
Lucyna Jamro                 Gorlice 28.08.2017r. 

Radna Rady Miasta Gorlice  

     Sz. P.  

     Rafał Kukla 

     Burmistrz Miasta Gorlice 

      

 Interpelacja 

 

1.Dotyczy: badań jakie zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska  

W związku ze zdarzeniami jakie miały miejsce w naszym mieście w ostatnim czasie, a 

mianowicie pożarem sortowni śmieci oraz składowaniem niebezpiecznych odpadów i substancji 

toksycznych na terenie byłej rafinerii proszę o udostępnienie wyników z przeprowadzonych badań 

oraz udzielenia  informacji czy i jaki miały wpływ na zdrowie   mieszkańców oraz środowisko. Brak jest 

nadal konkretnych informacji w sprawie terminu przeprowadzenia badań substancji oraz odpadów 

znajdujących się w beczkach oraz mauzerach, kiedy nastąpi ich wywóz oraz czy są stałe kontrole i 

jakich służb  na terenie rafinerii. Powinniśmy wiedzieć   co się tam aktualnie dzieje.  

Na komisji, która odbyła się w Urzędzie Miasta w dniu  22.08.2017 z udziałem przedstawiciela 

firmy ISAD, inspektora WIOŚ oraz Władz Miasta i Powiatu, mieszkańcy zdali sobie sprawę z powagi 

sytuacji  jaka ma miejsce w naszym mieście i oraz zagrożenia na jakie byliśmy i jesteśmy narażeni. 

Panie Burmistrzu, z informacji jakich Pan udzielił wiemy, że poinformowane zostały wszystkie 

odpowiedzialne służby, jednak wątpliwym  jest czy to wystarczy? Działania prokuratury bywają często 

zbyt powolne ze względu na niedoskonałości prawne, a brak szybkiego działania może skutkować 

tym, iż zostaniemy z problemem „sami” jako Miasto. Z tego powodu apeluje o to, by   zaangażował 

pan w większym stopniu parlamentarzystów i senatorów z naszej ziemi, których zabrakło choćby na 

wtorkowym spotkaniu i którzy to powinni zabiegać na najwyższych strzeblach władzy o 

zaangażowanie odpowiednich służb i  szybką interwencje. 

Mamy portal informacyjny gorlice.pl, w którym powinny na bieżąco ukazywać się informacje 

dotyczące tej sprawy, gdyż obawy mieszkańców są duże, a informacji zbyt mało. Chcą oni wiedzieć 

jakie decyzje są podejmowane. Musimy też powiedzieć stanowczo, stop nielegalnie prowadzonym 

działalnościom w naszym mieście, aby firmy nie czuły się bezkarnie prowadząc nielegalne   interesy.   

 

 

 



2.Dotyczy: zwężenia jezdni na ul. Jesionowej  

 

Mieszkańcy ul. Jesionowej zwracają się z prośbą o udzielenie informacji na temat działań 

podjętych przez Urząd Miejski w sprawie zwężenia jezdni w rejonie mostu na rzece Moszczanka. 

W maju odbyła się komisja w terenie wraz z udziałem geodety, który wskazał aktualne granice  nie 

zostawiając wątpliwości, iż ogrodzenie  jakie jest tam posadowione znajduję się w pasie drogowym 

na terenie należącym do Miasta. Proszę o informacje o podjętych czynnościach w poruszonym 

temacie. 

 

  

Z poważaniem 

  Lucyna Jamro 

  Radna Rady Miasta Gorlice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



      Gorlice,28.08.2017r. 

    Sz. P.  

    Krzysztof Wroński 

    Przewodniczący Rady Miasta Gorlice 

 

 

      Interpelacja 

 

Dotyczy: spotkania przewodniczącego Rady Miasta  z firmą ’’Empol’’ 

Nasza interpelacja skierowana jest do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice p. 

Krzysztofa Wrońskiego, gdyż dochodzą  nas informacje dotyczące spotkania, do którego doszło 

między Panem, a firmą ”Empol” w sprawie planowanej budowy spalarni. 

 Pytania nasze dotyczą: 

 czy w spotkaniu uczestniczył Pan prywatnie, czy występował jako przedstawiciel  

Rady Miasta? 

 czy i kiedy doszło do takiego spotkania? 

 kto poza panem uczestniczył w spotkaniu? 

 kto był inicjatorem tego spotkania? 

 jakie informacje Pan uzyskał i dlaczego do dnia dzisiejszego nie poinformował  Pan 

Radnych Miasta o nich? 

 czy takie spotkanie nie powinno odbywać się w szerszym gronie, aby nie budziło 

niepotrzebnych wątpliwości? 

 

Sprawa planowanej budowy spalarni budzi duże obawy wśród mieszkańców Gorlic, którzy 

kategorycznie sprzeciwiają się jej budowie, w związku z uciążliwościami i niebezpieczeństwem  jakie  

za sobą niesie. Mieszkańcy naszego Miasta już dość mają uciążliwości związanych z funkcjonowaniem 

strefy przemysłowej, działalnością oczyszczalni ścieków, sortowni śmieci oraz tych  prowadzonych  na 

terenie byłej rafinerii. 

 Biorąc pod uwagę, że działania Rady Miasta powinny być transparentne i nie powinny budzić 

emocji oraz spekulacji prosimy o klarowne informacje w przedmiotowej sprawie.  Sprawa obecnie 

toczy się w Starostwie Powiatowym, gdzie ma być wydane pozwolenie na budowę spalarni i tam 

powinny odbywać się rozmowy oraz spotkania.    

 


