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I 

Droga między blokami przy ulicy Kościuszki  prowadząca do kładki na Ropie jest w 

tragicznym stanie, na co od lat skarżą się jej użytkownicy, i to nie tylko ci mieszkający w 

okolicy. Wielu mieszkańców Zawodzia traktuje ją jako skrót prowadzący do centrum miasta, 

na Blich,               ul. Słoneczną czy do ogródków działkowych. Podobnie, jak ze 

śmietnikami, o które interpelowałam na ostatniej sesji, teren, na którym przebiega, ma trzech 

gospodarzy,                        co w praktyce znaczy, że nie ma żadnego. I tu ze względów na 

bezpieczeństwo przechodniów zadziałać powinny władze miejskie. O remont tego odcinka 

bezskutecznie interpelowałam         w poprzedniej kadencji. Reagując na głosy mieszkańców 

ponownie zgłaszam  potrzebę przebudowy tego ciągu komunikacyjnego, tym bardziej, że w 

kampanii samorządowej rewitalizacja terenów nadrzecznych była jednym z wyborczych 

haseł, a wspomniany teren         w te obietnice idealnie się wpisuje.  

 

II 

W związku z wyrokiem sądowym z miejskiego budżetu musimy zapłacić ponad 270 tysięcy 

Agencji Nieruchomości Rolnych za grunty, które władze miejskie za rządów burmistrza 

Sterkowicza zamiast spożytkować zgodnie z przeznaczeniem na rozwój terenów 

rekreacyjnych, zmarnowały,  przekazując przed ustawowym terminem w prezencie Sękowej – 

nadal trudno zrozumieć z jakiego powodu taka hojność - i wymieniając je z Lasami 

Państwowymi na tereny leśne, które, po wycięciu drzew, przeznaczono pod budowę drogi 

Sosnowej bocznej,  za co też ponosimy konsekwencje finansowe w postaci corocznej opłaty 

na rzecz Lasów Państwowych za niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie terenów 

leśnych. Pieniądze, które musimy obecnie zapłacić Agencji to tylko jedna z poważnych strat 

wynikających z beztroski, braku kompetencji i bezkarności lokalnych decydentów. Teraz z 

tego tytułu Miasto straci ponad ćwierć miliona, wcześniej straciliśmy stok na Magurze, 

działki w Małastowie, możliwości zarobkowania za pośrednictwem planowanej spółki z 

Sękową, do której, na specjalnym posiedzeniu ówczesnej rady miasta, wybierano już prezesa. 

Jakie były faktyczne przyczyny rezygnacji z wcześniejszych ambitnych i, jak się wydawało, 

korzystnych nie tylko dla Gorlic ale i dla regionu planów, trudno teraz powiedzieć, bowiem 

gorlicka prokuratura nie wszczęła postępowania, stwierdzając, że upłynął termin karalności 

czynu. Niestety przekroczenie terminu nie dotyczy zobowiązań finansowych. I jak zwykle za 

wszystko zapłacą gorliccy podatnicy, a nie winni takiego stanu rzeczy. W związku  z 

powyższym proszę o przedstawienie postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem.  

Z przykrością dodam, że w przedstawionej i przyjętej na dzisiejszej sesji uchwale 

zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok zapłata dla Agencji Nieruchomości Rolnych 



jest najwyższym wydatkiem, niestety wynikającym z beztroski i bezkarności rządzących, te 

pieniądze moglibyśmy lepiej spożytkować, chociażby na podstawowe remonty, na które 

ciągle brakuje środków.  

II 

Jaki wpływ mają lokalne władze samorządowe na uruchomienie dworca autobusowego,              

to jest poczekalni, kas i sanitariatów? Czy podejmowano rozmowy z właścicielem budynku, 

dotyczące współpracy czy pomocy w uruchomienia tak potrzebnego podróżującym obiektu, 

który jednocześnie podniósłby prestiż miasta w oczach tak cenionych w strategii rozwoju 

Gorlic turystów.  


