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INTERPELACJE  

 

1. Zwracam się z prośbą o publikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://www.gorlice.pl) 
wszystkich interpelacji Radnych w pełnym brzmieniu wraz z informacjami zwrotnymi dotyczącymi 
tych interpelacji. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć o pracach radnych, a radni mają obowiązek zgodnie 
z §35, pkt 3 Statutu Miasta Gorlice informować mieszkańców o swojej działalności. W erze 
powszechnej cyfryzacji i zwiększającej się stale liczbie użytkowników Internetu, nie możemy 
pozbawiać mieszkańców tej formy przekazu informacji. Jak dotąd żadne media nie podają pełnego 
brzmienia interpelacji (nawet „Kurier gorlicki”, który powinien być głównym źródłem informacji). 
Jakiekolwiek streszczanie i brak zamieszczania odpowiedzi na interpelacje powoduje zniekształcanie 
wypowiedzi radnego. Jedynie podanie tych informacji w pełnym brzmieniu pozwoli każdemu 
mieszkańcowi na własny osąd sytuacji. Warto wypracować w tej materii jednolity formularz publikacji 
interpelacji. 

2. Wnoszę o wdrożenie elektronicznego liczenia głosów lub innego sposobu liczenia, ale rejestrującego 
głos każdego radnego podczas głosowania jawnego i publikowanie informacji o sposobie głosowania na 
stronie Urzędu Miasta. Mieszkańcy powinni otrzymać rzetelne informacje o tym, jak głosują ich radni, a 
nie dowiadywać się z różnych mediów wybiórczych opinii o części środowiska radnych, nie 
odzwierciedlających stanu faktycznego. 

3. Ponadto proszę o wyświetlanie ważnych informacji podawanych podczas sesji na ekranie za pomocą 
projektora. Podawanie informacji w tej formie pozwoli efektywniej śledzić istotne informacje, na temat 
których toczy się dyskusja. Powinny to być m.in. porządek obrad, aktualny punkt porządku obrad, 
fragmenty tekstów, projekty uchwał, o których dyskutować będziemy oraz dokumentacje w formie 
multimedialnej. 

4. Proszę też o przesyłanie informacji w formie elektronicznej do tych radnych, którzy preferują taką 
formę. Wysyłanie informacji w formie elektronicznej jest szybsze i tańsze, ponieważ zdecydowanie 
zmniejsza konieczność wykorzystania środków drukujących. 

5. Wnoszę o sukcesywne wdrażanie obsługi klienta Urzędu Miasta w formie elektronicznej. W Polsce 
coraz więcej spraw urzędowych można załatwić przez Internet za pomocą platformy EPUAP 
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Platforma pozwala szybciej załatwić sprawy 
zarówno po stronie klienta jak i urzędu, dodatkowo nie wymaga nakładów finansowych. Jeśli Urząd 
Miasta Gorlice chce być przyjazny mieszkańcom, taką formę obsługi klienta powinien wdrożyć jak 
najszybciej. 

6. Proszę o ergonomiczne dostosowanie strony internetowej Miasta (www.gorlice.pl) dla mieszkańców. 
Przystosowanie strony w taki sposób stworzy ją czytelną i w sposób bardziej intuicyjny mieszkańcy 
będą mogli wyszukiwać informacje na niej. W przypadku pozytywnej opinii mojego wniosku służę 
merytoryczną pomocą przy zmianach na stronie naszego Miasta. 

7. Zwracam się z prośbą o zmianę lokalizacji znaku drogowego B-36 (zakaz zatrzymywania się) przy 
wjeździe na ulicę Słowackiego. Zakaz ten jest słusznie postawiony w celu wyeliminowania zagrożenia, 
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jakie powodują kierowcy zatrzymujący się na pasach ruchu na tej ulicy w obu kierunkach. Jednak 
podczas zwracania uwagi kierowcom, że zatrzymują się w miejscu niedozwolonym, kierowcy twierdzili, 
że znaku zakazu nie widzieli. Zmiana lokalizacji tego znaku spowoduje lepszą jego widoczność. 

8. Z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie stwarzają kierowcy zatrzymujący się przy wjeździe na ulicę 
Słowackiego, mimo zakazu zatrzymywania się w tamtym miejscu, proszę o zwiększenie a nawet 
o wprowadzenie regularnych kontroli Straży Miejskiej i Policji w tym miejscu. Kierowcy jadący 
prawidłowo są zmuszeni omijać zaparkowane nielegalnie na jezdni pojazdy, pasem do jazdy w kierunku 
przeciwnym, co powoduje zagrożenie kolizją. W zaistniałej sytuacji, kierujący nie są w stanie 
prawidłowo wykonać manewru wymijania. 

9. Ponadto proszę o zainstalowanie przy przejściu dla pieszych na ulicy Słowackiego (od strony 
skrzyżowania z ulicą Biecką) barierek ochronnych. Mimo wyraźnie oznaczonego przejścia dla pieszych, 
większość przechodzących przez jezdnię skraca sobie drogę w sposób niedozwolony, wchodząc 
niejednokrotnie wprost pod nadjeżdżający pojazd opuszczający skrzyżowanie. Wówczas pojazd jest 
zmuszony do zatrzymania się częściowo na jezdni ulicy Bieckiej, stwarzając tym samym zagrożenie dla 
poruszających się tą ulicą pojazdów. Zamontowanie barierek powinno wyeliminować opisane powyżej 
zagrożenie. 

10. Proszę również o ponowne zainstalowanie znaku z informacją o początku ulicy Juliusza Słowackiego. 
Znak ten został usunięty ok. 2 lata temu i nie powrócił na swoje miejsce. 

11. Zwracam się też z prośbą o przywrócenie pierwszeństwa przejazdu dla ulicy Słowackiego na 
skrzyżowaniu ulicy Słowackiego z ulicą Krasińskiego. Ustępowanie pierwszeństwa przy jeździe prosto 
ulicą Słowackiego powoduje zbyt dalekie wysuwanie się samochodu i wpływa negatywnie na płynność 
ruchu i bezpieczeństwo. Nadto wielu użytkowników jadących od strony Krasińskiego (drogą z 
pierwszeństwem przejazdu) zatrzymuje się niesłusznie (myśląc, że są zobowiązani ustąpić 
pierwszeństwo) powodując chaos na skrzyżowaniu. 
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