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INTERPELACJE PAŹDIERNIK 
 
I 
 

Mieszkańcy ulicy Chopina zwracają się o budowę chodnika i przejścia dla pieszych w okolicy 
przystanku autobusowego. Zasadność prośby argumentuje też fakt zasiedlenia wkrótce nowo 
wybudowanego bloku, co wiąże się ze wzmożonym ruchem kołowym i pieszym w tej okolicy.  

II 

W udzielonej mi odpowiedzi na zapytanie dotyczące nieprzystąpienia Gorlic do programu unijnego 
„Mój Rynek” wśród argumentów przeciw wspomnianej inwestycji wymieniono VAT, który, jak 
napisano, podniósłby koszty realizacji projektu. W związku z powyższym proszę o podanie ile wyniósł 
VAT od kilkunastu milionów otrzymanych na rozbudowę niezagospodarowanej do tej pory II strefy 
aktywności gospodarczej], jaką sumę dołożono ze środków własnych oraz i ile VAT – u zapłaci gmina 
od środków zewnętrznych, które mają wesprzeć budowę III strefy aktywności gospodarczej, której 
budowę 20 głosami zatwierdziła  Rada Miasta na zwołanej w październiku nadzwyczajnej sesji.   

III 

W związku ze zbliżającym się sezonem narciarskim zwracam się o wygospodarowanie pieniędzy        
na utwardzenie terenu pod parking przy wyciągu w Małastowie. Inwestycja taka jest konieczna.                
Z wyciągu korzystają gorliczanie oraz przyjezdni. Pieniądze ze sprzedaży obiektów na Magurze miały 
być zainwestowane w rozbudowę ośrodka narciarskiego w Małastowie, a zamiast tego jest uchwała    
o jego wydzierżawieniu. Pomimo tego, że ośrodek sportowy w Małastowie od lat jest 
niedoinwestowany, i tak przynosi dochód, i dają ludziom pracę, a poprzez liczne zawody, które tam 
się odbywają, promują region i miasto. Utwardzenie parkingu jest konieczne nie tylko dla wygody 
narciarzy, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników, a także ze względu na wizerunek 
miasta, które jest właścicielem terenu. 

IV 

Panie Burmistrzu, w marcu bieżącego roku został skierowany do Pana i Rady Miasta apel podpisany 
przez kilkaset osób o „podjęcie skutecznych działań w kierunku niezwłocznej modernizacji                      
i przystosowania wyciągu narciarskiego wraz z zapleczem do współczesnych wymogów”.  Do dnia 
dzisiejszego pismo z 5 marca 2013 roku pozostało bez odpowiedzi, nie zapoznano z nim też radnych, 
którzy byli także jego adresatami, a którzy międzyczasie - poprzez głosowanie – wyrazili zgodę na 
wieloletnią dzierżawę obiektu. Proszę o wyjaśnienie. Treść apelu dla przypomnienia Panu i dla 
umożliwienia radnym zapoznania się z nim w załączniku. 

V 

12 września bieżącego roku złożyłam pisemne zapytanie dotyczące skargi mieszkańca Gorlic               
na niewłaściwe – według niego – rozliczenie się Urzędu Miasta ze zobowiązań wynikających                  
z użytkowani należącego do niego gruntu. Ze zdziwieniem stwierdziłam, że wraz z odpowiedzią 
zwrócono moje pismo, które przekazane drogą służbową jest dokumentem potwierdzającym 
interwencję i poruszony w niej problem. Z podobnym przypadkiem miałam już do czynienia                



na początku tej kadencji, wówczas zwrócił się do mnie mieszkaniec Gorlic, któremu,                        
wraz z dokumentami potwierdzającymi jego wykształcenie,  odesłano wniosek o pracę, niezgodnie    
ze stanem faktycznym stwierdzając, że nie ma kwalifikacji. - Nie ma pisma, skargi, podania nie ma 
spawy, nie było kandydata, tak można jedynie rozumieć tego typu działania. Proszę    o wyjaśnienie     
i uzasadnienie tego typu działań. 

 

 

Załączniki:  

1. Treść pisma „Apel do Burmistrza i Rady Miasta” z 5.03.2013 r. /oryginał z podpisami powinien 
być w urzędowej dokumentacji/ 

2. Kopia pisma złożonego w Urzędzie w dniu 12.09.2013 r. i zwróconego nadawcy w 
październiku /Alicji Nowak/ wraz z odpowiedzią  

 

 

 

 

 

 


