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 Burmistrz bez absolutorium
Koalicja PiS i Przyjaznych Gorlic przeciwko

Wykonanie budżetu za rok 2017:

 •dochody zrealizowane w 98,6 %, wydatki w 94,8 %,
 
 •deficyt budżetu niższy o 4.164.000 zł od zakładanego,
 
 •500 tys. zł mniej kredytu niż pierwotnie planowano,
 
 •wolne środki finansowe w kwocie 4.239.365,07 zł,    
                przeznaczone na zadania inwestycyjne w 2018 r.   
    wnioskowane przez Radnych,

 •pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
    i Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
 

Co ważniejsze – interes partyjny czy dobro miasta?

s.10
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15 czerwca br. w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 5, podczas uro-
czystej gali, wręczono nagrody 
dla finalistów i laureatów wo-
jewódzkich konkursów przed-
miotowych i tematycznych.
Uroczystość otworzyła sztuka 
pt. „Dola”, która została przy-
gotowana przez Iwonę Strusiń-
ską- Dziewic wraz z młodzieżą, 
która dobrowolnie włączyła się 
w ciężką, blisko roczną pracę.
Pomysł oraz wykonanie sce-
nografii była dziełem Joanny 
Moro. Spektakl skupił się na
negatywnych konsekwencjach 
przywiązania ludzi do ofert 
płynących ze strony techno-
logii (w sztuce symbolizował 
je wszędobylski telefon ko-
mórkowy). Bohaterowie w 
wyniku zaangażowania w grę, 
wirtualne kontakty, koniecz-
ność autoprezentacji w porta-
lach społecznościowych tracą 
prawdziwe relacje, czas swego 
życia a wreszcie człowieczeń-
stwo. Dopiero przywołana kry-
tyczną sytuacją słowiańska bo-
ginka Dola inspiruje cofnięcie 
czasu. Bohaterowie powracają 
nie tyle do jakiejś szczególnej 
epoki, co do czasu ideałów i 
wartości. Podkreślono, że treść 
jest wyrazem szacunku dla 
tych, którzy nie dali się wcią-
gnąć w „grę” uniemożliwiającą 
ludzki rozwój. Ponieważ to oni 
są „Ziarnem, jedynym możli-
wym planem cywilizacji”.
Nagrody w imieniu Burmistrza 
Miasta Gorlice wręczył Kierow-
nik Oświaty Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augu-
styn oraz Radna Maria Ludwin 
- przewodnicząca Komisji
Oświaty i Kultury.
Nagrodzeni:
Miejski Zespół Szkół Nr 1 w 
Gorlicach
1. Mikrut Mikołaj - Konkurs 
ogólnopolski ,,Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w
latach 1887-1992. O Niepodle-
głość i granice Rzeczypospoli-
tej”, laureat
2. Buźniak Michał - Konkurs 
ogólnopolski ,,Losy żołnierza i 
dzieje oręża polskiego w latach 
1887-1992. O Niepodległość i 
granice Rzeczypospolitej”, lau-
reat
3. Rachel-Kluczewski Adam - 
Konkurs ogólnopolski ,,Losy 
żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887-1992. 
O Niepodległość i granice Rze-
czypospolitej”, finalista
4. Przybycień Natalia - „Sprawa 
polska i Polacy w czasie I woj-
ny światowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem znaczenia bi-
twy pod Gorlicami dla przebie-

gu wojny i
odzyskania przez Polskę nie-
podległości”, laureat
5. Janowski Bartosz - Konkurs 
biblijny ,,Dzieje przymierza” 
laureat
Miejski Zespół Szkół Nr 3 w 
Gorlicach
1. Stój Bartłomiej - Małopolski 
Konkurs Geograficzny, finalista
2. Mrozek Dominik - Małopolski 
Konkurs Geograficzny, finalista
Miejski Zespół Szkół Nr 4 w 
Gorlicach
1. Smalarz Katarzyna - Mało-
polski Konkurs Języka Angiel-
skiego, finalista
2. Skwarczewski Jakub - Ma-
łopolski Konkurs Historyczny, 
finalista
3. Sienkiewicz Paweł - „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskie-
go w latach: 1887-1922. O
Niepodległość i granice Rze-
czypospolitej”, laureat etapu 
wojewódzkiego
4. Szopa Tymoteusz - „Różne 
oblicza Hiszpanii – konkurs ję-
zyka hiszpańskiego dla
uczniów klas gimnazjalnych”, 
finalista
Miejski Zespół Szkół Nr 5 w 
Gorlicach
1. Wolski Oliwier - „Losy żoł-
nierza i dzieje oręża polskie-
go…” laureat
2. Nowak Anna - „Od algoryt-
mu do programu” konkurs te-
matyczny finalista
3. Victoria MacIsaac - Mało-
polski Konkurs j. angielskiego 
finalista SP
4. Nowak Anna - I Małopolski 
Konkurs „Jedwabny Szlak” lau-
reat
5. Grądalska Adriana - I Ma-
łopolski Konkurs „Jedwabny 
Szlak” laureat
6. Krzyszycha Jan - I Małopol-
ski Konkurs „Jedwabny Szlak” 
laureat
Miejski Zespół Szkół Nr 6 w 
Gorlicach
1. Lewińska Aleksandra - V 
Małopolskie Dyktando Niepod-
ległościowe; „Po polsku o
historii”, finalista
2. Penar Korneliusz – V Mało-
polskie Dyktando Niepodległo-
ściowe „Po polsku o
historii”, finalista
3. Grępka Jakub – „ Losy żoł-
nierza…”, laureat
4. Augustyn Emilia – Na Polu 
Chwały… Damy i Kawalerowie 
Virtuti Militari i Krzyża
Walecznych w walce o niepod-
ległość i granice Rzeczpospoli-
tej, laureat
5. Lewińska Aleksandra – Na 
Polu Chwały… Damy i Kawale-
rowie Virtuti Militari i
Krzyża Walecznych w wal-

GALA GWIAZD NAUKI

ce o niepodległość i granice 
Rzeczpospolitej, finalista
6. Rak Kacper – Sprawa pol-
ska i Polacy w czasie I wojny 
światowej ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia bi-
twy pod Gorlicami, laureat
7. Tarsa Oliwia – Sprawa pol-
ska i Polacy w czasie I wojny 

światowej ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia bi-
twy pod Gorlicami, laureat
8. Bedryło Miłosz - „Od algo-
rytmu…”, finalista
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym, ich 
rodzicom, opiekunom i
nauczycielom!



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
20 czerwca br. w MZS NR 5 od-
było się miejskie zakończenie 
roku szkolnego trzecich klas 
gimnazjum. Spotkanie było do-
skonałą okazją do wspomnień, 
podsumowań i podziękowań. 
Na akademii byli obecni ucznio-
wie, wychowawcy, rodzice, 
dyrektorzy miejskich zespołów 
szkół, Sekretarz Miasta Gorlice 
Daniel Janeczek, który repre-
zentował Burmistrza Rafała 

Kuklę oraz Wiceprzewodniczą-
ca Rady Miasta Mariola Migdar. 
Podczas uroczystości nagro-
dzono najlepszych uczniów i 
sportowców. Na szczególne 
pochwały zasłużyli uczniowie, 
którzy swoją ciężką pracą oraz 
wytrwałością uzyskali świadec-
two z wyróżnieniem.  Wręczo-
ne zostały również dyplomy za 
wzorową frekwencję. Wycho-
wawcy mieli także możliwość 

złożenia podziękowań rodzi-
com, którzy starali się aktyw-
nie uczestniczyć w życiu szkoły. 
Uroczystość otworzyła sztuka 
pt. „Dola”, która została przy-
gotowana przez Iwonę Strusiń-
ską-Dziewic. Uczniom życzymy 
wspaniałych, niezapomnia-
nych, ale przede wszystkim 
bezpiecznych wakacji i udane-
go wypoczynku.
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Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w MBP
14 czerwca br. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
Stanisława Gabryela w Gor-
licach obchodzono Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. W 
uroczystościach udział wzięli 
Burmistrz Rafał Kukla, Wice-
starosta Jerzy Nalepka oraz 
Kierownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn. 
Nie zabrakło życzeń, podzię-
kowań i kwiatów. Burmistrz 
Rafał Kukla złożył życzenia 
na ręce Joanny Kalisz – Dziki 
oraz wręczył nagrodę Bartło-
miejowi Kiełtyce. 
Jerzy Nalepka wręczył dy-
plomy i upominki książ-
kowe trzem wyróżniają-
cym się pracownikom: 
Elżbiecie Wszołek, Joan-

nie Janik i Beacie Mituś. 
Obecni na uroczystości wy-
słuchali też prezentacji Do-
roty Woźnicy, p.o. dyrektora 
MBP w Jaśle „Kultura w bi-
bliotece – biblioteka w kul-
turze”.

21 czerwca br. w sali audyto-
ryjnej Centrum Kształcenia 
Praktycznego i Ustawicznego 
odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku 2017/2018 Uniwersy-
tetu Złotego Wieku. Zgroma-
dzeni mieli okazję wysłuchać 
wykładu Andrzeja Ćmiecha. 
Słuchaczy przywitał rektor Uni-
werystytetu Roman Dziubina, 
a wśród gości znalazł się też 
Wicestarosta Jerzy Nalepka. 
W imieniu nieobecnego na 
spotkaniu Burmistrza Rafała 
Kukli (ze względu na odby-
wającą się Sesję Rady Mia-
sta), Roman Dziubina życzył 
wszystkim dobrych wakacji 
oraz pogratulował ukończe-
nia roku na Uniwersytecie. 
Rektor pogratulował także 
i wręczył prezent najstar-

szej słuchaczce Uniwersyte-
tu - Pani Czesławie Kukuś z 
herbem Gorlic – „Petycja w 
sprawie zmiany herbu Gor-
lic, z propozycją herbu hi-
storycznie uzasadnionego” 
Andrzej Ćmiech wygłosił cieka-
wy wykład z zagadnień heral-
dyki, poruszając kwestię zwią-
zane z herbem Gorlic.

Uniwersytet Złotego Wieku ma już wakacje

Uczniowie z gorlickiego Centrum 
Wsparcia Uczniów Zdolnych 
nagrodzeni w Nowym Sączu
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W czerwcu br. zakończyła się 
I edycja zajęć dla uzdolnionej 
młodzieży w Centrum Wspar-
cia Uczniów Zdolnych w Gorli-
cach. Zajęcia te realizowane są 
w ramach trwającego w latach 
2017 – 2019 projektu „Mało-
polskie Talenty” skierowane-
go do uczniów dwóch etapów 
edukacyjnych: szkół podsta-
wowych (klasy V i VI) oraz 
klas gimnazjalnych z terenu 
powiatu gorlickiego (klasy VII 
oraz II i III gimnazjum). Lide-
rem dwóch projektów realizo-
wanych równolegle dla w/w 
dwóch etapów edukacyjnych 

jest Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe Wsi Dominiko-
wice, a Partnerem projektu – 
Miasto Gorlice.
W ramach „Małopolskich Ta-
lentów” Małopolskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w 
Nowym Sączu przeprowadziło 
konkurs na projekt edukacyj-
ny zrealizowany w Centrach 
Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
Miło nam poinformować, że 
dwa projekty z I oraz II etapu 
edukacyjnego uzyskały nagro-
dę a dwa – wyróżnienie. Uro-
czyste podsumowanie I edycji 
„Małopolskich Talentów” oraz 

ogłoszenie wyników konkur-
su, wręczenie nagród oraz 
prezentacje zwycięskich pro-
jektów odbyło się 19 czerwca 
2018 r. w Małopolskim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli 
w Nowym Sączu.
Nagrodzeni i wyróżnieni 
uczniowie otrzymali m.in. 
tablety, pendrive’y, dyski ze-

wnętrzne, koszulki. W imieniu 
Lidera oraz Partnera projektów 
w spotkaniu uczestniczył Bur-
mistrz Gorlic Rafał Kukla, któ-
ry podziękował i pogratulował 
uczestniczącej w projektach 
młodzieży oraz nauczycielom 
prowadzącym zajęcia, po czym 
dokonał wręczenia pamiątko-
wych dyplomów.
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Na uroczystej gali w Krynicy-
-Zdroju zaprezentowano wy-
niki dziesiątej edycji rankingu 
Aktywności Gmin Subregionu 
Sądeckiego w 2017 r. Bur-
mistrz Rafał Kukla odebrał 
nagrodę dla Miasta Gorlice 
za drugie miejsce w kategorii 
„Efekty polityki społecznej”. 
Najlepszy w tej kategorii oka-
zał się Nowy Sącz, a trzecie 
miejsce zajęła Limanowa.
Nagrody zwycięzcom wręczyli 
m.in. poseł Jan Duda i czło-
nek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Leszek Zegzda.
Wskazanie lidera aktywno-
ści spośród 39 jednostek 
samorządu z powiatów: gor-
lickiego, nowosądeckiego, 

limanowskiego, a także mia-
sta Nowego Sącza, poprze-
dziła prezentacja wyników 
w pięciu kategoriach oceny: 
generowanie dochodów, po-
zainwestycyjna działalność 
gospodarcza, aktywność in-
westycyjna gminy, efekty po-
lityki społecznej oraz dynami-
ka zmian.
W klasyfikacji końcowej, po 
podsumowaniu wskaźników 
z poszczególnych kategorii, 
najbardziej aktywną jednost-
ką samorządu terytorialnego 
w subregionie sądeckim w 
2017 roku okazała się Lima-
nowa.
Ranking już po raz dziesiąty 
przygotował Instytut Ekono-

miczny Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym 
Sączu oraz Fundacja Sądecka 
wraz ze Społeczno-Kultural-
nym Towarzystwem „Sąde-
czanin”. Wybierając najlepsze 

Gorlice docenione za efekty polityki społecznej

Posiedzenie Zarządu 
Województwa Małopolskiego w Gorlicach

14 czerwca br., Gorlice były ko-
lejnym przystankiem w cyklu 
wyjazdowych posiedzeń Za-
rządu Województwa Małopol-
skiego. Wspólnie z lokalnymi 
samorządowcami rozmawiano 
nie tylko o ostatnich zreali-
zowanych inwestycjach, ale 
także o przyszłości powiatu 
gorlickiego – i jego możliwo-
ściach. W posiedzeniu udział 
wziął również Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.  
Wszyscy zastanawiamy się 
jak będzie wyglądała polityka 
spójności i rozdział środków 
unijnych po 2020 roku – czy 
będzie szansa na kolejne 
wsparcie, które pomoże dalej 
rozwijać się Małopolsce? Dla-
tego spotykamy się by rozma-
wiać o tym, jak mądrzej zapla-
nować rozwój naszego regionu 
– a więc także tutejszych gmin 
i powiatów. Bez Państwa wie-
dzy i wsparcia, jednak się 
to nie uda – bo całościowe, 
syntetyczne spojrzenie, jakie 
cechuje samorząd wojewódz-
twa, trzeba wzbogacić o to, 
co jest nieodzowne, a więc 
świadomość potrzeb tutej-

szych mieszkańców i lokalnego 
potencjału – mówił na wstę-
pie posiedzenia ZWM w Gorli-
cach marszałek Jacek Krupa. 
Szczegółowej analizy sytu-
acji powiatu gorlickiego do-
konał z kolei Leszek Zegzda 
z zarządu województwa. Jak 
zauważył – nasz rejon ma 
potencjał. W ciągu ostatnich 
7 lat liczba firm wzrosła o po-
nad 10 proc. Na koniec 2017 r. 
było zarejestrowanych ok. 7,8 
tys. przedsiębiorstw.  
Co ciekawe, mamy tu naj-
większy w Małopolsce odsetek 
firm z sektora edukacyjnego 
– a to niezwykle przyszłościo-
wa branża. Ważny udział mają 
tu również przedsiębiorstwa 
z udziałem kapitału zagranicz-
nego. Obecnie jest ich 39 – 
wyliczał Leszek Zegzda.  
Dużo uwagi poświęcono rów-
nież funduszom europejskim. 
Jak zauważył Zegzda, w po-
przedniej perspektywie 2007-
2013 zrealizowano tu projekty 
o łącznej wartości 558,7 mln 
zł – przy dofinansowaniu unij-
nym na łączną kwotę 324,9 
mln zł. Z kolei w obecnym 

rozdaniu – obowiązującym do 
2020 roku - w powiecie gorlic-
kim jest już realizowane 169 
projektów o łącznej warto-
ści ponad 380 mln zł. Wśród 
nich przeważają inwestycje 
ekologiczne, turystyczne, 
w zdrowie i e-usługi.  
Wyjazdowe posiedzenie za-
rządu województwa było też 
świetną okazją do tego, żeby 

przypomnieć gorlickim samo-
rządowcom o najważniejszych 
projektach, jakie realizuje wo-
jewództwo. Budowa sieci eko-
doradców, Małopolska Niania, 
wsparcie dla OSP czy innowa-
cyjny projekt Małopolski Tele-
-Anioł – to tylko kilka z nich. 
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego w Krakowie, mat. własne

gminy, naukowcy posiłkują się 
danymi Regionalnej Izby Obra-
chunkowej, biorąc pod uwagę 
24 wskaźniki.

Foto. www.nowysacz.pl
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14 czerwca br. w sali konfe-
rencyjnej Zakładu Uzdatniania 
Wody na Bielanach odbyła się 
jubileuszowa gala 25-lecia Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie. Miło nam po-
informować, że Miasto Gorlice 
zostało laureatem nagrody w 
kategorii #ekoPRZEDSIĘWZIĘ-
CIE z zakresu ochrony powietrza 
oraz inwestycji przyczyniających 
się do oszczędności energii. 
Podczas uroczystości zosta-

ły ogłoszone wyniki konkur-
su #ekoLIDERZY 2018 wo-
jewództwa małopolskiego, a 
także zostały wręczone na-
grody dla ekoLIDERÓW 25-le-
cia Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Konkurs #ekoliderzy 2018  wo-
jewództwa małopolskiego to 
wydarzenie, które już od daw-
na gości na mapie przedsię-
wzięć promujących inicjatywy 
związane z ochroną środowi-

ska naturalnego w Małopolsce. 
Założeniem konkursu było uho-
norowanie tych instytucji, które 
w sposób szczególny przyczyniły 
się do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego w Małopolsce. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice, nagrodę 25 tys zł, w 
kategorii ochrony powietrza oraz 
inwestycji przyczyniających się 
do oszczędności energii, odebrał 
jego Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
Do konkursu zostały zaproszo-
ne gminy i powiaty Małopolski, 

ich spółki komunalne oraz  jed-
nostki organizacyjne, realizują-
ce zadania związane z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną. 
W konkursie udział wziąć mogły 
również szkoły i przedszkola, 
pozarządowe organizacje ekolo-
giczne, a także inni beneficjenci 
pomocy finansowej systemu fi-
nansowania ochrony środowiska. 

fot. Mateusz Książkiewicz / grybow24.pl / źródło: 
WFOŚiGW w Krakowie

25 tys zł dla Gorlic za działania na rzecz ochrony powietrza 
i inwestycje w zakresie oszczędności energii

14 czerwca br. w Zdyni marsza-
łek Jacek Krupa, Leszek Zegzda 
z zarządu województwa i Jozef 
Lukáč, wiceprzewodniczący Pre-
szowskiego Kraju Samorządowe-
go, uroczyście podsumowali re-
mont drogi wojewódzkiej nr 977 
na odcinku od Gorlic do przejścia 
granicznego w Koniecznej. W uro-
czystości uczestniczył także Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Na tę inwestycję czekali nie 
tylko mieszkańcy, ale przede 
wszystkim turyści i przedsiębior-
cy – dzięki gruntownej moder-
nizacji drogi Gorlice – Bardejov 
– Prešov będzie się można znacz-
nie sprawniej przemieszczać 
pomiędzy polską autostradą A4 
a słowacką D1. Koszt inwestycji, 
którą prowadziły wspólnie Woje-
wództwo Małopolskie i Preszow-
ski Kraj Samorządowy, wyniósł 
w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki 
temu wyremontowano ponad 20 
km drogi – z czego ponad 12 km 

po polskiej stronie, a ponad 8 km 
na Słowacji. Na finał tej inwe-
stycji czekali przede wszystkim 
kierowcy, dla których ta trasa to 
najszybsza droga na Słowację. 
Teraz ten odcinek będzie moż-
na pokonać jeszcze wygodniej. 
Zakończona inwestycja to tylko 
przykład jednego z wielu projek-
tów, jakie Województwo Małopol-
skie realizuje w ostatnim czasie 
wspólnie z Krajem Preszowskim. 
Większość z nich dotyczy głównie 
inwestycji drogowych, w efekcie 
czego znacznie poprawi się do-
stępność transportowa południa 
Małopolski i północnej części 
Słowacji. Nie mam wątpliwości, 
że skorzystają na tym obie strony 
– bo lepsze połączenie drogowe 
szybko przekłada się na większą 
atrakcyjność gospodarczą dane-
go regionu – podkreślał w czwar-
tek marszałek Jacek Krupa. 
Jak dodał z kolei Leszek Zegz-
da z zarządu województwa 

małopolskiego – wyremonto-
wana droga Gorlice – Barde-
jov – Prešov z pewnością spra-
wi, że przybędzie tu turystów. 
Okolice Gorlic, ze wspania-
łym Beskidem Niskim, szlakiem 
I wojny światowej i urokliwymi 
drewnianymi świątyniami, to tak 
cenne – a jednocześnie tak cią-
gle mało poznane przez turystów 
tereny. Wierzę, że dzięki zakoń-
czonej dzisiaj inwestycji, a także 
pozostałym projektom, które wo-
jewództwo realizuje ze Słowacją, 
uda się na nowo wypromować te 
tereny. Tym bardziej, że wśród 
naszych wspólnych projektów 
jest m.in. dokończenie rowerowej 
trasy EuroVelo 11 po słowackiej 
stronie – wylicza Leszek Zegzda. 
Przypomnijmy, gruntowna mo-
dernizacja drogi wojewódzkiej nr 
977 to część wspólnego projek-
tu Województwa Małopolskiego 
i Preszowskiego Kraju Samorzą-
dowego, który w 85 proc. był fi-
nansowany ze środków unijnych 
w ramach programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja. W sumie wyre-
montowano ponad 20 km drogi 
Gorlice – Bardejov – Prešov. Po 
stronie polskiej było to łącznie 
12,38 km – z czego w samych 
Gorlicach wyremontowano w su-
mie 1,25 km; a z Gładyszowa do 
przejścia granicznego odcinek 
liczący 11,13 km. Po stronie sło-
wackiej zmodernizowano łącz-
nie 8,6 km – wyremontowano 

odcinki drogi II/545: Raslavice 
– Janovce (5 km), Bardejov – 
Kľušov (1,93 km) oraz Rege-
tovka – Becherov (1,65 km). 
Co zrobiono po polskiej stronie? 
W samych Gorlicach udało się 
gruntownie wyremontować ul. 
Węgierską, a także poprawić 
bezpieczeństwo na skrzyżowaniu 
z drogą krajową nr 28. Z kolei 
na odcinku od Gładyszowa do 
przejścia granicznego w Koniecz-
nej nie tylko zmodernizowano 
nawierzchnię, ale też uporządko-
wano przydrożne rowy, pobocza 
i wzmocniono skarpy. Wzdłuż 
drogi pojawiły się też tablice 
informacyjne, które ostrze-
gają kierowców m.in. o trud-
nych warunkach pogodowych. 
Koszt prac przeprowadzony po 
polskiej stronie – czyli na dro-
dze wojewódzkiej nr 977 – wy-
niósł w sumie 15 mln zł, ponad 
2 mln zł to wkład z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego. Z ko-
lei remont na słowackiej części 
drogi pochłonął blisko ponad 
16 mln zł, z budżetu Samorzą-
dowego Kraju Preszowskiego 
oraz budżetu Republiki Słowac-
kiej wydano ponad 1,6 mln zł. 
Resztę – czyli 85 proc. kosztów 
inwestycji – sfinansowała unij-
na dotacja w ramach programu 
Interreg V-A Polska-Słowacja. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mało-
polskiego w Krakowie, mat. własne

Gruntowna modernizacja drogi Gorlice – Bardejov – Prešov
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15 czerwca br. odbyło się uro-
czyste otwarcie placu zabaw 
przy ul. Letniej. Tym samym 
wyczekiwana inwestycja do-
biegła końca, a dzieci z os. Ły-
sogórskiego mogą się cieszyć 
nowym miejsce do zabaw! 
Otwarcia dokonali Burmistrz 
Rafał Kukla oraz Przewodni-
czący Zarządu Osiedla Jan 
Kuk. Wśród gości znalazł się 
także jego Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Bałajewicz 

oraz Radny Miasta Robert 
Ryndak. Nie zabrakło słody-
czy i zabaw z animatorami. 
Plac zabaw został wyposażony 
w karuzele tarczową, sprężyno-
wiec – skuter, zestaw Quatro, 
podwójną huśtawkę, kosze na 
śmieci, tablice informacyjną 
oraz ławkę. Całość terenu zo-
stała ogrodzona i wypełniona 
piaskiem. Życzymy miłej zaba-
wy!

Nowy plac zabaw 
przy ul. Letniej

Otwarcie placu zabaw na Osiedlu Skrzyńskich
Prezent na Dzień Dziecka

2 czerwca br. na Osiedlu 
Skrzyńskich odbył się Dzień 
Dziecka, połączony z otwarciem 
placu zabaw z miejscem rekre-
acyjno-sortowym.
W wydarzeniu uczestniczył 
również Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, a prze-
wodniczyła mu Radna Rady 
Miasta Lucyna Jamro oraz 
Przedstawiciele Zarządu 
Osiedla nr 10 „Skrzyńskich”. 
Na uczestników czekała moc 
atrakcji. Dzieci mogły skorzy-
stać z zabaw, które prowadzi-
li animatorzy, a także wziąć 
udział w grach i konkurencjach 
sportowych. Na wszystkich 

chętnych czekał także pyszny 
poczęstunek – m.in. wyśmie-
nite lody przygotowane przez 
Panią Danutę Szpyrkę czy kieł-
baski z grilla.

Zakończył się remont bli-
sko 100-metrowego odcinka 
zniszczonej drogi bocznej od 
ulicy Stróżowskiej. To ko-
lejna, zmodernizowana w 
ostatnim czasie boczna ulicz-
ka naszego miasta, które zy-
skała nową nawierzchnię. 
 

W ramach inwestycji wykona-
no korytowanie i odwodnienie 
liniowe, ułożono obrzeża beto-
nowe oraz nawierzchnię z płyt 
ażurowych i kostki betonowej. 
Zadanie wykonał Miejski Za-
kład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Trwa remont blisko 200-metro-
wego odcinka chodnika przy 
ulicy gen. Kazimierza Pułaskie-
go w Gorlicach. Inwestycja ta 
jest kontynuacją prac rozpo-
czętych w 2017 roku. Wtedy 
to wyremontowany został nie-
wielki fragment chodnika w ra-

mach czwartej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gorlice. 
 
Inwestycję realizuje Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Ulica Stróżowska boczna 
po remoncie

Remont chodnika
na Pułaskiego
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Przypadający w dniu 1 
czerwca Międzynarodowy 
Dzień Dziecka to wyjątkowo 
radosne święto, które jest 
doskonałą okazją do spę-
dzenia czasu w gronie ró-
wieśników i rodziny. W wielu 
gorlickich przedszkolach naj-
młodsi gorliczanie świętowali 
Dzień Dziecka już w środę 
30 maja, podczas specjalnie 
przygotowanych przez ka-
drę nauczycielską atrakcji. 
O dzieciach nie zapomnieli 
także Burmistrz Rafał Kukla 
oraz Wiceburmistrz Łukasz 
Bałajewicz, którzy złożyli naj-
lepsze życzenia najmłodszym 

ze wszystkich przedszkoli 
oraz częstowali cukierkami. 
Słodkości nie ominęły też na-
uczycieli- w ten dzień każdy 
mógł poczuć w sobie odrobi-
nę dziecka. O Dniu Dziecka 
pamiętały również Zarządy 
Osiedli, organizując w pierw-
szych dniach czerwca wiele 
wspaniałych atrakcji w for-
mie rodzinnych pikników z 
niespodziankami, zabawami, 
konkursami, kiełbaskami z 
grilla, przedstawieniami te-
atralnymi, które przenosiły 
milusińskich do magicznych 
krain.Zostały wrażenia, 
wspomnienia i fotografie.

Gorlicki Dzień Dziecka 
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Po raz pierwszy w tym roku 
miłośnicy motoryzacji mogli 
podziwiać w Gorlicach zabyt-
kowe pojazdy. Ponad 100 sa-
mochodów „z minionej epoki” 
można było zobaczyć na gor-
lickim Rynku w sobotę 5 maja 
w ramach Dni Gorlic 2018. 
Chętni mogli wyruszyć w po-
dróż zabytkowym „ogórkiem”. 
O godz. 14:00 uczestnicy 
zlotu przejechali w kolum-
nie do Szymbarku i powrócili 
do Gorlic około godz. 16.30 
na wybór samochodów zlo-
tu. Zlot zakończył się roz-
daniem nagród, które wrę-
czał Burmistrz Rafał Kukla. 
Oto lista nagrodzonych: 
Najciekawsze pojazdy zlo-
tu: Ford Cortina 1972 r . 
Pana Rafała z Nowego Są-
cza; Mercedes SL500 1991 
r. Pana Stefana z Nowego 
Sącza; kolekcja samocho-
dów Pana Rafała z Łużnej: 
Trabant 1988 r., Fiat 126P 
1977 r., Syrena105 1977 r.
Najciekawszy samochód lat 

50: Simca Aronde 1958 r. 
Pana Szymona z Klęczan; 
Najciekawszy samochód lat 
70: Ford Capri 1978 r. Pana 
Macieja z Nowego Sącza; 
Fiat 125P 1970 r. Pana Szy-
mona z Mielca
Najciekawszy samochód lat 
80: Audi80GT 1982 r. Pana 
Mirosława z Lubina
Samochód PRL: Fiat 126P 
1979 r. Pana Mateusza z Sa-
noka; Samochód USA Cadil-
lac FleetWood 1982 r. Pana 
Krzysztofa z Nowego Sącza; 
Samochód KDL Wołga GAZ 
21 1970 r. Pana Andrzeja z 
Gorlic
Najstarszy uczestnik: Pan Ju-
lian z Gorlic lat 85
Najmłodszy uczestnik: Wikto-
ria 19 miesiecy
Najstarszy motocykl: IMZ M72 
1954 r. Pana Daniela z No-
wego Sącza
Nagroda niespodzianka: Peu-
geot 505 1987 r. Pana To-
masza z Gorlic
 

Klasyczna Gorlicka 
Majówka 2018
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21 czerwca br. odbyła się LI sesja 
Rady Miasta Gorlice, której której 
głównym punktem było głosowanie 
nad zatwierdzeniem sprawozdania 
Burmistrza Rafała Kukli z wykonania 
budżetu za rok 2017 oraz udziele-
niem Burmistrzowi absolutorium. 
Zgodnie z procedurą wynikającą 
z odpowiednich ustaw, sprawoz-
danie finansowe badane było w 
pierwszej kolejności przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Miasta, 
która zarekomendowała udziele-
nie Burmistrzowi absolutorium. 
Taka rekomendacja została za-
opiniowana przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową (RIO), która 
uznała za uzasadnione udziele-
nie Burmistrzowi Rafałowi Ku-
kli absolutorium za rok 2017. 
Przed głosowaniem Burmistrz Rafał 
Kukla przedstawił szczegóły doty-
czące realizacji budżetu za 2017 
rok, podkreślając dobrą kondycję 
finansową Miasta i prezentując dane 
wskazujące, że w ubiegłym roku 
wynik ekonomiczny Gorlic był lep-
szy od zakładanego początkowo. 
Niezależnie od przywołanych opi-
nii Radni Rady Miasta Gorlice, za-
decydowali o niezatwierdzeniu 
w całości sprawozdania finanso-
wego i nieudzieleniu Burmistrzo-
wi Rafałowi Kukli absolutorium. 
 
Spośród obecnych na sali obrad 21 
Radnych, 8 było za, 12 było przeciw, 
natomiast 1 wstrzymał się od głosu. 
Za zatwierdzeniem sprawozda-
nia i udzieleniem absolutorium 
głosowali: Robert Ryndak, Joan-
na Bubak, Maria Ludwin, Mateusz 
Koszyk, Alicja Nowak, Halina Mar-
szałek, Jolanta Dobek i Jan Wojnar-
ski. 
 
Przeciw zagłosowali: Krzysztof 
Wroński, Mariola Migdar, Michał 
Diduch, Ryszard Ludwin, Adam 
Piechowicz, Krzysztof Zagórski, Lu-
cyna Jamro, Tomasz Szczepanik, 
Augustyn Mróz, Tomasz Chmura, 
Małgorzata Miękisz - Muller, Maria 
Piecuch. 
 

Od głosu wstrzymał się Czesław 
Gębarowski.
Zaistniałą sytuację ocenił Bur-
mistrz Rafał Kukla:
Zgodnie z moimi obawami zagościła 
w naszym Mieście najgorszego sortu 
polityka, która ma za nic nie tylko 
interesy mieszkańców, ale i zwykłą 
racjonalność. Choć trzeba przyznać, 
że Gorlice potrafią łączyć najgłęb-
sze podziały, skoro możliwa jest u 
nas koalicja przedstawicieli PiS i PO 
(nawet jeżeli chowają się za inną, 
jakże przyjazną nazwą). A wszystko 
w imię walki o przywrócenie starych 
porządków, poprzez dyskredytowa-
nie zarówno mnie jako Burmistrza, 
jak i moich działań.
Uważam, że decyzja o nieudzieleniu 
absolutorium nie ma jakichkolwiek 
racjonalnych podstaw. Na pewno nie 
zostały one przedstawione w trakcie 
dyskusji, której poziom merytorycz-
ny ze strony Rady niestety uwłacza 
powadze tej instytucji.
Szczególnie dziwią mnie zarzuty do-
tyczące zasadności i gospodarności 
wydatkowania środków. Każda in-
westycja i wydatek wymaga wpro-
wadzenia do budżetu. Każde takie 
działanie następuje uchwałą Rady, 
jest przez radnych akceptowana w 
drodze jawnego głosowania. Dla-
tego też skoro ktoś z przeciwników 
absolutorium chce obecnie mówić o 
niecelowym wydatkowaniu jakich-
kolwiek środków, to powinien zacząć 
od sięgnięcia pamięcią w jaki sposób 
głosował nad każdą z 12 zmian, bo-
wiem sam decydował o tym, czy i na 
co określone wydatki będą dokony-
wane.
Patrząc na zachowanie części Rad-
nych dziwi mnie, że traktują miesz-
kańców jako bezmyślną masę, 
która nie potrafi samodzielnie oce-
niać nie tylko pracy Burmistrza, ale 
i związanych z nią dokumentów.  
Działania Radnych skomento-
wała również Skarbnik Miasta 
– Edyta Szilder.
Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia 
dla decyzji radnych. Na pewno nie 
ma ona nic wspólnego z rzeczywi-
stą weryfikacją wykonania budżetu, 

tym bardziej, że absolutorium nie 
jest oceną całokształtu działalności 
burmistrza, ale formalną procedurą 
zatwierdzania sprawozdania finan-
sowego. Co więcej Regionalna Izba 
Obrachunkowa jednoznacznie pozy-
tywnie oceniła wykonanie budżetu. 
Dlatego też mam wątpliwość czy 
podjęta uchwała nie zostanie uchy-
lona przez RIO w trybie nadzoru.
Poniżej przedstawiamy skrótową 
informację na temat wykonania bu-
dżetu Miasta Gorlice w 2017 roku 
oraz oraz opinie Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gorlice oraz Regional-
nej Izby Obrachunkowej o sporzą-
dzonym sprawozdaniu.  
W 2017 r. Burmistrz Miasta wniósł 
pod obrady Sesji Rady Miasta Gor-
lice 12 projektów uchwał w sprawie 
zmiany budżetu, z których wszyst-
kie zostały przez Radnych przyjęte 
(ostatni na sesji 21 grudnia 2017r.). 
Wszystkie Uchwały i wykonujące 
je zarządzenia zostały przesłane 
do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Nowym Sączu, która nie 
stwierdziła żadnych uchybień. 
Zrealizowano dochody w 98,6 
%.  i wydatki w 94,8 %. Defi-
cyt budżetu jest niższy o 4.164 
tys. zł. od zakładanego. 
Zaciągnięto o 500 tys. zł mniej 
kredytu niż pierwotnie planowano. 
Dochody bieżące zostały wykona-
ne o 1.506.113 zł ponad zakładany 
plan. Dochody majątkowe wykonano 
w łącznej wysokości 3.691.519,17 
zł, co stanowiło 55,4 % założone-
go planu. Dochody majątkowe nie 
zostały wykonane, ponieważ ze 
względu na procedurę zmiany pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego nie zrealizowano dotychczas 
zaplanowanego zbycia nierucho-
mości gruntowych w Strefie Aktyw-
ności Gospodarczej. Nie uzyskano 
również 100 % wpływów z tytułu 
planowanych dotacji celowych w 
ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich. 
Po zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta, planuje się 
dokonać sprzedaży nieruchomości w 
strefie w 2018r., co pozwoli sfinan-
sować nowe zadania inwestycyjne. 
W wyniku rozliczenia budżetu uzy-
skano wolne środki finansowe 
w kwocie: 4.239.365,07 zł, któ-
re zostały przeznaczone na zada-
nia inwestycyjne w 2018 r. wnio-
skowane przez Radnych.  
Wskaźniki obsługi długu ujęte w 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej uległy poprawie w stosunku 
do zakładanego pierwotnie planu. 
Rezultatem dobrego wykonania bu-
dżetu jest uzyskana wysoka nad-
wyżka operacyjna. Wskaźnik ten in-
formuje o tym, że Miasto dysponuje 

środkami, które może przeznaczyć 
wprost na inwestycje zwiększają-
ce jakość życia lokalnej wspólnoty. 
W 2017 r. nadwyżka operacyjna 
powstająca z nadwyżki dochodów 
bieżących nad wydatkami bieżą-
cymi wyniosła  8.806.015,50 zł 
przy planowanej 4.878.674 zł. 
Od początku kadencji kondycja finan-
sowa Miasta jest na stałym poziomie. 
Dochody bieżące są realizowane po-
nad zakładany plan, a wydatki bieżą-
ce realizowane w sposób oszczędny. 
Co najważniejsze, sprawozdanie z 
wykonania budżetu zostało pozy-
tywnie i bez uchybień zaopiniowane 
przez Komisję Rewizyjną Rady Mia-
sta i Regionalną Izbę Obrachunko-
wą w Nowym Sączu, co świadczy 
o zgodnym z prawem i przyjętymi 
założeniami planowaniem oraz reali-
zacją budżetu.
Ponadto na LI sesji Rady Miasta 
Gorlice radni wyrazili zgodę na: 
przejęcie zadania zarządzanie drogą 
publiczną; nabycie na rzecz Miasta 
Gorlice prawa własności nierucho-
mości gruntowej położonej w Gorli-
cach przy ul. Mikołaja Reja; przystą-
pienie do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
przestrzennego,, Miasto Gorlice- 
Plan Nr 2 przy ul.Władysława Łokiet-
ka; przystąpienie do zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,,Miasto Gorlice- Plan 
Nr4 „ przy ul. Janusza Korczaka; 
sprzedaż w drodze przetargu nieru-
chomości położonej przy ul.Kwiato-
wej wGorlicach; zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy; przekazanie do za-
opiniowania przez organ regulacyjny 
projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Gorlice; udzielenie 
z Budżetu Miasta Gorlice dotacji z 
przeznaczeniem na prace restaura-
torskie przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków; przyjęcie,, Pro-
gramu Opieki nad Zabytkami dla 
Miasta Gorlice na lata 2018- 2021; 
ustalenie maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych na terenie Miasta Gorlice oraz 
ustalenie zasad usytuowana na tere-
nie Miasta Gorlice miejsc sprzedaży 
i podawanie napojów alkoholowych; 
zmianę Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 
na 2018 rok; zmianę Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorli-
ce; zatwierdzenie skonsolidowanego 
bilansu Miasta Gorlice za 2017 rok; 
realizację zadania pn.,, Łukasiewicz - 
Gorlice i Wszystko Jasne. 165. Rocz-
nica Zapalenia Lampy Naftowej w 
ramach dotacji Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych; udzielenie pomocy 
finansowej na rzecz Powiatu Gorlic-
kiego.
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 maja 2018 roku do 15 czerwca 2018 roku

16 maja 2018 roku
• Spotkanie w Zakładzie Zago-

spodarowania Odpadów EM-
POL (R. Kukla)

• Spotkanie z przedstawicielami 
biura projektowego z Rzeszo-
wa w sprawie budowy na tere-
nie Miasta restauracji fast food 
(R. Kukla)

• Spotkanie z przedstawicielem 
Przedsiębiorstwa Budowla-
no-Usługowego ZIBUD z Ka-
mienicy w sprawie remontu 
nawierzchni oraz drogi ul. Kor-
czaka Boczna do cmentarza 
Żydowskiego, realizowanego 
wspólnie z gminą Żydowską 
(R. Kukla)

17 maja 2018 roku
• Powiatowe uroczystości z oka-

zji Dnia Strażaka (R. Kukla)
19 maja 2018 roku
• Otwarcie zawodów z okazji 

Weekendu Naftowego w Gor-
licach (R. Kukla)

21 maja 2018 roku
• Posiedzenie Zarządu Związku 

Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Ku-
kla)

22 maja 2018 roku
• Spotkanie z wójtem Gminy 

Gorlice - Panem Ryszardem 
Guzikiem w sprawie wodocią-
gu na ul.Zamkowej (R. Kukla) 
Spotkanie dotyczyło budowy 
wodociągu w rejonie ulicy 
Zamkowej spowodowane pro-
blemami z dostępem do wody 
z dotychczasowych studni 
zgłaszanych przez mieszkań-
ców tego rejonu.  

• Spotkanie z dyrektorem 
OSiR - Panem Mariuszem 
Duszowiczem w sprawie pro-
jektu modernizacji wycią-
gu w Małastowie (R. Kukla) 
W chwili obecnej trwają koń-
cowe prace związane z przy-
gotowaniem dokumentacji 
przetargowej.

23 maja 2018 roku
• Spotkanie w Zakładzie Ubez-

pieczeń Społecznych (R. Ku-
kla)

24 maja 2018 roku
• Obchody „Światowego Dnia 

Inwalidy” (R. Kukla)
25 maja 2018 roku
• Małopolski Dzień Samorzą-

dowca (Stary Sącz, D. Jane-
czek)

25-27 maja 2018 roku
• Uroczystości z okazji 581-ej 

rocznicy miasta partnerskiego 
Kałusz (R. Kukla)

26 maja 2018 roku
• Podsumowanie I-ej edycji pro-

jektu „Małopolskie Talenty” w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w 

Gorlicach (Ł. Bałajewicz)
27 maja 2018 roku
• Ogólnopolski Turniej Par o Pu-

char Burmistrza Miasta Gorlice 
2018 z cyklu Grand Prix Polski 
Południowej i Mistrzostwach 
Polski Gniazd Sokolich w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 6 w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz)

• Majówka w Regietowie (D. Ja-
neczek)

29 maja 2018 roku
• Spotkanie z MPGK Sp. z 

o.o.(R. Kukla)
• Spotkanie z płk. Arturem Gro-

mala z Karpackiego Oddziału 
Straży Granicznej w Nowym 
Sączu (R. Kukla)

• Spotkanie z dyrektorem No-
wosądeckiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości (R. Kukla)

• Uroczystość z okazji Dnia 
Rodziny w Niepublicznym 
Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” 
w Gorlicach(R. Kukla)

• XXIV edycja konkursu 
„Znam moje miasto, znam 
Ziemię Gorlicką” w Pań-
stwowej Szkole Muzycz-
nej w Gorlicach (R. Kukla) 
30 maja 2018 roku

• „Dzień Dziecka” w publicznych 
i niepublicznych przedszko-
lach na ternie Miasta Gorlice  
(R.Kukla, Ł. Bałajewicz) 

• Otwarcie II Drużyno-
wej Spartakiady Wolon-
tariatu (OSiR, R. Kukla) 
III Olimpiada Sportowa 
Przedszkolaków w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 6  w Gorli-
cach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz) 
Spotkanie z Panem Markiem 
Kosickim – prezesem Małopol-
skiego Związku Kolarskiego w 
Krakowie (R. Kukla)

1 czerwca 2018 roku
• Spotkanie z Panem Janu-

szem Ząbkiem - prezesem 
MPGK Sp. z o.o. w spra-
wie wodociągu (R. Kukla) 
Tematem rozmowy była moż-
liwość budowy wodociągu w 
rejonie ulicy Zamkowej. 

2 czerwca 2018 roku
• Piknik Rodzinny z okazji Mię-

dzynarodowego Dnia Dziecka 
na zaproszenie ZO Nr 1 „Sta-
rówka”(R. Kukla)

• Zakończenie sezonu trampka-
rzy GKS Glinik Gorlice (R. Kukla) 
Otwarcie placu zabaw z miej-
scem rekreacyjno-sportowym 
na Osiedlu Skrzyńskich (R. 
Kukla)

3 czerwca 2018 roku
• VII Marsz Żonkilowy, oraz 

Piknik Integracyjny z okazji 
IX Gorlickiego Dnia Osób Nie-

pełnosprawnych na gorlickim 
Rynku (R. Kukla)

• Rozdanie nagród w konkursie 
„Straż w oczach Dziecka” na 
gorlickim Rynku (R. Kukla)

4 czerwca 2018 roku
• Czytanie dzieciom bajki w 

ramach Akcji  „Cała Polska 
Czyta Dzieciom” w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach 
(R. Kukla)

• Spotkanie w sprawie in-
westycji GODROM, Panem 
Andrzejem Kukliczem i Pa-
nem Kocurem (R. Kukla) 
Tematem rozmów była reali-
zacja inwestycji prowadzo-
nych przez Spółkę na terenie 
Miasta.

• Dzień Dziecka na Osiedlu Nr 5 
„Młodych” (R. Kukla)

5 czerwca 2018 roku
• Obchody Międzynarodowe-

go Dnia Ochrony Środowiska 
przygotowane przez uczniów 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 
w Gorlicach odbywające się w 
altanie w parku im. Williama 
(R. Kukla)

• Zakończenie konkursu o Gor-
licach klas III w Miejskim 
Zespole Nr 4 w Gorlicach (R. 
Kukla) 

• Spotkanie z przedstawicielem 
Przedsiębiorstwa Drogowo-
-Pomostowego „GODROM” 
Sp. z o.o. oraz z Panem Chu-
mikowskim (R. Kukla)

• „I Piknik Rodzinny” w Miej-
skim Przedszkolu Nr 2 w Gorli-
cach (R. Kukla)

6 czerwca 2018 roku
• Spotkanie z Panem Czesła-

wem Rakoczym – Wójtem 
Gminy Lipinki oraz Panem 
Leszkiem Smajdorem w spra-
wie termomodernizacji (R. 
Kukla)

• Uroczyste podpisanie Listu In-
tencyjnego dotyczącego przy-
stąpienia do współpracy przy 
realizacji projektu „Małopolski 
Tele-Anioł” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020,  pomiędzy Wojewódz-
twem Małopolskim, a Miastem 
Gorlice oraz 94 gminami (Kra-
ków, R. Kukla)

• Dzień Dziecka na Osiedlu Nr 4 
„Mariampol” (R. Kukla) 

7 czerwca 2018 roku 
• Otwarcie Turnieju Gier i za-

baw „ Mały  Mistrz” dla klas 

1-3 gorlickich szkół podstawo-
wych (OSiR. R. Kukla)

• Spotkanie w terenie z przed-
stawicielami GDDKiA – za-
rządcą Drogi Krajowej 28, w 
sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa na przejściu do Parku 
Miejskiego przy ul. Parkowej 
(R. Kukla)

• Piknik Rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka na Osiedlu Nr 2 „Mag-
dalena” (R. Kukla)

• Podsumowanie IX edycji Po-
wiatowego konkursu Fotogra-
ficznego „Osobowości Ziemi 
Gorlickiej” (MDK Gorlice, R. 
Kukla)

8 czerwca 2018 roku
• Europejski Tydzień Zrówno-

ważonej Energii (R. Kukla)
• Finał projektu „Ekonomia w 

praktyce” w Zespole Szkół Nr 
1 im. Ignacego Łukasiewicza 
w Gorlicach (R. Kukla)

• Uroczystość otwarcia nowej 
siedziby Wydziału Komunikacji 
i Dróg Starostwa Powiatowe-
go w Gorlicach (R. Kukla)

9 czerwca 2018 roku
• Zakończenie I-ej edycji pro-

jektu „Małopolskie Talenty” 
(D. Janeczek)

• Konferencja inaugurująca 
oraz debata „Samorząd a po-
lityka-nieprzekraczalne grani-
ce” (Kraków, R. Kukla)

11 czerwca 2018 roku
• Spotkanie z przedstawiciela-

mi STAL-IMPEX Sp. z o.o. (R. 
Kukla)

• Zebranie  Gorlickiej Rady Se-
niorów (R.Kukla, Ł.Bałajewicz)

14 czerwca 2018
• Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

w MBP w Gorlicach (R.Kukla)
• Spotkanie w związku z zakoń-

czeniem inwestycji realizo-
wanej po stronie polskiej, w 
ramach programu Współpracy 
Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014-2020 pod nazwą moder-
nizacja połączenia drogowego 
Preśov-Bardejov-Gorlice (Zdy-
nia,R.Kukla)

• Posiedzenie Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego w 
sprawie aktualizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Mało-
polskiego na lata 2011-2020 
(Starostwo Powiatowe, R.Ku-
kla)

• Gala finałowa konkursu eko-
LIDERZY 2018 woj. Małopol-
skiego (Kraków, Ł.Bałajewicz) 

Ponadto odbyły się liczne spotkania 
inwestycyjne oraz odbiory zakoń-
czonych zadań inwestycyjnych.
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Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie punk-
tów selektywnej 
zbiórki odpadów 
komunalnych.  
W odpowiedzi 
na interpela-

cję zgłoszoną na sesji Rady Mia-
sta Gorlice w dniu 24.05.2018r. 
uprzejmie  informuję, że zgodnie 
z Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zadaniem 
gmin jest w szczególności tworze-
nie punktów selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych  w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy. 
Od miesiąca maja 2017r. przy ul. 
Przemysłowej w Gorlicach funk-
cjonuje Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, tzw. 
„PSZOK”, w którym to mieszkańcy 
z terenu Miasta mogą bezpłat-
nie oddać między innymi zużyte 
opony. Ponadto dwa razy do roku 
odpad ten może być odbierany w 
ramach zbiórki odpadów wielkoga-
barytowych w wyznaczonych miej-
scach na terenie Miasta. 
W postępowaniu przetargowym 
ustalono aktualną cenę za zbiórkę 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych, dlatego też ze wzglę-
dów ekonomicznych utworzenie 
dodatkowych terminów zbiórki 
wyłącznie zużytych opon byłoby 
powodem wzrostu kosztów świad-
czenia usługi.    
Druga interpelacja dotyczy-
ła wywozu odpadów z terenu 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar”. 
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta Gorlice 
dnia 24 maja 2018 roku w spra-
wie wywozu odpadów z terenu 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w 
Gorlicach uprzejmie informuję, że 
zakończono wywóz 330 ton od-
padu niebezpiecznego w postaci 
poreakcyjnego kwasu siarkowego 
magazynowanego w dwóch zbior-
nikach stacjonarnych oznaczonych 
O-1 i O-4. Kwas ten spowodował 
wcześniej rozszczelnienie dwóch 
zbiorników, dlatego też jego usu-
nięcie ze względu na brak reakcji 
podmiotu do tego zobowiązanego 
nastąpiło w drodze wykonania za-
stępczego, w ramach prowadzo-
nego przeze mnie postępowania 
egzekucyjnego.  Odnośnie pozo-
stałych odpadów - postępowania 
mające na celu wydanie nakazu 
ich usunięcia  są w toku. Trwa 
zbieranie dowodów oraz podej-
mowane są niezbędne czynności 
administracyjne poprzedzające 
wydanie rozstrzygnięcia. W kwestii 
zapytania dotyczącego obwodnicy 

Gorlic uprzejmie informuję, iż od 
wydanej decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ob-
wodnicy Gorlic” wpłynęły odwo-
łania. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, odwołania wraz z ca-
łością akt przedmiotowej sprawy, 
zostały przekazane do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
w Nowym Sączu celem ich roz-
patrzenia. Sprawa jest obecnie 
procedowana przez ww. organ, a 
jej rozstrzygnięcie nie jest jeszcze 
znane.
Interpelowała też w sprawie re-
montu ścian zewnętrznych budyn-
ku przy ulicy Wąskiej 7.
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 24 maja 2018 roku, w 
sprawie remontu ścian zewnętrz-
nych budynku przy ulicy Wąskiej 7 
informuję, że w/w nieruchomość 
należy do Wspólnoty Mieszkanio-
wej Wąska 7 i pozostaje w  za-
rządzie  Gorlickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. W związku z powyższym do 
wykonania jakichkolwiek remon-
tów przedmiotowego budynku w 
tym wymiany cieknących rynien 
czy też uzupełnienia brakujące-
go odcinka gzymsu niezbędne 
jest podjęcie stosownej Uchwały 
przez Wspólnotę Mieszkaniową i 
prowadzenie prac przy jej udziale 
finansowym.W dniu dzisiejszym 
przekazałem do GTBS pismo z 
prośbą o przygotowanie i przed-
stawienie do akceptacji członkom 
Wspólnoty Mieszkaniowej stosow-
nej Uchwały. Ostateczne decyzje 
dotyczące wnioskowanego przez 
Panią remontu podjęte zostaną po 
zapoznaniu się z treścią  ewentu-
alnej Uchwały i opinią Wspólnoty 
Mieszkaniowej na temat  remontu 
elewacji budynku Wąska 7.

Czesław Gę-
barowski w 
sprawie remon-
tu kładki dla 
pieszych łączą-
cej ulice Sło-
wackiego i Ko-
nopnickiej.

W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26.05.2018 
roku w sprawie remontu kładki 
dla pieszych łączącej ulice Sło-
wackiego i Konopnickiej na poto-
ku Stróżowianka informuję, że w 
kwietniu br. został przeprowadzo-
ny przegląd techniczny obiektów 
inżynieryjnych na terenie miasta.  
Z uwagi na zły stan techniczny 
w/w obiektu podjąłem decyzję o 
przeprowadzeniu remontu kładki. 

W ramach remontu barierki zabez-
pieczające zostaną podwyższone 
do normatywnej wysokości i za-
bezpieczone siatką.
Prace zostaną wykonane do końca 
sierpnia br.
Interpelował też w sprawie prze-
analizowania możliwości poprawy 
bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych na drodze krajowej nr 28.
W odpowiedzi na Pana interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 26.04.2018 roku 
w sprawie przeanalizowania możli-
wości poprawy bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych na drodze 
krajowej nr 28 przy ul. Parkowej w 
m. Gorlice przekazuję odpowiedz z 
dnia 05.06.2018 r. otrzymaną od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Krakowie doty-
czącą przedmiotowej sprawy.

Lucyna Jamro 
interpelowała w 
sprawie wyni-
ków badań wy-
konanych przez 
Wojewódzką In-
spekcję Ochro-
ny Środowiska 

w Krakowie w związku z pożarem
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta Gorlice 
dnia 24 maja 2018 roku w sprawie 
wyników badań wykonanych przez 
Wojewódzką Inspekcję Ochrony 
Środowiska w Krakowie w związku 
z pożarem, który miał miejsce 12 
maja 2018 roku na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów PUK 
„EMPOL” Sp. z o.o. w Gorlicach 
uprzejmie informuję, że informa-
cje te przekażemy niezwłocznie po 
ich otrzymaniu z Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Krakowie Delegatury w Nowym 
Sączu. 
W kwestii nie otrzymania przez 
Panią informacji po pożarze, 
który miał miejsce w ubiegłym 
roku wyjaśniam, że pismem z 
dnia 29 listopada 2017 r. znak 
GK.0003.35.2017 przekazano Pani 
protokół kontroli wraz z wynikami 
badań przeprowadzonych przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska 
(kopia ww. pisma w załączeniu).
Złożyła też wniosek dotyczący bra-
ku informacji odnośnie uchylonej 
decyzji przez Wojewodę Małopol-
skiego Piotra Ćwika, na budowę 
tzw. spalarni na portalu Gorlice.pl
W odpowiedzi na Wniosek złożony 
podczas XLIX Sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 24.05.2018 r. do-
tyczący braku informacji odnośnie 
uchylonej decyzji przez Wojewodę 
Małopolskiego Piotra Ćwika, na 
budowę tzw. spalarni na portalu 
Gorlice.pl., informuję, że organem 

wydającym uchyloną decyzję w 
zakresie pozwolenia na budowę 
zamierzenia budowlanego pn. Bu-
dowa Instalacji Termicznego Prze-
kształcania z Odzyskiem Energii 
przy ul. Chopina w Gorlicach, jest 
Starosta Gorlicki. Adresatem roz-
strzygnięcia Wojewody było więc 
Starostwo Powiatowe. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że Staro-
stwo Powiatowe posiada własną 
stronę internetową, na której pu-
blikowane są istotne informacje 
dla mieszkańców powiatu w tym 
także dla mieszkańców Gorlic. W 
przytoczonej sprawie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pra-
wa, nie wynika obowiązek infor-
mowania o decyzjach organu wyż-
szego stopnia w prowadzonych 
postępowaniach administracyj-
nych. Dlatego w oparciu o powyż-
sze nie było zasadne zamieszcza-
nie decyzji Wojewody na stronie 
internetowej Miasta.

Maria Ludwin 
interpelowała w 
sprawie potoku 
Stróżowianka
W odpowiedzi 
na interpelację 
zgłoszoną na 
sesji Rady Mia-

sta Gorlice w dniu 24.05.2018 r. 
w sprawie potoku Stróżowianka 
uprzejmie informuję, że pismem z 
dnia 30 maja 2018 r. wystąpiłem 
do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego  - Wody Polskie z proś-
bą o wykonanie prac w zakresie 
oczyszczenia oraz poszerzenia ko-
ryta potoku.
Druga interpelacja dotyczyła bu-
dowy galerii.
W odpowiedzi na Pani interpela-
cję, złożoną podczas Sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 24 maja 
2018 r. informuję, że wystąpiłem 
do inwestora tj. KaBo Sp. z o.o., 
z prośbą o udzielenie informacji, 
czy w budowanej przy ul. Ogrodo-
wej galerii handlowej planowana 
jest działalność wielkopowierzch-
niowego sklepu spożywczego. Po 
uzyskaniu odpowiedzi, zostanie 
ona niezwłocznie Pani dostarczo-
na.
Jednocześnie informuję, że w 
chwili obecnej trawą prace dot. 
opracowywania dokumentacji w 
zakresie remontu ul. Rzeźniczej i 
ul. Ogrodowej. Po ich zakończeniu 
i określeniu zakresu niezbędnych 
prac, zaplanowane są rozmowy 
z przedstawicielami firmy KaBo 
Sp. z o.o., odnośnie ewentualnej 
partycypacji w kosztach remontu 
chodników i nakładki asfaltowej w 
ciągu ww. ulic.

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XLIX Sesji Rady Miasta Gorlice
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Mariola Mi-
gdar interpelo-
wała w sprawie 
przeanalizowa-
nia możliwości 
poprawy bez-
pieczeństwa na 
przejściu dla 

pieszych na drodze krajowej nr 28
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w 
dniu 26.04.2018 roku 
w sprawie przeanalizowania możli-
wości poprawy bezpieczeństwa na 
przejściu dla pieszych na drodze 
krajowej nr 28 przy ul. Parkowej w 
m. Gorlice przekazuję odpowiedz z 
dnia 05.06.2018 r. otrzymaną od 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w Krakowie doty-
czącą przedmiotowej sprawy.

M a ł g o r z a t a 
Miękisz-Mul-
ler w sprawie w 
sprawie wyrów-
nania alejek na 
cmentarzu ko-
munalnym
W odpowie-

dzi na interpelację zgłoszoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
25.05.2018 r. w sprawie wyrówna-
nia alejek na cmentarzu komunal-
nym w Gorlicach uprzejmie infor-
muję,  że w okresie letnim zostaną 
wykonane naprawy nawierzchni 
alejek pokrytych masą bitumiczną. 
Natomiast na alejce w sektorze VI 
planuje się w tym roku ułożenie 
kostki chodnikowej.
Druga interpelacja dotyczyła bu-
dowy placu zabaw przy ulicy Let-
niej
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną na Sesji Rady Miasta w dniu 
24 maja 2018 roku  w sprawie 
budowy placu zabaw przy ulicy 
Letniej na Osiedlu Łysogórskim 
uprzejmie informuję, że w ostat-
nich dniach maja br. dokonano 
uzupełnienia i wyrównania ziemią 
terenu. Ponadto przy sprzyjającej 
pogodzie dosiana zostanie trawa 
oraz nasadzone zostaną drzewka. 
Zadziałania te korzystnie wpłyną 
na stabilność skarpy i estetykę 
otoczenia.
Trzecia interpelacja dotyczyła 
utworzenia przy Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach Rady Osób Niepełno-
sprawnych
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu 24 maja 2018 roku w 
sprawie utworzenia przy Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach Rady Osób 
Niepełnosprawnych - uprzejmie 
informuję, że ustawa o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.511 
ze zm.) nie daje gminom upoważ-
nienia do tworzenia tego typu rad. 
Ustawodawca określił w wyżej cy-
towanej ustawie możliwość utwo-

rzenia wyłącznie Krajowej Rady 
Konsultacyjnej do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych oraz woje-
wódzkich  i powiatowych społecz-
nych rad do spraw osób niepełno-
sprawnych.

A u g u s t y n 
Mróz interpelo-
wał w sprawie 
stanu technicz-
nego schodów 
łączących ul. 
Słoneczną z ul. 
Blich

W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26.05.2018 
roku w sprawie stanu technicz-
nego schodów łączących ul. Sło-
neczną z ul. Blich informuję, że 
zlecono w trybie pilnym naprawę 
odkształconych stopni. Prawdo-
podobną przyczyną odkształcenia 
nawierzchni jest przebiegający 
pod ciągiem pieszym kanał.
W sprawie zmiany oznakowania 
w obrębie zjazdu publicznego z 
DK 28 informuję, że przekazałem 
Pański wniosek do zarządcy drogi 
tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Krakowie 
Rejon w Nowym Sączu z prośbą 
o jego realizację. Jednocześnie in-
formuję, że most pieszo jezdny na 
rzece Ropie komunikuje 2 posesje, 
zachowana jest widoczność ( most 
z przyczółkami ma długość 50 m), 
nie ma więc konieczności wprowa-
dzania dodatkowego oznakowa-
nia. Projektowana nośność obiek-
tu – klasa C wg PN-85/S-10030 
oznacza dopuszczalne obciążenie 
obiektu do 40 ton ( 10 kN/oś). W 
związku z tym nie ma konieczności 
dodatkowego umieszczania zna-
ków informacyjnych o nośności 
mostu.

Alicja Nowak 
interpelowała w 
sprawie podania 
kosztów ponie-
sionych w la-
tach: 2015, 
2017 i 2018 na 
zakup wody zu-

żytej do gaszenia pożarów zlokali-
zowanego na terenie Gorlic zakła-
du firmy „Empol”
W odpowiedzi na interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 25.05.2018 r. w 
sprawie podania kosztów ponie-
sionych w latach: 2015, 2017 i 
2018 na zakup wody zużytej do 
gaszenia pożarów zlokalizowane-
go na terenie Gorlic zakładu firmy 
„Empol” Sp. z o.o. w Tylmanowej 
uprzejmie informuję, że w latach 
2017 i 2018 r. z budżetu Miasta 
Gorlice wydatkowano na ten cel 
łącznie kwotę 17.712,00 zł.  
Nadmieniam, że pismem z 
22.05.2018 r. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „Empol”                 

Sp. z o.o. w Tylmanowej wystąpiło 
z propozycją zrekompensowania 
Mieszkańcom Gorlic uciążliwości 
spowodowanych ostatnim poża-
rem, poprzez partycypację finan-
sową w kosztach wskazanej miej-
skiej inwestycji. W związku z tym, 
Spółce „Empol” zostanie zapropo-
nowane pokrycie ww. wydatków 
poniesionych z Budżetu Miasta 
Gorlice na wodę zużytą do prowa-
dzenia akcji gaśniczych, a także  
dodatkowo ewentualnie wsparcie 
samorządu w innych formach (np. 
poprzez sfinansowanie niektórych 
napraw wyposażenia placów za-
baw, czy też urządzania ogólnodo-
stępnych terenów zieleni).
Natomiast w kwestii stanu hydran-
tów przeciwpożarowych i możli-
wości dojazdu pojazdów  straży 
pożarnej do budynków podaję, 
że zgodnie z informacją przeka-
zaną przez właściciela sieci wo-
dociągowej tj. MPGK Sp. z o.o. w 
Gorlicach hydranty zlokalizowane 
na tej sieci przeglądane są pod 
względem sprawności technicznej 
dwukrotnie w ciągu roku, przed 
i po okresie zimowym. Wówczas 
sprawdzany jest ich stan technicz-
ny, szczelność i ciśnienie, a stwier-
dzone usterki są naprawiane na 
bieżąco. Pełny wykaz hydrantów 
przeciwpożarowych i technolo-
gicznych na sieci wodociągowej, 
wraz z ich lokalizacją, znajduje się 
także w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach.
Jak wskazuje MPGK Sp. z o.o. w 
Gorlicach, Przedsiębiorstwo to nie 
ma możliwości narzucania admini-
stratorom osiedli, dróg, itp. obo-
wiązku zapewnienia dojazdu do 
hydrantów - obowiązek ten wyni-
ka natomiast wprost z przepisów 
prawa. Ponadto Spółka zwraca 
uwagę, że występujący w ostat-
nich latach trend wykorzystywa-
nia terenów pod parkingi, może 
w niektórych przypadkach unie-
możliwiać dostęp do tych urzą-
dzeń. Równocześnie, budując lub 
remontując sieci wodociągowe, 
MPGK Sp. z o.o. w  Gorlicach czyni 
starania, aby hydranty lokalizo-
wać w terenach zielonych, blisko 
dojazdów. Z uwagi jednak, że nie 
zawsze jest to możliwe, lokalizacja 
tych urządzeń występuje także w 
chodnikach, czy też wyjątkowo w 
pasach jezdni (w takich przypad-
kach stosuje się hydranty pod-
ziemne).
Interpelowała też w sprawach do-
tyczących planowania przestrzen-
nego
Opowiadając na Pani interpelację 
z dnia 24 maja 2018 r. w sprawach 
dotyczących planowania prze-
strzennego (punkt II i III), wyja-
śniam, co następuje :
1.Miasto Gorlice zlecając opra-
cowania planistyczne każdorazo-

wo przeprowadza postępowania 
przetargowe, które mają na celu 
wybór wykonawcy posiadającego 
odpowiednie przygotowanie i ofe-
rującego najniższą cenę za ocze-
kiwaną usługę. W wyniku takich 
postępowań dokonywano wyboru 
Agencji Usługowej „ATA” z Nowe-
go Sącza, której oferty były najko-
rzystniejsze pod względem ceno-
wym. Firma ta wykonuje usługi na 
rzecz Miasta Gorlice od 2012 r. 
 Środki na ten cel wydawane są 
zgodnie z ustaleniami  budżetu 
miasta - dział 710 rozdział 71004 
§ 4300. W tym roku zaplanowano 
55 000 zł, z czego dotychczas za-
angażowano 33 579 zł.  Natomiast 
realizacja budżetu ze sprawozda-
niem finansowym przedstawiana 
jest corocznie do akceptacji Rady 
Miasta.   
2.Nawiązując do sprawy wyjaśnio-
nej w mojej odpowiedzi na Pani 
wniosek z dnia 26 kwietnia 2018 
r. w sprawie udostępnienia nu-
meru księgi wieczystej dla nieru-
chomości obejmującej działkę Nr 
356/2 położonej w Gorlicach, ob-
ręb Sokół niniejszym podtrzymuję 
zawarte tam stanowisko. Żaden 
bowiem przepis prawa nie naka-
zuje podawania numerów ksiąg 
wieczystych w toku procedury pla-
nistycznej.
Jeśli chodzi natomiast o udostęp-
nienie  wniosku w tej sprawie, to 
takiego żądania Pani nie przed-
stawiła. Wnioskowała Pani tylko 
„o informację dotyczącą terminu 
wpływu do urzędu wniosku zain-
teresowanego wraz z sygnaturą” 
– co też Pani otrzymała w piśmie z 
dnia 30 kwietnia 2018 r. 
Chcę również wyjaśnić, że posza-
nowanie prawa własności jest jed-
nym z wielu elementów podlega-
jących uwzględnieniu w procesie 
planowania przestrzennego. Jak 
wynika jednak z art. 1 ust. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustawodawca 
nakazał również uwzględnienie 
innych wartości. Zaliczył do nich 
wymagania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury, 
walory architektoniczne i krajobra-
zowe, wymagania ochrony środo-
wiska, zdrowia oraz bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia, wymagania 
ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, walory ekonomiczne 
przestrzeni, potrzeby obronności 
państwa oraz potrzeby interesu 
publicznego. 
W toku prac nad planami każdora-
zowo przeprowadzana jest analiza 
czy podejmowane rozstrzygnięcia 
planistyczne dotyczą terenów bę-
dących własnością osób fizycznych 
bądź prawnych, czy  też dotyczą 
terenów podmiotów publicznych. 
Jest to szczególnie istotne w przy-
padkach kiedy ustalenia planu 
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przeznaczają tereny prywatne na 
cele publiczne. 
W omawianej sprawie sytuacja 
taka jednak nie zachodzi. Mamy 
tutaj do czynienia z przypadkiem, 
kiedy prywatny właściciel nieru-
chomości chce zmienić jej prze-
znaczenie z terenu rolnego na te-
ren budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego. 
Aby na przyszłość rozwiewać 
wszelkie wątpliwości w tym wzglę-
dzie, uzasadnienia do przedkła-
danych uchwał w sprawach pla-
nowania przestrzennego, będą 
zawierały jednoznaczną informa-
cję czy planowanie rozstrzygnięcia  
dotyczą terenów prywatnych czy 
publicznych.

Adam Piecho-
wicz złożył in-
terpelację w 
sprawie zinten-
s y f i k o w a n i a 
działań mają-
cych na celu 
przejęcie gruntu 

z kapliczka Chrystusa Frasobliwe-
go przy ul. Węgierskiej. 
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną przez Pana na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  24 maja 
2018 r. w sprawie zintensyfikowa-
nia działań mających na celu prze-
jęcie gruntu z kapliczka Chrystusa 

Frasobliwego przy ul. Węgierskiej 
i jej wyremontowanie - uprzej-
mie informuję, że pismem z dnia 
5 czerwca 2017 roku Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Pod Lodownią 
została zobligowana do przepro-
wadzenia remontu kapliczki w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków.
Nadmieniam, że w/w kapliczka 
znajduje się na działce nr 1795/1, 
obj. KW.NS1G/00046727/8 i jest 
w wieczystym użytkowaniu Spół-
dzielni Mieszkaniowej Pod Lodow-
nią i współwłaścicieli bloku przy 
ul. Kościuszki 23 w Gorlicach, na 
których ciąży obowiązek dbania o 
zabytek - zgodnie z art.5 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2187 ze 
zm.).
Ponadto informuję, że Miasto Gor-
lice podjęło szereg działań zmie-
rzających do przejęcia obiektu i 
jego wyremontowania, lecz brak 
zgody jednego współwłaściciela 
- toczy się postępowanie spadko-
we, jak również przedłużające się 
rozmowy niekończące się osta-
tecznym rozwiązaniem, zmusiły 
nas do podjęcia zmiany w/w sta-
nowiska.

T o m a s z 
Szczepanik in-
terpelował w 
sprawie remon-
tu kładki dla 
pieszych łączą-
cej ulice Sło-
wackiego i Ko-

nopnickiej.
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 26.05.2018 
roku w sprawie remontu kładki 
dla pieszych łączącej ulice Sło-
wackiego i Konopnickiej na poto-
ku Stróżowianka informuję, że w 
kwietniu br. został przeprowadzo-
ny przegląd techniczny obiektów 
inżynieryjnych na terenie miasta.  
Z uwagi na zły stan techniczny 
w/w obiektu podjąłem decyzję o 
przeprowadzeniu remontu kład-
ki. Zostaną także przeprowadzo-
ne remonty na innych mostach, 
kładkach i przepustach, przy czym 
z uwagi na ograniczone środ-
ki finansowe w budżecie Miasta 
będą to drobne naprawy  związa-
ne z bieżącym utrzymaniem tych 
obiektów.

Jan Wojnarski 
złożył interpela-
cję w sprawie 
d o k o ń c z e n i a 
rozpoczę tych 
prac przy przy-

stanku przy ul. Dukielskiej
W odpowiedzi na Pana interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 24.05.2018 r. w sprawie 
dokończenia rozpoczętych prac 
przy przystanku przy ul. Dukiel-
skiej informuję, że w dniu 12 
marca 2018 r. zostało wszczęte 
postępowanie administracyj-
ne w sprawie wydania decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na budo-
wę inwestycji pn: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 933 Gor-
lice – Dukla na odcinku 010 w 
km 1+834,00 – km 1+958,80 
polegająca na przebudowie za-
toki autobusowej na odcinku 010 
z km 1+869,15 w km 1+923,00, 
budowie przejścia dla pieszych na 
odcinku 010 w km 1+891,80 wraz 
z oświetleniem oraz rozbudową 
odwodnienia i zabezpieczeniem 
sieci uzbrojenia terenu realizowa-
na w ramach program likwidacji 
miejsc niebezpiecznych”. 
Po uzyskaniu prawomocnej de-
cyzji Miasto wystąpi z wnioskiem 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie o przystąpienie w roku 
bieżącym do wspólnej realizacji 
tego zadania.

OBWIESZCZENIE

Urząd Miejski w Gorlicach in-
formuje o przyjętym Programie 
ochrony środowiska dla Miasta 
Gorlice na lata 2017-2020 z per-
spektywą do roku 2024. Z treścią 
tego dokumentu oraz podsu-
mowaniem i uzasadnieniem do 
przyjętego dokumentu można 
zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach Rynek 2, 
w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Mienia, pokój nr 13B, w go-
dzinach pracy Urzędu. 
Powyższe dokumenty są również 
dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach (w 
Biuletynie Informacji Publicznej). 

W dniu 27.06.2018 r., Miasto Gor-
lice podpisało umowę pożycz-
ki z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie na realizację 
zadania inwestycyjnego pn.: „Ter-
momodernizacja budynku przy ul. 
Chopina 13 w Gorlicach”, w ra-
mach dziedziny finansowania Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie: Ochrona powietrza – 
termomodernizacja.
Głównym celem zadania jest wy-
eliminowanie znaczących strat 
ciepła w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym, konsekwencją 
czego będzie zmniejszenie zapo-
trzebowania na energię cieplną, 
uzyskując przez to również pozy-
tywne efekty finansowe i ekolo-

Pożyczka z WFOŚiGW na remont budynu przy ul. Chopina 13
giczne. Do celów zadania należy 
zaliczyć również poprawę estetyki 
budynku zmieniającą jednocześnie 
wizerunek miasta w tej jego czę-
ści. Termomodernizacja budynku 
w dużej mierze poprawi jego stan 
techniczny, który pozwoli przedłu-
żyć żywotności techniczną obiektu.

Wymiernym efektem ekologicz-
nym będzie zmniejszenie emisji 
spalin przez elektrociepłownię, 
natomiast efektem rzeczowym 
będzie wykonanie termomoderni-
zacji budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego, która poprawi stan 
techniczny obiektu.

Historia nie musi być nudna! 
To hasło przewodnie projektu 
„Mała–wielka Ojczyzna — gor-
lickie echa historii” Gorlickiego 
Centrum Kultury, który uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 76 
000 zł z Programu „Niepodle-
gła”. Do programu złożono aż 
2516 wniosków, spośród których 
dofinansowanie otrzymało tylko 
218 projektów, w tym gorlicki 
projekt.
Projekt ma na celu zaangażowa-

nie mieszkańców w radosne świę-
towanie odzyskania niepodległości, 
przywrócenie pamięci o lokalnych 
bohaterach i wydarzeniach związa-
nych z walką o niepodległość.
Świętowanie 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
rozpoczniemy radosnym happe-
ningiem na Rynku, którego efek-
tem będzie żywa, biało-czerwona 
flaga. W tym samym dniu miesz-
kańcy zgromadzą się pod Bazyliką 
Mniejszą, aby radosnym śpiewem, 

świętować okrągłą rocznicę. Słowa 
pieśni patriotycznych wyświetlane 
będą na murach Bazyliki, która jesz-
cze 100 lat temu leżała w gruzach 
po Bitwie Gorlickiej. Wolontariusze 
będą wręczać wszystkim przybyłym 
kotyliony, które własnoręcznie wy-
konają uczniowie gorlickich szkół. 
Dzień zwieńczy mapping 3D na fa-

sadzie Bazyliki, którego motywem 
przewodnim będzie Bitwa Gorlicka.
Partnerami projektu są Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gorlicach, Pa-
rafia p.w. Narodzenia NMP w Gorli-
cach oraz Miejskie Zespoły Szkół w 
Gorlicach. Projekt realizowany bę-
dzie od czerwca do listopada 2018 r.

Dofinansowanie na wspólne świętowanie 
niepodległości!
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15 czerwca br. na gorlickim 
Rynku rozpoczął się 5. Wy-
ścig Górski Magura Małastow-
ska. Odbywał się w dniach 
15-17 czerwca. Podobnie jak 
w poprzednich latach, tak i 
ta edycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem kibiców. 
Odbiór administracyjny i bada-
nie kontrolne na gorlickim Ryn-
ku poprzedziły start V Wyścigu 
Górskiego Magura Małastow-
ska i stały się nie lada atrak-
cją dla mieszkańców Gorlic i 
kibiców wyścigów górskich. 
Już w pierwszym dniu ubie-
głorocznych rekordzista trasy 
Wyścigu Magura Małastow-
ska, urzędujący Mistrz Polski, 
Waldemar Kluza, w pierwszym 
sobotnim podjeździe wyści-
gowym pobił o prawie dwie 
sekundy swój własny rekord 

trasy. Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie, jadąc Skodą Fabią 
S 2000, przejechał 3610 me-
trów podjazdu w 1:43,259. 
W drugim podjeździe znów 
okazał się najszybszy, wyprze-
dzając debiutanta Szymona 
Łukaszczyka (Mitsubishi Lan-
cer) i weterana wyścigów gór-
skich Mariusza Steca (Ford Fie-
sta Proto Stecmotorsport)

Po zakończonej rywalizacji, 
puchary zwycięzcom wręczał 
starosta Karol Górski, wicebur-
mistrz Gorlic Łukasz Bałajewicz 
i sekretarz Gminy Sękowa Zo-
fia Rowińska.

Foto. Wiesław Dudka, Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach

5. Wyścig Górski Magura Małastowska

15 czerwca br. gorlickim Ryn-
kiem zawładnęły klasyki mo-
toryzacji z Polski i zagrani-
cy – wszystko za sprawą IX 
Ogólnopolskiego Zlotu Po-
jazdów „Moto Legendy PRL”! 
 
Program imprezy obejmował 
przejazd trasą Gorlice – Svid-
nik – Krempna. Zanim uczest-
nicy wyruszyli w drogę, zapre-
zentowali swoje pojazdy na 
gorlickim Rynku. Każdy z nich 
dostał pamiątkowy dyplom, 
a ponadto Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla wręczył 
nagrodę specjalną dla jego 
zdaniem najpiękniejszego po-
jazdu, który odwiedził Gorlice. 
 
Wygrała imponująca czecho-
słowacka Tatra z silnikiem V8. 
 
Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i już czekamy na kolejny 
zlot MotoLegend w Gorlicach!

IX Ogólnopolski Zlot Pojazdów „Moto Legendy PRL”
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Młodzi piłkarze GKS Glinik Gorlice 
(rocznika 2009 i młodsi) uczestniczyli 
ostatnio w Zakopanem w III Między-
narodowym Turnieju Termy Gorący 
Potok Cup. Obecnie jest to najwięk-
szy w kraju turniej piłki nożnej skie-
rowany do dziewięciolatków. Podczas 
3 dni rywalizacji udział w Turnieju 
wzięło 28 zespołów z 11 krajów.  
Nasi dzielni młodzi piłkarze uczestni-
czyli w turnieju, w którym grało oko-
ło 400 zawodników z Polski, Anglii, 
Francji, Portugalii, Niemiec, Czech, 
Słowacji, Ukrainy, Rumuni, Litwy i Ło-
twy. Wysoki poziom turnieju z pew-
nościa przyniósł gorlickim piłkarzom 
spore doświadczenie. Mimo, iż nasi 
piłkarze zajęli odległe miejsce, turniej 
uznać można za udany pod wzglę-
dem sportowym i dydaktycznym. 
Gra z największymi klubami z Polski 
i zagranicy z pewnością pozytywnie 
wpłynie na przyszłość piłkarzy z Gor-
lic oraz doda im pewności siebie i po-
zwoli na dalszy piłkarski rozwój. Dla 

pokreślenia rangi turnieju, należy za-
znaczyć, że głównymi gwiazdami byli 
piłkarze z takich klubów jak: Spor-
ting Lizbona, Stoke City, Leicester 
City czy Olympique Marsylia.  
Ponadto zagra-
ły również takie kluby jak: 
UKS MDK Płock, Arkonia Szczecin, 
Wsiła Kraków, FCB Escola Varso-
via, Tauras Kowno, Karpaty Lwów, 
Sokoliki Stary Sącz, Śląsk Wrocław, 
Pogoń Szczecin, AS Tampa Brasov, 
Zalgiris Wilno, AS Trencin, Ap Podha-
le Nowy Targ, Beniaminek Krosno, 
Korona Kielce, Legia Warszawa, FK 
Liepaja, Lokomotiv Kijów, Czarni 
Kraków, Olympic Wrocław, Zagłębie 
Lubin, Lech Poznań, Banik Ostrava. 
Gorliccy piłkarze, trener oraz rodzi-
ce chcieli podziękować Burmistrzowi 
Miasta Gorlice Rafałowi Kukli oraz 
firmie TLC, których wsparcie finan-
sowe umożliwiło udział, w tym jakże 
prestiżowym turnieju.

III Międzynarodowy Turniej Termy 
Gorący Potok Cup z udziałem 

najmłodszych gorliczan

Mamy zaszczyt zaprezentować 
wydarzenie jakiego jeszcze w 
naszym mieście i okolicy nie 
było! W ostatni weekend lip-
ca (28 lipca) zapraszamy w 
podróż malowaną światłem 
podczas FESTIWALU ŚWIA-
TŁA „4 żywioły”! Na obiektach 
sportowych OSiR będziecie 
mogli zobaczyć m.in. zapiera-
jący dech w piersiach pokaz 
pirotechniczny, pokaz laserów 
i sztucznych ogni, artystów 
władających światłem i dźwię-
kiem, mapping 3D, a całość 
wydarzenia dopełni niezwykle 
oświetlona przyroda i energe-
tyczna muzyka! Nie może Was 
zabraknąć!
Wydarzenie wpisuje się oczy-
wiście w hasło promocyjne 
miasta czyli „Gorlice – Miasto 
Światła”. Myśl przewodnia na-
wiązuje zaś do czterech ży-
wiołów – wody, ziemi, ognia 
i powietrza, które wpisują się 
w historię i krajobraz nasze-
go regionu. Data wydarzenia 

towarzyszyć będzie rocznicy 
zapalenia pierwszej lampy naf-
towej, za którą uznajemy dzień 
31 lipca 1853 roku (oświetlono 
w ten sposób lwowski szpital po-
wszechny).
Woda – nawiązanie do wód ter-
malnych i mineralnych w które 
bogaty jest nasz region (Wyso-
wa, Bardejov, Wapienne),
Ziemia – nawiązanie do historii 
wydobycia ropy naftowej,
Ogień –  odniesienie do wyko-
rzystania ropy jako paliwa i źró-
dła światła – zapalenia pierwszej 
ulicznej lampy naftowej w Gor-
licach,
Powietrze – odniesienie do prze-
strzeni i natury regionu.
Imprezę rozpoczniemy już ok. 
godziny 17:00 piknikiem, oczy-
wiście ze względów na to, że 
pokazy pirotechniczne i świa-
tła najlepiej wyglądają gdy jest 
ciemno, właściwy festiwal i po-
kaz rozpocznie się dopiero po 
zmroku (ok. godziny 21:00).  
Wkrótce więcej informacji i 

szczegóły wydarzenia.
Fesiwal realizowany będzie w 
ramach projektu Miasta Gorlice 
„Geoturystyka szansą na rozwój 
pogranicza polsko-słowackie-
go”, który uzyskał dofinanso-
wanie z Programu Interreg V-A 
Polska – Słowacja 2014-2020. 
Partnerem projektu jest Barde-
jów, z którym od 1999 roku łą-
czy nas umowa partnerska.
Zarówno Gorlice jak i Bardejów, 
ze względu na malownicze poło-
żenie w sercu polskich Karpat – 
na skraju Beskidu Niskiego, dys-
ponują unikatowymi atrakcjami 
geoturystycznymi, opartymi na 
zasobach geologicznych. Gorlice 
to kolebka przemysłu naftowe-
go, gdzie powstawały pierwsze 

na świecie kopanki i kopalnie 
ropy naftowej, a Bardejów to 
miejscowość uzdrowiskowa, 
ze źródłami wód mineralnych. 
Pogranicze polsko-słowackie 
w rejonie Gorlic i Bardejova to 
teren niepowtarzalny, mental-
nie i językowo bliski, mający 
wspólną historię, kulturę i tra-
dycję. Łączy nas również chęć 
rozwoju turystyki w naszym 
regionie, stąd wspólny projekt. 
Oprócz Festiwalu Światła w ra-
mach projektu zorganizowany 
zostanie m.in. film i kampania 
promocyjna w mediach ogól-
nopolskich, parada z lampiona-
mi w Bardejovie,  szkolenie tu-
rystyczne,  publikacja z mapą 
atrakcji geoturystycznych.

Nadchodzi 
Festiwal Światła


