisiejszy są ustalenia, w tym prawne, dotyczące zamontowanych niezgodnie  
z zamówieniem publicznym solarów na krytej pływalni? 

 
IV 

 
Na przełomie listopada i grudnia Urząd Miasta reprezentowany przez Młodzieżową Radę 
Miasta oraz właściciel strony internetowej gorlice24 Jarosław Rozpłochowski patronowali 
konkursowi „Znam Miasto”. Współpraca Urzędu z osobą karaną za przestępstwa pospolite    
w realizacji projektu o charakter edukacyjnym, którego uczestnikami była młodzież jest 
niewychowawcza, i ze względu na znane w Gorlicach, i nie tylko, problemy prawne sponsora, 
demoralizująca. Proszę o wyjaśnienia w tej bulwersującej sprawie. (załącznik: wydruk ze str. 
internetowej g24) 
 
 


