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INTERPELACJE – LISTOPAD 
 

I 
 
Decyzją burmistrza zlikwidowano Wydział Promocji Miasta a powołano Wydział Strategii, 
Promocji i Funduszy Zewnętrznych. Do zadań Wydziału należy między innymi realizacja 
zadań z zakresu pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących z pomocy 
zagranicznej w tym z Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację 
zadań prowadzonych przez Wydział. Koniec roku i stosunkowo niewielki budżet 
przeznaczony na ważną z punktu widzenia interesów miasta działalność w 2013 roku, jest 
dobrym argumentem do zweryfikowania pracy Wydziału, a co za tym idzie zasadności 
wprowadzonych przed rokiem zmian organizacyjnych. W związku z tym proszę o następujące 
informacje:  
 

1. listę środków pozyskanych ze środków unijnych i zewnętrznych na promocję Miasta i 
ich wysokość,  

2. wykaz mediów, z którymi podjęto współpracę w zakresie szeroko pojętej promocji 
miasta, z wyszczególnieniem kosztów, 

3. listę podejmowanych działań mających na celu promowanie potencjału 
gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Gorlic za granicą z uwzględnieniem 
jednostek organizacyjnych i instytucji zagranicznych, z którymi miasto zaplanowało 
podjęcie współpracy. 

 
II 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 8 listopada podtrzymał 
nałożoną na Radę Miasta Gorlice grzywnę w wysokości 3000,00 za nienależyte wypełnianie 
ustawowych obowiązków i łamanie prawa w związku z czym ponownie pytam z jakich źródeł 
grzywna zostanie pokryta, czy z diet radnych, czy środków własnych odpowiedzialnego za 
pracę Rady przewodniczącego. Ponownie wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której 
przyczyny nałożenia na Radę Miasta Gorlice grzywien będą wyjaśnione, wskazane zostaną 
również źródła ich finansowania, tym bardziej, że przyjęcie uchwał dających 
przewodniczącemu Musiołowi pełnomocnictwo do reprezentowania Rady przed Sądem 
Administracyjnym świadczy, że możliwość nałożenia na Radę kolejnych kar finansowych jest 
możliwa.  

 
III 

 
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na złożoną w październiku interpelację dotyczącą ponad 
półmilionowego zobowiązania wobec Agencji Nieruchomości Rolnych za zbyte przed 
ustawowym terminem działki w Małastowie. Udzielając odpowiedzi pominięto wysokość 
odsetek, proszę o podanie ich sumy na koniec grudnia 2012 r, W piśmie znajduje się 
następujące zdanie: „ … prowadzone są działania zmierzające do przywrócenia Miastu 
Gorlice prawa własności nieruchomości darowanej wcześniej Gminie Sękowa.”  W związku z 
tym, że Sękowa w/w działki do Spółki wniosła aportem, proszę o wyjaśnienie jakie podjęto 



działania oraz czy takie same działania prowadzi się w celu odzyskania działek zamienionych 
z Lasami Państwowymi, a jeżeli nie, to jakie władze planują w tej kwestii rozwiązania. 
 
 

IV 
 
W związku krytycznymi uwagami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie i wskazanymi w protokole nieprawidłowościami dotyczącymi pracy Burmistrza i 
Urzędu Miasta Gorlice w zakresie gospodarki finansowej – wnoszę o informacje: 

1. Dlaczego nieprzygotowano i nieprzedłożono Radzie Miasta do uchwalenia 
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorlice? 

2. Czy zrealizowano wniosek pokontrolny z punktu 23 i przekazano prawidłowo 
sporządzone sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za lata 
2010 i 2011 dyrektorom szkół i  związkom zawodowym? 

3. RIO wskazało na fakt używanie nieruchomości  przez wszystkie miejskie zespoły 
szkół i miejskie przedszkola oraz pomieszczeń w budynkach komunalnych przez 
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach bez tytułu prawnego. Jakie planuje 
się rozwiązania dotyczące naprawienia tego stanu rzeczy? 


