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Przeglądając stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie zwróciłem uwagę, iż 
w ramach konkursu Ochrona zabytków Małopolski 2015, którego wyniki ogłoszono 23 lutego 
br. Miasto Gorlice uzyskało dotację na prace konserwatorskie na cmentarzu wojennym nr 91 
w Gorlicach, w wysokości 30 tys. zł. Zgodnie z regulaminem konkursu,  
w normalnym trybie można było uzyskać z dotacji do 60 % ogółu nakładów na zaplanowane 
prace lub roboty konserwatorskie. Przeliczając niezbędny wkład środków własnych do tego 
projektu, niezbędne będzie wyasygnowanie przez miasto kwoty 20 tys. zł. Z jakich środków 
będzie zabezpieczony wkład własny do tego zadania. 

Jednocześnie pragnę zapytać czy możliwy był montaż finansowy zawierający udział 
wspomnianej dotacji z przeprowadzonego konkursu przez woj. Małopolskie oraz pieniędzy  
z funduszy Wojewody przewidzianych na remonty i renowację cmentarzy. 

Bardzo proszę również o przedstawienie krótkiej charakterystyki zaplanowanych w ramach 
projektu robót konserwatorskich.  
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Zgodnie z teorią nowego publicznego zarządzania (z j. ang. New Public Management) 
wykorzystywaną do reformowania administracji publicznej w naszym kraju, w organizacji 
urzędów stosowane są w coraz większym stopniu mechanizmy charakterystyczne dla firm 
sektora prywatnego. Niektóre instytucje publiczne jak np. Urząd Skarbowy, czy Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych systematycznie pracują na poprawą swojego wizerunku, przede 
wszystkim w zakresie obsługi klienta. Tworzone są tzw. BOK-i czyli Biura Obsługi Klienta, 
obsługujące klientów w wielu zakresach merytorycznych w ramach zadań realizowanych 
przez dane urzędy administracji rządowej czy samorządowej. 

Biorąc pod uwagę ten jakże pozytywny reformatorski trend, zwracam się uprzejmie z 
prośbą o rozszerzenie zakresu działania biura obsługi klienta w naszym Urzędzie Miejskim, 
wpisując właśnie w ogólnokrajową modernizację administracji publicznej. Podjęcie takiego 
działania z pewnością ułatwi załatwienie wielu spraw naszym mieszkańcom jak również 
unowocześni wizerunek naszego urzędu. Z taką inicjatywą występowała już grupa radnych, w 
związku z powyższym bardzo proszę o ponowną analizę zgłaszanego wniosku oraz 
pozytywne jego załatwienie. 
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Pojawiający się w ostatniej kampanii samorządowej temat dotyczący rozwoju zaplecza 
turystycznego oraz wzmocnienia wizerunku Gorlic jako turystycznej stolicy regionu 
podejmowany był również przez urzędującego Burmistrza Rafała Kuklę. To w ramach 
Burmistrza programu wyborczego, powstał według mnie dobry pomysł utworzenia  
w Gorlicach strefy aktywności turystycznej. Biorąc pod uwagę trudną sytuację na lokalnym 
rynku pracy oraz emigrację młodych ludzi z naszego miasta, utworzenie takiej strefy mogłoby 
w dłuższej perspektywie wzmocnić potencjał ekonomiczny Gorlic. 

W związku z powyższym pragnę zapytać, czy jest może opracowana wstępna koncepcja 
powstania takiej strefy, gdzie będzie się ona mieścić, na jakim terenie będzie usytuowana, 
wokół jakich historycznych czy rekreacyjnych miejsc będzie przebiegać.  
Z przeprowadzonej przeze mnie analizy, istnieje możliwość pozyskania środków 
zewnętrznych na realizację takiego przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego 
woj. Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne. Biorąc 
pod uwagę bardzo krótki czas na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, od momentu 
ogłoszenia konkursów do zakończenia naboru, wnioskuję o konkretyzację tego pomysłu w 
najbliższym czasie.  
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Wszyscy widzimy jak dużym problemem staje się w naszym mieście znalezienie 
miejsca do parkowania. Istniejące parkingi są pozajmowane już od wczesnych godzin 
porannych niejednokrotnie do późnego popołudnia. Zarówno mieszkańcy jak i potencjalni 
turyści, którzy chcieli by nasze miasto odwiedzić mają problem ze znalezieniem miejsca 
postojowego. Czy nie należy podjąć więc działań ukierunkowanych na pozyskanie nowych 
terenów pod parkingi i ponownie przeanalizować uchwałę dotyczącą parkowania w naszym 
mieście. Być może wzorem innych miast należy stworzyć miejsca parkingowe, nie tylko 
płatne ale również takie, które dzięki swojej prostocie nie będą odpłatne, a przyczynią się tym 
samym do rozładowania już istniejących parkingów.  

Proszę zatem o przeanalizowanie uruchomienia bezpłatnych parkingów chociażby 
tylko poprzez utwardzenie nawierzchni np. tłuczniem w okolicach biedronki na stawiskach, 
gdzie auta parkują w błocie oraz przy wyburzonym jakiś czas temu budynku przy zakładzie 
fotograficznym Pana Bugny. Auta i tak stają w tych miejscach, a uporządkowanie i 
poprawienie tych dzikich parkingów wpłynie korzystnie na liczbę miejsc parkingowych na 
nich. 
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