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Dzień 1 maja - Międzynarodowe 
Święto Pracy - obchodzony jest 
od 1889 roku, nie tylko w Polsce 
czy Europie, ale na całym świecie. 
Tradycyjnie już, tego dnia gorlic-
kie obchody odbyły się pod Po-
mnikiem Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego.  Ze względu na trwającą 
pandemię, obchody były jednak 
skromne.

Ze względu na bezpieczeństwo, 
nie odbył się tradycyjny pochód, 
nie było też pocztów sztandaro-
wych i przemówień. W imieniu 
gorliczan i mieszkańców powiatu 
wieniec pod pomnikiem złożyli 
Wicestarosta Powiatu Gorlickiego 
Stanisław Kaszyk oraz Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.

kwiecień 20202

2 maja br. to wyjątkowy czas 
w historii naszej małej ojczy-
zny. W tym dniu wspominamy 
rok 1915 i pamiętną Bitwę pod 
Gorlicami, która była punktem 
kulminacyjnym toczących się 
od wielu miesięcy walk, na 
przebiegającym przez Ziemię 
Gorlicką froncie wschodnim. 
Najcięższe walki toczyły się w 
dniach 1-5 maja 1915 roku, a 
w operacji poległo kilkadzie-
siąt tysięcy żołnierzy. Nieste-
ty w tym roku, ze względu na 
pandemię, uroczystości przy-

padającej 105. rocznicy, miały 
skromny, ale wymowny charak-
ter.
 Tradycyjnie, w gorlickiej Bazyli-
ce odbyła się Msza św. z intencji 
Starosty Gorlickiego oraz Bur-
mistrza Miasta Gorlice, za po-
ległych w Bitwie pod Gorlicami. 
Nabożeństwo można było obej-
rzeć także podczas transmisji 
internetowej.
Pod centralnym krzyżem na 
cmentarzu wojennym nr 91 na 
wzgórzu Korczak, w imieniu 
wszystkich mieszkańców Powia-

tu oraz Miasta, znicz oraz wią-
zankę kwiatów złożyli: Radna 
Województwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Staro-
sta Gorlicki Maria Gubała oraz 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.
Na uroczystości nie zabrakło 
także przedstawicieli Grupy Re-
konstrukcji Historycznej Gorlice 

105. rocznica Bitwy pod Gorlicami

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO ŚWIĘTA PRACYOBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO ŚWIĘTA PRACY

1915 oraz Stowarzyszenie Hi-
storycznego „Bitwa pod Gorlica-
mi 1915”. 
Ponadto, na pozostałych gor-
lickich cmentarzach wojennych 
- nr 87, 88, 90, 92, 98, znicze 
zapalili: Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice Łukasz Bałaje-
wicz oraz Sekretarz Miasta Da-
niel Janeczek.



229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 Maja obchodzimy święto upa-
miętniające uchwalenie w 1791 
r.  przez Sejm Czteroletni, Ustawy 
Rządowej regulującej ustrój ów-
czesnej Rzeczpospolitej. Powszech-
nie przyjmuje się, że Konstytucja 
3 maja była pierwszą w Europie i 
drugą na świecie (po konstytucji 
amerykańskiej z 1787 r.) nowocze-
sną, spisaną konstytucją.

Tegoroczne obchody zarówno w ca-
łym kraju, jak i w samych Gorlicach 
były wyjątkowe. Ze względu na 
pandemię, w sposób symboliczny 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich i samorządowych upamiętnili 
229. Rocznicę Konstytucji 3 Maja.
W gorlickiej bazylice odbyła się 
Msza św. za Ojczyznę z intencji 
Starosty i Burmistrza, która trans-

mitowana była także online.
Po nabożeństwie, pod Pomnikiem 
Niepodległości, wiązanki złożyli: 
Radna Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz, Starosta 
Gorlicki Maria Gubała oraz w imie-
niu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
Członek Zarządu ZGZG Jan Przy-
bylski.

Dzień Strażaka 
2020

4 maja to Dzień Strażaka - w tym 
trudnym czasie wspomnijmy na-
szych bohaterów i złóżmy im naj-
lepsze życzenia!
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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

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – 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 znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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W imieniu społeczności całej Zie-
mi Gorlickiej dziękuję za Wasz 
trud i poświęcenie w ratowaniu 
życia i mienia ludzkiego, za goto-
wość i wsparcie w trudnym cza-
sie epidemii.
Niesienie pomocy potrzebują-
cym, ratowanie życia to codzien-
ność bohaterów z Państwowych 
i Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Życzę, aby święty Florian zawsze 
miał Was w swojej opiece.
Burmistrz Rafał Kukla
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość, że 7 kwietnia 2020 roku, w 
wieku 77 lat zmarł Bogumił Szczer-
bań - lekarz, Zastępca Ordynatora 
Oddziału Ginekologiczno – Położni-
czego w Gorlicach w latach 1998 - 
2005, Radny Rady Miasta Gorlice w 
latach 1994 – 1998 i 2006 - 2014.
Był wieloletnim działaczem sporto-
wym gorlickich klubów koszykówki 
żeńskiej i męskiej, odznaczonym 
Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej”. Jego pasją była 
turystyka, narciarstwo, jazda rowe-
rem i muzyka.
Pogrążonej w smutku rodzinie 
szczere kondolencje złożyli: Bur-

mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Miasta 
Gorlice oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.
Oddziału Ginekologiczno – Położni-
czego w Gorlicach w latach 1998 - 
2005, Radny Rady Miasta Gorlice w 
latach 1994 – 1998 i 2006 - 2014.
Był wieloletnim działaczem sporto-
wym gorlickich klubów koszykówki 
żeńskiej i męskiej, odznaczonym 
Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz 
Kultury Fizycznej”. Jego pasją była 
turystyka, narciarstwo, jazda rowe-
rem i muzyka.
Pogrążonej w smutku rodzinie 

18 kwietnia br., w Katowicach, zmarł 
mgr inż. Czesław Chmura –  Dyrektor 
Naczelny Fabryki Maszyn Wiertni-
czych i Górniczych GLINIK w latach 
1982- 1991.
Czesław Chmura pełnił funkcję Dy-
rektora FMWiG GLINIK w okresie 
znaczącego rozwoju technicznego i 
dynamicznego wzrostu produkcji no-
woczesnych maszyn na potrzeby kra-
jowego górnictwa węglowego i wiert-
nictwa oraz eksportu. Był gorącym 
zwolennikiem niezależności Fabryki, 

samodzielnie decydującej o kierun-
kach rozwoju. Prowadził wiele dzia-
łań na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej. W latach 2004 -2010 pełnił 
funkcję Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Fabryki Maszyn GLINIK SA.
Pogrążonej w smutku rodzinie szcze-
re kondolencje składają: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewod-
niczący Rady Miasta Robert Ryndak, 
Radni Rady Miasta Gorlice oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Odszedł Bogumił Szczerbań

Zmarł Czesław Chmura

Na Wieczną Wartę odszedł Eugeniusz Radomski „Zając”

19 kwietnia br. dotarła do nas smutna 
wiadomość. W tym dniu odszedł na 
Wieczną Wartę Eugeniusz  Radomski 
„Zając”–  bohater powstania warszaw-
skiego, członek Szarych Szeregów. W 
grudniu zeszłego roku, obchodził swo-
je setne urodziny.
Pan Eugeniusz Radomski przystąpił do 
powstania w szeregach osławionego 
batalionu Armii Krajowej „Parasol” - od 
1942 roku działał w konspiracji i na-
leżał do Szarych Szeregów. Do walki 
poszedł w tym, co miał na sobie, za-
bierając jedynie pistolet ojca. Nieste-
ty, już drugiego dnia powstania stracił 
rodziców.
„Zając” walczył niemal do samego koń-
ca. Wielokrotnie przemierzał kanały, 
nieraz niosąc wyczerpane koleżanki na 

plecach. Cudem przeżył wybuch Go-
liata - samobieżnej, sterowanej miny, 
używanej przez armię niemiecką do 
niszczenia wrogich umocnień, a nawet 
uciekł z niemieckiej niewoli i kanałami 
powrócił do Warszawy aby wspomóc 
kolegów. Nie mając już sił ani środków 
do walki, jego oddział poddał się na 
Mokotowie w ostatnich dniach powsta-
nia. Wraz z towarzyszami broni trafił 
do obozu w Langsdorfie, skąd uciekł 
w 1945 roku.
Po wojnie Pan Eugeniusz Radomski 
powrócił do Warszawy, ale okazało 
się, że nie ma tam miejsca „dla takich 
jak on”. Polecono mu, aby udał się do 
Jeleniej Góry, gdzie znalazł pracę i, 
jak się okazało, żonę - rodowitą gor-
liczankę. Od 1946 roku zamieszkał w 

Gorlicach.
Pogrążonej w smutku rodzinie szcze-
re kondolencje składają: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewod-

niczący Rady Miasta Robert Ryndak, 
Radni Rady Miasta Gorlice oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach.

szczere kondolencje złożyli: Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Miasta 

Gorlice oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

FOTO

FOTO
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6 maja br., o godzinie 12.00 w 
Bazylice Mniejszej pw. Narodze-
nia NMP w Gorlicach, odbyły się 
uroczystości pogrzebowe Piotra 
Nowaka – wybitnego gorliczani-
na, artysty, muzyka, gitarzysty 
basowego legendarnych grup 
BLACKOUT i BREAKOUT, który 
zmarł 2 maja.
Piotr Nowak pochodził z Gor-
lic - karierę muzyczną zaczy-
nał w bigbitowych formacjach 
takich jak Kornuty czy Halnia-
ki. Po latach współpracy z Ta-
deuszem Nalepą praktycznie 
zawiesił działalność. Na scenę 
wrócił niedawno, z własnym 
zespołem. Grupa Piotr Nowak 
Band powstała po spotkaniu w 
studiu im. Tadeusza Nalepy w 

Polskim Radiu Rzeszów w 2015 
roku.  Działalność rozpoczęła od 
wyjątkowego utworu „Pamięć”, 
którego tekst złożony jest z 
tytułów piosenek stworzonych 
przez Nalepę.
Po uroczystej mszy świętej jesz-
cze w bazylice ze zmarłym po-
żegnali się członkowie zespołu 
Piotr Nowak Band, którzy zagra-
li jeden z jego utworów. Z wieży 
gorlickiego Ratusza, w hołdzie 
Piotrowi rozbrzmiał wspomnia-
ny utwór „Pamięć”.
W czas pogrzebu także niebo 
płakało po zmarłym artyście...
Decyzją burmistrza Rafała Ku-
kli, na gorlickim Ratuszu zawisła 
flaga Miasta z kirem. 

Pożegnaliśmy Piotra Nowaka

75. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja br. minęło dokładnie 75 lat od 
zakończenia II wojny światowej. Ze 
względu na trwającą pandemię nie 
obchodziliśmy zwyczajowych uroczy-
stości.
W imieniu wszystkich gorliczan, Bur-
mistrz Rafał Kukla oraz jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz, złożyli wiązankę 
oraz zapalili znicz pod Sklarczykówką - 
miejscem pamięci. Znicz zapłonął tak-
że na cmentarzu żołnierzy polskich i ra-
dzieckich z okresu II wojny światowej.
II wojna światowa był największym 
konfliktem w dziejach ludzkości, który 
swoim zasięgiem objął prawie całą Eu-
ropę oraz wiele państw na całym świe-
cie. Według różnych szacunków zginę-
ło w niej od 50 do nawet 78 milionów 
ludzi. 
Wojna odcisnęła także znaczące piętno 
na naszym mieście - z ręki okupanta 
śmierć poniosły tysiące mieszkańców, 
w tym niemal cała społeczność gorlic-
kich Żydów.

FOTO

FOTO

fot. Gazeta Gorlicka

fot. Sławomir Tokarski
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Przy ulicy Stawiska rozpoczęła się 
budowa pierwszego w Gorlicach 
Miasteczka Ruchu Drogowego. 
Obiekt będzie ogólnodostępny, 
oświetlony i objęty systemem mo-
nitoringu.
Zadanie realizowane jest przy 
wsparciu Małopolskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. 
Miasto Gorlice pozyskało na ten cel 
200 000 zł dofinansowania. Całko-
wity koszt inwestycji to 588 700 zł.
Przypominamy, że miasteczko rowe-
rowe w tej lokalizacji zostało wcze-
śniej wskazane w ramach wspólnej 

inicjatywy Zarządów Osiedli nr 3 i 
11 wpisanej do Budżetu Obywatel-
skiego. Dostrzegając potrzebę roz-
woju infrastruktury dla aktualnych i 
przyszłych uczestników ruchu dro-
gowego, zwłaszcza rowerzystów, 
Miasto Gorlice poszerzyło zgłoszoną 
koncepcję, tak by stworzyć kom-
pleksowy i funkcjonalny obiekt.
W trakcie robót budowlanych, przy 
ul. Stawiska mogą wystąpić czaso-
we utrudnienia w ruchu, dlatego 
prosimy o zachowanie bezpieczeń-
stwa.

TRWAJĄ INWESTYCJE
W Gorlicach powstaje Miasteczko Ruchu Drogowego

Rozpoczęły się prace związane z re-
alizacją drugiego etapu budowy tras 
pieszo-rowerowych, na które Miasto 
Gorlice otrzymało prawie milion zło-
tych dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt pn. „Rozbudowa i moderni-
zacja tras pieszo-rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na 
terenie miasta Gorlice jako element 
podnoszący atrakcyjność turystyczną 
Subregionu sądeckiego” obejmuje 
budowę 2 tras pieszo – rowerowych, 
wraz z oznakowaniem i miejscem 
odpoczynku na każdej z nich, na od-
cinkach:
A – B – w ciągu ulic: Batorego i Ko-
chanowskiego,

C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, Soli-
darności, Michalusa, Chopina.    
W sierpniu ubiegłego roku zakończy-
ła się budowa i wyznaczanie ścieżek 
pieszo - rowerowych w ciągu ulic 
Bieckiej, Solidarności, Michalusa i 
Chopina (odc. C – D).
Niedawno rozpoczęły się także prace 
związane z realizacją drugiej części 
zadania - budowy trasy pieszo-rowe-
rowej w  ciągu ulic: Batorego i Ko-
chanowskiego. 
Inwestycja prowadzona będzie eta-
pami. Obecnie w ciągu ul. Batorego 
trwają prace związane z przygotowa-
niem terenu pod ścieżkę pieszo-ro-
werową o  nawierzchni asfaltowej na 
odcinku 112 m.
Zadanie obejmie m.in. roboty roz-
biórkowe istniejącego krawężni-

Trwają prace związane z budową 

kolejnych tras pieszo-rowerowych

Z radością informujemy, iż Gor-
lickie Centrum Kultury otrzymało 
dofinansowanie w kwocie 85 000 
zł w ramach zadania: „Zakup wy-
posażenia pracowni tematycznych 
Gorlickiego Centrum Kultury – 

uzupełnienie”, dofinansowane-
go ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

Wzdłuż ulicy Pod Lodownią po-
wstał 100-metrowy odcinek no-
wego chodnika, który połączył ul. 
Orzeszkową z ul. Broniewskiego.
Prace objęły m.in. roboty ziemne, 

wykonanie podbudowy oraz ułoże-
nie nawierzchni z kostki betonowej. 
Inwestycję zrealizował Miejski Za-
kład Usług Komunalnych w Gorli-
cach.

ka, wykonanie niezbędnych robót 
ziemnych, profilowanie koryta pod 
konstrukcję ścieżki, ułożenie kra-
wężników i obrzeży betonowych, 
wykonanie konstrukcji nawierzchni 
i zjazdów, wykonanie przejścia pie-
szo-rowerowego łączącego istnieją-

cą już ścieżkę z nowym odcinkiem 
oraz doświetlenie przejścia oświetle-
niem ulicznym.
Kolejne etapy inwestycji rozpoczną 
się w niedługim czasie, po uzyskaniu 
stosownych decyzji administracyj-
nych.

Nowy chodnik Pod Lodownią

GCK z dofinansowaniem
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Rozbudowa drogi przy ulicy Kar-
wacjanów oraz budowa łącznika 
ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka – 
to gorlickie projekty, które zna-
lazły się na podstawowej liście 
zadań gminnych z dofinanso-
waniem, zatwierdzonej przez 

Prezesa Rady Ministrów. Łączna 
kwota dofinansowania to 1 823 
394 zł!
W sierpniu ubiegłego roku, Mia-
sto Gorlice złożyło dwa wnioski 
o dofinansowanie inwestycji 
drogowych w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na rok 
2020.
-Zadanie „Rozbudowa drogi 
gminnej Nr 270298K w Gor-
licach (ul. Karwacjanów) w 
km 0+064,65 - km 0+304,20, 
Miasto Gorlice” uzyskało dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
683 140,00 zł. Wartość zadania 
wg kosztorysów inwestorskich, 
ogółem wynosi 1 381 977,55 zł.
-Działanie „Budowa odcinka Nr 
I drogi gminnej 270420K w km 
od 0+020,32 do km 0+383,68 
oraz budowy odcinka Nr II (się-
gacza) drogi gminnej 270420K 
w Gorlicach - w km 0+000 do 
km 0+054,9 w miejscowości 
Gorlice, Miasto Gorlice” zakła-

da połączenie ul. Stróżowskiej 
(za cmentarzem żydowskim), 
z niedawno wyremontowanym 
fragmentem ul. Korczaka, za 
cmentarzem wojennym nr 91. 
Łącznik stanie się alternatywną 
drogą dla mieszkańców osiedla 
Korczak, a także poprawi sko-
munikowanie dwóch gorlickich 
miejsc pamięci. Wartość zada-
nia, wg kosztorysów inwestor-
skich, wynosi ogółem 2 321 
467,33 zł, w tym wnioskowane 
dofinansowanie w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
stanowi 1 140 254,00 zł.

Obie inwestycje realizowane 
będą w 2020 roku.

Dwa gorlickie projekty z dofinasowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych!

Wyremontowany został chodnik 
wzdłuż bloków przy ulicy Słonecznej 
12 i 14. Zadanie zostało wybrane 
przez mieszkańców w ramach bu-
dżetu obywatelskiego na 2020 rok.
Zadanie było realizowane na pod-
stawie porozumienia pomiędzy 
Miastem Gorlice oraz Spółdzielnią 

Mieszkaniową „Małopolska”.
Roboty polegały m.in. wymianie 
krawężników, rozebraniu zniszczo-
nych płyt chodnikowych, pracach 
ziemnych oraz ułożeniu nowej na-
wierzchni z kostki betonowej. Wy-
konawcą prac była firma Gor-Bud 
s.c. z Gorlic.

Zakończyła się modernizacja gor-
lickiej oczyszczalni ścieków. In-
westycja opiewała na kwotę 7 
785 000 zł z czego 4 578 000 zł 
pochodziło z unijnego dofinanso-

wania. Miasto może teraz korzy-
stać z nowoczesnej, ekologicz-
nej i przyjaznej dla środowiska 
oczyszczalni.  

Nowy chodnik przy Słonecznej

TRWAJĄ INWESTYCJE

Ekologiczna i nowoczesna 
oczyszczalnia ścieków

Zakończyła się przebudowa chod-
nika i placu przy ul. Kołłątaja 12. 
Zadanie zostało zrealizowane w 
ramach budżetu obywatelskiego 
na 2020 rok. Wkrótce mieszkańcy 
bloku będą mogli cieszyć się też 
nowymi nasadzeniami.
Prace objęły roboty ziemne oraz 
rozebranie nawierzchni z płyt be-

tonowych. W miejsce starej, uło-
żona została nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej, wykonane 
zostało także odwodnienie oraz 
niezbędne prace wykończeniowe.
Roboty związane z nowymi na-
sadzeniami zostały zlecone przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Mało-
polska“.

Chodnik i plac przy Kołłątaja 12 przebudowany

Rozpoczęła się przebudowa odcinka ulicy 
Jagiełły, od ul. Kołłątaja do ul. 3 Maja. 
Zakończenie inwestycji planowane jest do 
31 lipca 2020. Prace obejmą m.in. rozdział 
kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę 
sieci oświetlenia oraz przebudowę przyłączy 
sieci do budynków zlokalizowanych wzdłuż 
ulicy.

Inwestycja jest kontynuacją zadania 
obejmującego remont budynku Sokoła i 
I LO im. M. Kromera oraz przeprowadzo-
ne już przebudowy ulic Niepodległości i 
Kromera.
Wykonawcą zadania jest Zakład Usługo-
wo Produkcyjno Handlowy Hażbud sp. z 
o.o. Za utrudnienia przepraszamy.

Trwa przebudowa odcinka ul. Jagiełły



Selfie z flagą 
prezentacja prac

Mimo nietypowych okoliczno-
ści w jakich przyszło pracować 
szkołom, uczniowie i nauczyciele 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 nie 
zapominają o uroczystościach 
patriotycznych. Nauczycielki 
historii i informatyki - Dorota 
Chrząszcz, Monika Dobek i Mag-
dalena Tokarz - zaproponowały 
uczniom udział w konkursie „Sel-
fie z flagą“, aby pokazać, iż mimo 
że rozdzieleni, nadal wspólnie 
świętujemy Dzień Flagi oraz 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 

3-go Maja.
Odzew uczniów przerósł wszelkie 
oczekiwania! Nauczyciele otrzy-
mali ponad 70 prac, a wybór 
najlepszych był nie lada wyzwa-
niem. Nauczycieles szczególne 
gratulacje składają Mai Sidor z 
klasy 6d, Amelii Kozień z klasy 
3b oraz Antoninie Kozak z klasy 
6c. Dodatkowo uczniowie z kla-
sy 3 b, wraz z wychowawczynią 
p. Dorotą Bogusz brali udział w 
lekcji zdalnej o tematyce patrio-
tycznej.

100 laptopów dla uczniów 
gorlickich Miejskich Zespołów Szkół



Matury rozpoczną się 8 czerwca egza-
minem z języka polskiego i zakończą 
się pod koniec czerwca. Nie będą mia-
ły części ustnej – odbędą się tylko ma-
tury pisemne – zakomunikował dzisiaj  
podczas konferencji prasowej minister 
edukacji Dariusz Piontkowski.
Egzamin ósmoklasisty będzie przepro-
wadzony od 16 do 18 czerwca br. Eg-
zaminy pisemne maturalne rozpoczną 
się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku 
egzaminów maturalnych ustnych. Eg-
zamin potwierdzające kwalifikacje w 
zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 
lipca. Tak wygląda harmonogram te-

gorocznych wiosennych egzaminów.
– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedze-
niem informujemy o terminach egza-
minów. Od samego początku zależało 
nam na tym, by je przeprowadzić tak, 
aby nikt nie czuł się pokrzywdzony 
w tej sprawie, a z drugiej strony, by 
przeprowadzić je maksymalnie bez-
piecznie. Wierzę, że ten dodatkowy 
czas, który będą mieli uczniowie na 
przygotowanie się do egzaminów 
przełoży się na ich dobre wyniki. Ten 
wyjątkowy czas, w którym wszyscy je-
steśmy dowiódł, że zdaliście egzamin 
z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś 

Znamy daty egzaminów i matur
życzę wszystkim powodzenia na egza-
minach – powiedział Minister Edukacji 
Narodowej Dariusz Piontkowski.

Terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla 
dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla 
dorosłych, w których nauka kończy się 
w semestrze wiosennym potrwa od 
16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy 
odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki 
egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 
lipca. Szkoły otrzymają również wtedy 
zaświadczenia.
Z kolei część pisemna egzaminu 
maturalnego w terminie głównym 
dla absolwentów wszystkich typów 
szkół rozpocznie się w poniedziałek, 
8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 
czerwca. W tym roku nie będzie egza-
minów ustnych.
Termin dodatkowy egzaminu 
maturalnego jest zaplanowany od 
8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w 
terminie głównym i dodatkowym będą 
znane do 11 sierpnia br. Egzamin po-
prawkowy odbędzie się 8 września, a 
jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje 
w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 
2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 
lipca. Natomiast egzamin zawo-
dowy (Formuła 2019) zaplanowany 
jest od 17 do 28 sierpnia.
O przeprowadzenie egzaminów ze-
wnętrznych zaapelowała również 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. W piśmie do Ministra Edukacji 
Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. 
Zbigniew Marciniak, przewodniczący 
Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne 
stanowią obiektywną i porównywalną 
w skali kraju miarę poziomu przygo-
towania kandydatów do podjęcia dal-
szej nauki, co stwarza równe szanse w 
staraniu się o dostęp do następnego 
etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady 
także w roku pandemii rekrutacja po-
winna zostać przeprowadzona w opar-
ciu o wyniki centralnych egzaminów 
zewnętrznych”.
Informacja za Departamentem Informacji i Promocji, Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej

14 kwietnia br. 100 laptopów zostało 
dostarczonych dyrektorom gorlickich 
Miejskich Zespołów Szkół, które tra-
fiły do najbardziej potrzebujących 
uczniów, by służyć w nauce zdalnej.
Trwająca pandemia wpływa na wszyst-
kie dziedziny naszego życia, a dzieciaki 
zamiast w szkolnych ławach zasiadają 
przed monitorami komputerów.
Dla racjonalizacji kosztów oraz objęcia 
akcją jak największej grupy uczniów, 
zakupione zostały komputery poleasin-

gowe o dobrych parametrach technicz-
nych, objęte roczną gwarancją.
Dofinansowanie otrzymane w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Priory-
tetowej nr I „Powszechny dostęp do 
szybkiego Internetu”  działania 1. 1: 
„Wyeliminowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do szero-
kopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach” dotycząca reali-
zacji projektu grantowego pn. Zdalna 

100 laptopów dla uczniów 
gorlickich Miejskich Zespołów Szkół

Intel Core i5 czwartej generacji, 4 GB RAM, szybkie dyski SSD 120 GB
TAKIE ZESTAWY SPRAWDZĄ  SIĘ W NAUCE ONLINE 

9kwiecień 2020

K U R I E R  G O R L I C K I

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego
Dofinansowanie w kwocie 80 000 zł 

pochodzi ze środków Unii Europej-
skiej (84,63% - 67 704,00 zł) i z bu-
dżetu państwa (15,37% - 12 296,00 
zł).

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE EPIDEMII - PRZYPOMNIENIE
Burmistrz Miasta Gorlice podjął działania mają-
ce wesprzeć przedsiębiorców prowadzących 
działalność w lokalach użytkowych należących 
do miasta. Decyzja ta została podjęta w związ-
ku z epidemią koronawirusa COVID-19, która 
spowodowała spadek sprzedaży wielu towa-
rów i zmniejszenie ilości świadczonych usług. 
Przedsiębiorcy, wynajmujący lokale użytkowe 
lub dzierżawiący grunty od Miasta Gorlice, któ-
rych miesięczne obroty spadły powyżej 50% 
w porównaniu do średniego obrotu za okres 
od lipca do grudnia 2019 r., będą mogli złożyć 
wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu w wy-
sokości 50 % jego wartości. Okres udzielania 
ulg planuje się za okres od marca 2020 r. nie 
dłużej niż do końca czerwca 2020 r., przy czym 
w zależności od rozwoju sytuacji może on zo-
stać zmieniony.Udzielenie ulgi w spłacie należ-
ności czynszowych nie zwalnia Przedsiębiorców 
od uiszczania opłat za media, związanych z 
eksploatacją lokalu (ogrzewanie wodę, ścieki i 
odpady komunalne). Wniosek o udzielenie ulgi 
powinien zawierać:
1.podstawowe dane przedsiębiorcy,
2.adres i rodzaj prowadzonej
działalności (branża),

3.oznaczenie lokalu lub gruntu którego dotyc-
zy zwolnienie,
4.telefon kontaktowy,
5.okres, za który wnioskodawca chciałby 
uzyskać ulgę w spłacie czynszu. Do wniosku 
należy dołączyć, w późniejszym terminie, do-
kumenty potwierdzające spadek obrotów (np. 
podsumowania miesięczne podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów wydruk, rachunek 
zysków i strat, deklaracja PIT5, podsumowa-
nie ewidencji przychodów podatników ryczał-
towych).
Wnioski będą rozpatrywane w określeniu do 
indywidualnych sytuacji Przedsiębiorców. 
Tryb stosowania ulgi będzie ustalany w za-
leżności od trybu zawarcia umowy najmu lub 
dzierżawy. W razie braku podstaw do umor-
zenia może zostać zaproponowana ulga w po-
staci odroczenia płatności czynszowych w celu 
uniknięcia ewentualnych odsetek.
 
W związku z podjętymi przez Radę Miasta 
uchwałami dotyczącymi pomocy dla gorlickich 
przedsiębiorców, przedstawiamy uproszczone 
wyjaśnienie w jaki sposób należy postępować 
w celu skorzystania z takiej możliwości.

Zmiana terminu płatności
dotyczy przedsiębiorców których przychody 
(netto bez podatku VAT) w związku z epide-
mią COVID - 19 uległy zmniejszeniu. Dla oceny 
zmniejszenia przychodu:
1) jeżeli składamy wniosek w kwietniu - porów-
nujemy łącznie 2 kolejne miesiące roku 2020: 
styczeń i luty lub luty i marzec do tych samych 
miesięcy w roku 2019,
2) jeżeli składamy wniosek w maju - porów-
nujemy łącznie 2 kolejne miesiące roku 2020: 
styczeń i luty, luty i marzec lub marzec i kwie-
cień do tych samych miesięcy w roku 2019. 
Jeżeli przychód (netto - bez podatku VAT) w 
wybranych miesiącach roku 2020 jest niższy o 
co najmniej 15% niż w tych miesiącach 2019 
- podatnik kwalifikuje się na zmianę terminu 
płatności. Osoby prawne - w tym spółki jaw-
ne, spółki komandytowe, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością - jeżeli chciały skorzystać 
z przesunięcia terminu już w kwietniu - miały 
złożyć wnioski przed 15 kwietnia.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą, mogą złożyć wniosek do 15 maja.
Terminy przedłużają się następująco:
1) dla osób prawnych:

a) przypadający na dzień 15 kwietnia 2020 r. 
przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r.;
b) przypadający na dzień 15 maja 2020 r. pr-
zedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
c) przypadający na dzień 15 czerwca 2020 r. 
przedłuża się do 30 września 2020 r.
2) termin płatności podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych przypadający na dzień 15 
maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. 
 
 
 
 
 
Wychodząc naprzeciw kolejnym przedsiębior-
com, w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej, 
na sesji Rady Miasta (30.04), Radni proce-
dowali projekt uchwały zaproponowany przez 
Burmistrza Miasta Gorlice w sprawie obniżenia 
stawki podatku od środków transportowych 
dot. autobusów, do kwoty 1 zł.
Niższa stawka będzie obowiązywać od maja 
2020 roku.

pomoc.przedsiebiorcy@um.gorlice.pl

1 zł - podatek od 
środków transportowych



   XIX SESJA RADY MIASTA GORLICE   XIX SESJA RADY MIASTA GORLICE
30 kwietnia br., o godzinie 9.00, odbyła 
się sesja Rady Miasta Gorlice, w zdalnym 
trybie pracy radnych. W zaproponowa-
nym przez Przewodniczącego Rady Mia-
sta Roberta Ryndaka porządku obrad, 
znalazło się: otwarcie sesji; informacja 
o porządku obrad; informacja o sporzą-
dzeniu protokołu z obrad XVI, XVII, XVIII 
sesji Rady Miasta Gorlice; informacja z 
działalności Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16 lutego do 15 marca 
oraz od 16 marca do 15 kwietnia 2020r.; 
sprawy różne, wnioski i oświadczenia 
Radnych oraz rozpatrzenie 14 projektów 
uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła wyra-
żenia zgody na zaciągnięcie w Małopol-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
w Krakowie pożyczki na modernizację 
energetyczną budynków wielorodzinnych 
mieszkalnych na terenie województwa 
małopolskiego- Instrument Finansowy 

„Pożyczka na efektywność energetyczną” 
- z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Moderniza-
cja energetyczna budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Stawiska 3 w 
Gorlicach”. W drugiej uchwale również 
wyrażono zgodę - tym razem na zawar-
cie kolejnych umów dzierżawy. Trzecia 
podjęta uchwała wyrażająca zgodę do-
tyczyła zgody na ustanowienie hipoteki 
na nieruchomość stanowiącą własność 
Miasta Gorlice. Kolejną uchwałą przyjęto 
zadania z zakresu administracji rządowej 
dotyczących utrzymania grobów i cmen-
tarzy wojennych położonych na terenie 
Miasta Gorlice. Trzema uchwałami do-
konano zmian w uchwałach wcześniej 
przyjętych- W sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi i ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz ustalenia stawki opła-

25 marca 2020 roku.
- Rozmowa telefoniczna z przedsta-
wicielami Firmy EMPOL w przedmio-
cie realizowania odbioru odpadów 
komunalnych z terenu Miasta Gorlice 
w związku z panującą sytuacją epide-
miczną (R. Kukla).
- Przekazanie środków ochrony osobi-
stej Dyrektorom Domów Pomocy Spo-
łecznej z terenu Powiatu Gorlickiego 
oraz Zarządowi Powiatowemu OSP (R. 
Kukla).
26 marca 2020 roku.
- Wideokonferencja przedstawicieli sa-
morządów Powiatu Gorlickiego w spra-
wie bieżącej sytuacji (Ł. Bałajewicz).
30 marca 2020 roku.
- Spotkanie robocze z projektantami w 
sprawie koncepcji lokalizacji pomnika 
,,Tereski” na gorlickim Rynku (R. Ku-
kla).
31 marca 2020 roku.
- Wideokonferencja przedstawicieli sa-
morządów Powiatu Gorlickiego w spra-

wie bieżącej sytuacji (Ł. Bałajewicz).
3 kwietnia 2020 roku.
- Wideokonferencja przedstawicieli sa-
morządów Powiatu Gorlickiego w spra-
wie bieżącej sytuacji (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie online w sprawie Tarczy 
antykryzysowej (COVID-19), zorga-
nizowane w ramach Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Małopolski 
(Ł. Bałajewicz).
7 kwietnia 2020 roku.
- Przyjęcie środków ochrony od przed-
stawicieli firmy Gór-Stal w Gorlicach,w 
ramach akcji wspierającej gorlickich 
medyków, współorganizowanej przez 
Burmistrza Miasta Gorlice (R. Kukla).
8 kwietnia 2020 roku.
- Przyjęcie maseczek ochronnych od 
przedstawicieli firmy Ekspand, na rzecz 
wsparcia akcji dla gorlickich medyków, 
współorganizowanej przez Burmistrza 
Miasta Gorlice
(R. Kukla).
- Przekazanie środków ochrony na 

ręce przewodniczących związków za-
wodowych działających w gorlickim 
szpitalu, podarowanych przez przed-
siębiorców z Gorlic i okolic w ramach 
akcji ,,Ochrońmy gorlickich medyków” 
(R. Kukla).
9 kwietnia 2020 roku.
- Wideokonferencja przedstawicieli sa-
morządów Powiatu Gorlickiego w spra-
wie bieżącej sytuacji (Ł. Bałajewicz).
14 kwietnia 2020 roku.
- Przekazanie na ręce przewodniczą-
cych związków zawodowych działa-
jących w gorlickim szpitalu, kolejnej 
partii środków ochronnych za łączną 
kwotę 38 tysięcy złotych (R. Kukla).
W ramach akcji ,,Ochrońmy Gorlickich 
Medyków” dary (tj. 310 maseczek 
ochronnych, 200 kombinezonów, 14 
masek firmy Decathlon EasyBreath, 
oraz 52 filtrów umożliwiających do-
stosowanie ich do  pełnienia funkcji 
ochronnej) przekazali Pani Małgorzata 
Markowicz Prezes Stowarzyszenia na 

Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży 
Sprawne Smoki oraz Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.
- Przekazanie stu laptopów do nauki 
zdalnej, przeznaczonych dla najbar-
dziej
potrzebujących uczniów, na ręce dy-
rektorów gorlickich Miejskich Zespo-
łów Szkół w Gorlicach (D. Janeczek).
Dofinansowanie otrzymane w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 w kwocie 80 
000 zł, pochodzi ze środków Unii Eu-
ropejskiej (84,63% - 67 704,00 zł) i z 
budżetu państwa (15,37% - 12 296,00 
zł).
Ponadto odbyły się liczne wideokonfe-
rencje oraz spotkania online, dotyczą-
ce bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku16 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku

ty za pojemnik o określonej pojemności 
i ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia 
z części opłaty właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bio-
odpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym oraz 
określenia stawki opłaty podwyższonej 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi; w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właściciela nieruchomości; 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. Zmian uchwały doko-
nano również w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Gorli-
ce- Miasto Gorlice- Plan Nr 4 oraz Miasto 

Gorlice- Plan Nr 3. Podjęto też uchwałę 
w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Mia-
sto Gorlice- Plan Nr 2 przy ul. Łąkowej, a 
także w sprawie uchwalenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasto Gorlice- Plan Nr 3 przy 
ul. Błażeja i Stanisława Wrońskich oraz w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasto Gorlice- Plan Nr 2, w rejonie ul. 
Wojciecha Biechońskiego. Dwie ostatnie 
uchwały dotyczyły zmiany Budżetu Mia-
sta Gorlice i Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice oraz zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice.

Joanna Bubak interpelo-

wała sprawie wykonania 
nawierzchni asfaltowej na 
drogach wewnętrznych 
bocznych od ul. Dębowej
W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 23.04.2020 roku w spra-
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wie wykonania nawierzchni 
asfaltowej na drogach we-
wnętrznych bocznych od 
ul. Dębowej informuje, że 
na chwile obecna nie widzę 
możliwości wprowadzenia do 

budżetu Miasta dodatkowych 
zadań tym bardziej, te trwa-
jąca pandemia spowoduje 
zmniejszenie wpływów do 
budżetu. Wniosek może być 
analizowany przy konstru-



owaniu budżetu na lata na-
stępne. W sprawie przejęcia 
gruntu przy ul. Ściegiennego 
w dalszym ciągu prowadzone 
są negocjacje z Oddziałem 
Gospodarowania Nierucho-
mościami Polskich Kolei Pań-
stwowych w Krakowie. Miasto 
przesłało żądane przez PKP 
dokumenty. Na majowej Se-
sje Rady Miasta Gorlice zo-
stanie przygotowana uchwała 
w sprawie nieodpłatnego na-
bycia gruntu i przeznaczenia 
go pod infrastrukturę komu-
nalna, która to uchwała po 
opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, zostanie nie-
zwłocznie przekazana do PKP. 
Podjecie uchwały przez Radę 
Miasta jest konieczne dla dal-
szego procedowania naszego 
wniosku o nieodpłatne prze-
kazanie części działek kolejo-
wych pod potrzeby komunika-
cyjne Miasta. Niemniej, nawet 
po spełnieniu tego warunku, 
ostateczne stanowisko Spół-
ki co do możliwości zastoso-
wania wyjątkowego (nieod-
płatnego trybu zbycia mienia 
PKP S.A. zostanie podjęte na 
późniejszym etapie wszczętej 
procedury. 
Złożyła tez interpelację w 
sprawie podania terminu 
zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
że 23.04.2020 r. w sprawie 
podania terminu zbiórki od-
padów wielkogabarytowych 
informuje, w związku z wpro-
wadzeniem na terenie na-
szego kraju stanu zagrożenia 
epidemicznego organizowana 
zazwyczaj w miesiącu kwiet-
niu akcja dotycząca zbiórki 
odpadów wielkogabaryto-
wych została wstrzymana, 
zamknięty do odwołania“ zo-
stał także Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) przy ul. Prze-
mysłowej 7. Najbliższy termin 
zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych w związku z zaist-
niałą sytuacją został wstępnie 
zaplanowany na miesiąc paź-
dziernik br, dokładny termin 
oraz miejsca zbiórki zostaną 

podane do wiadomości pu-
blicznej z kilkudniowym wy-
przedzeniem. Nadmieniam, 
że sytuacja związana z odbio-
rem od Mieszkańców odpa-
dów komunalnych jest stale 
monitorowana, a ewentualne 
pozostawione np. w obrębie 
altan osiedlowych odpady 
wielkogabarytowe są usuwa-
ne na bieżąco.
Interpelowała też w spra-
wie remontu kapliczki - 
Krzyża
W odpowiedzi na Pani wnio-
sek z dnia 23 kwietnia 2020 
r. w sprawie remontu kapliczki 
- Krzyża przy ul. Dmowskiego 
w Gorlicach uprzejmie infor-
muję, że nabór wniosków do 
konkursu na remont zabytko-
wych kapliczek zakończył się 
13 marca br. Następny nabór 
odbędzie się w I kwartale 
2021r. i wówczas miasto Gor-
lice może złożyć wniosek na 
w/w remont, pod warunkiem 
zawarcia przez współwłaści-
cieli nieruchomości, na której 
posadowiona jest kaplicz-
ka, umowy ustanawiającej 
na rzecz miasta Gorlice tytuł 
prawny do dysponowania nią 
w celu przeprowadzenia prac 
budowlanych. Jednocześnie 
informuję, że na chwilę obec-
ną przygotowany został pro-
jekt umowy przedwstępnej w 
tym zakresie.
Ostatnia interpelacja do-
tyczyła przekazania ży-
czeń wszystkim osobom z 
niepełnosprawnością in-
telektualną
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację, złożoną podczas XIX 
Sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 30 kwietnia br., dotyczącą 
przekazania życzeń wszystkim 
osobom z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, w związ-
ku z przypadającym w dniu 
5 maja światowym Dniem 
Godności Osób z Niepełno-
sprawnością oraz Europejskim 
Dniem Walki z Dyskryminacją 
Osób Niepełnosprawnych, in-
formuje, że na stronie inter-
netowej Miasta Gorlice ukaże 
się artykuł przypominający 
o przypadającym świecie, w 
którym zawarte zostaną ży-
czenia od Burmistrza Miasta 
Gorlice oraz Komisji Spraw 
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Społecznych. Artykuł umiesz-
czony zostanie także w Kurie-
rze Gorlickim.

Bogumiła Burkot złożyła 
interpelację w kwestii po-
zostałości po tablicach re-
klamowych znajdujących 
się przy ul. Legionów
W odpowiedzi na interpelację 
złożona w dniu 31.03.2020 
r. w sprawie pozostałości po 
tablicach reklamowych znaj-
dujących się przy ul. Legio-
nów w Gorlicach uprzejmie 
informuje, że wystąpiono do 
właściciela przedmiotowej 
nieruchomości z wnioskiem o 
uporządkowanie terenu.
 

Maria Ludwin interpelo-
wała sprawie oszczędne-
go i racjonalnego gospo-
darowania wodą, w 
związku z występującą 
suszą
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację zgłoszona na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
30.04.2020 r. w sprawie 
oszczędnego i racjonalne-
go gospodarowania wodą, w 
związku z występującą suszą 
na naszym terenie, obszarze 
całego kraju i dużym nieroz-
ważnym poborem wody przez 
Mieszkańców informuję, że 
pismem z dnia 04.05.2020 
r. wystąpiłem do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o.o. w 
Gorlicach o zajęcie stanowiska 
w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do oszczędne-
go i racjonalnego gospodaro-
wania wodą.

Halina Marszałek złożyła 
interpelację w kwestii 
chodnika przy ul. Wincen-
tego Pola, kanalizacji 
deszczowej w ulicy Sikor-

skiego boczna oraz re-
montu ul. Granicznej
W odpowiedzi na zapytania 
złożone przez Panią w dniu 
30.04.2020 r. w sprawie chod-
nika przy ul. Wincentego Pola, 
kanalizacji deszczowej w uli-
cy Sikorskiego boczna oraz 
remontu ul. Granicznej infor-
muję: Ad 1. W obecnej chwili 
opracowywana jest dokumen-
tacja projektowa składająca 
się z dwóch odcinków projek-
towych dla zadań związanego 
z budową chodnika przy ul. 
Wincentego Pola w Gorlicach. 
Projekty budowlane realizo-
wane są w oparciu o ustawę z 
dnia 10 kwietnia 2003 szcze-
gólnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych 
podzielone zostały na odcinek 
I- pn: „Rozbudowa odcinka 
drogi gminnej 270368K (ulicy 
W. Pola) zakresie wykonania 
prawostronnego chodnika dla 
pieszych na odcinku od km 
0+653,00 do km 0+978,10 
w miejscowości Gorlice“, 
oraz odcinek II pn: „Rozbu-
dowa odcinka drogi gminnej 
270368K (ulicy W. Pola) w 
zakresie wykonania chodnika 
dla pieszych na odcinku od 
km 0+230 do km 0+653 w 
miejscowości Gorlice“. Na od-
cinku i dokonano w miesiącu 
wrześniu 2019 roku czynności 
ustalenia przebiegu i przyjęcia 
granic nieruchomości do po-
działu, które na obecna chwilę 
sa zatwierdzone w Starostwie 
Powiatowym. Natomiast na 
odcinku II czynności ustale-
nia przebiegu przyjęcia granic 
nieruchomości wykonane zo-
stały w miesiącu marcu 2020 
roku i obecnie oczekują na 
zatwierdzenie w Starostwie 
Powiatowym. Odpowiadając 
na Pani zapytanie dotyczące 
nieruchomości stanowiącej 
własność P. Kłusek informu-
je, że nie jest ona objęta po-
działem działek związanym z 
procedura ZRID. Działka zo-
stała przejęta na rzecz Miasta 
Gorlice z przeznaczeniem pod 
poszerzenie pasa drogowe-
go w oparciu o przepisy art. 
98 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami w 2017 roku. 



 „Afryka Zachodnia – zapomniane bogactwo wielokulturowości” 
Wystawa w Domu Polsko-Słowackim
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Prace związane z rozebraniem 
ogrodzenia, za które zostało 
wypłacone właścicielowi od-
szkodowanie, zostaną wyko-
nane w momencie przystą-
pienia do realizacji inwestycji. 
Ad.2. W dniu 23.03.2020 r. 
została podpisana umowa na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej z terminem realizacji 
do 30 listopada 2020 r. Obec-
nie opracowywana jest mapa 
do celów projektowych, która 
po uzyskaniu klauzuli Staro-
stwa Powiatowego wykorzy-
stana zostanie do dalszych 
prac projektowych. Ad. 3. W 
sprawie poszerzenia ul. Gra-
nicznej informuję, że jest to 
możliwe tylko w ramach prze-
budowy, po pozyskaniu nie-
zbędnych gruntów. W chwili 
obecnej Miasto jest właścicie-
lem części działek pod pas 
drogowy, natomiast pozostała 
część jest własnością prywat-
ną.
Pragnę zaznaczyć, że w 
związku z trwającą pandemią 
i zmniejszeniem środków fi-
nansowym budżecie miasta, 
nie widzę możliwości wpro-
wadzenia dodatkowych zadań 
do realizacji w bieżącym roku. 
Priorytetowym zadaniem na 
terenie Glinika jest budowa 
kanalizacji deszczowej chod-
nika przy ul. W. Pola, stąd do 
czasu realizacji tego przedsię-
wzięcia nie będą wprowadza-
ne inne kosztowne zadania 
inwestycyjne.

Beata Mikruta - Kawa in-
terpelowała w sprawie 
usytuowania i oznakowa-
nia ścieżki pieszo-rowero-
wej w ciągu ul. Bieckiej
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację z dnia 08.04.2020 
r. w sprawie usytuowania i 
oznakowania ścieżki pieszo-
-rowerowej w ciągu ul. Biec-
kiej w Gorlicach informuję, że 
wyjaśnienia w przedmiotowej 
sprawie zostały udzielone 
w piśmie do Zarządu Osie-
dla nr 5 w Gorlicach w dniu 
11.09.2019 r. Zaznaczam 

również, że modernizacja i 
rozbudowa tras pieszo-rowe-
rowych jako całość projektu, 
(nie tylko obejmujący odci-
nek ul. Bieckiej) został obję-
ty dofinansowaniem, którego 
rozliczenie końcowe nastąpi 
w 2021 roku. Do tego czasu 
oraz w okresie trwałości pro-
jektu nie jest możliwe doko-
nanie jakichkolwiek zmian 
związanych z przebiegiem 
wykonanych jak i zaplanowa-
nych do realizacji odcinków 
ścieżki pieszo-rowerowej. Od-
stąpienie od zatwierdzonego 
i przyjętego wniosku aplika-
cyjnego może spowodować 
konieczność zwrotu części 
nakładów. Dodatkowo zmiana 
lokalizacji ścieżki pieszo-ro-
werowej i usytuowanie jej po 
lewej stronie Bieckiej wyelimi-
nowałaby możliwość postoju i 
parkowania pojazdów w tym 
rejonie, co z kolei spotkałoby 
się ze sprzeciwem stronie uli-
cy. Wobec powyższego likwi-
dacja odcinka ścieżki pieszo-
-rowerowej, o którym mowa 
w Pani interpelacji, w obecnej 
chwili nie jest możliwa.
Złożyła też interpelację w 
sprawie podjęcia starań 
dotyczących utworzenia 
Oddziału Zamiejscowego 
WFOŚiGW
W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 23 kwietnia 2020 roku 
w sprawie podjęcia starań do-
tyczących utworzenia Oddzia-
łu Zamiejscowego WFOŚiGW 
w Krakowie, obsługującego 
Program Czyste Powietrze, in-
formuje, że Ekodoradca Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach 
udziela wszelkich informacji 
ws. wspomnianego programu 
dotacyjnego. Ponadto, miesz-
kańcy powiatu gorlickiego nie 
muszą jeździć do istniejących 
oddziałów Zamiejscowych w 
Nowym Sączu lub Tarnowie, 
ponieważ złożenie wniosku 
polega na elektronicznym wy-
pełnieniu formularza wniosku 
oraz złożeniu wydrukowanej 
i podpisanej wersji w formie 
papierowej poprzez wysyłkę 
za pośrednictwem poczty tra-
dycyjnej. Pomoc Ekodoradcy 
polega na udzieleniu wszel-
kich niezbędnych informacji 
celem poprawnego złożenia 

wniosku i wielu mieszkańców 
miasta już skorzystało z tej 
pomocy, samodzielnie składa-
jąc wniosek na ogólnych za-
sadach, zgodnych z Regulami-
nem składania wniosków do 
Programu Czyste Powietrze. 
Uzupełniając odpowiedź infor-
muję, że docelowo, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w War-
szawie planuje wprowadzenie 
składania wniosków tylko w 
formie elektronicznej, i zwra-
caliśmy uwagę, że nie jest to 
dobre rozwiązanie ze wzglę-
du na problemy w składaniu 
wniosków tą formą przez oso-
by starsze. Dodatkowo, nie-
bawem wprowadzone zostaną 
zmiany w programie dotacyj-
nym, polegające na uprosz-
czeniu formularza wniosku, 
mniejszej ilości załączników 
wymaganych do wniosku 
(głównie dokumentów po-
twierdzających dochód, które 
w nowej odsłonie Programu 
Czyste Powietrze mają pole-
gać, w zależności od grupy 
dochodowej, na oświadczeniu 
wnioskodawcy lub zaświad-
czeniu z MOPS lub Urzędu o 
dochodach przedstawianych 
do np. świadczeń 500+) W 
związku z powyższym uwa-
żam, że podjęcie starań o 
utworzenie Zamiejscowego 
Oddziału WFOŚiGW na te-
renie Miasta Gorlice nie jest 
zasadne.

Adam Piechowicz interpe-
lował w sprawie odkaża-
nia miejsc publicznych.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 27.03.2020 r. 
w sprawie odkażania miejsc 
publicznych w związku epide-
mią koronawirusa uprzejmie 
informuję, że od 3.04.2020 
r. Miejski Zakład Usług Ko-
munalnych w Gorlicach roz-
począł dezynfekcję miejskiej 
przestrzeni publicznej, w tym 
ławek, poręczy oraz wiat 
przystankowych. Obecnie de-
zynfekcja prowadzona jest 
również na szerszą skalę, przy 

pomocy ciśnieniowej myjki 
przewoźnej, wyposażonej w 
zbiornik 1000 I.
Interpelował też w spra-
wie zakupu respiratorów
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną przez Pana na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
27 marca 2020 r. w sprawie 
zakupu respiratorów - uprzej-
mie informuję, że zakup tych 
urządzeń w chwili obecnej nie 
jest zasadny i racjonalny.
W mojej ocenie w pierwszej 
kolejności należy kierować 
pomoc tam gdzie jest ona 
niezbędna w obecnej fazie 
działań, z uwzględnieniem za-
sad funkcjonowania systemu 
opieki zdrowotnej, również 
pora terenem Gorlic. Rolą 
samorządów obecnie jest 
zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się zagrożenia oraz 
minimalizowanie ilości osób 
zarażonych. Ponadto przed 
podjęciem decyzji o zakupie 
tak drogiego specjalistyczne-
go sprzętu należy wystąpić 
do odpowiednich organów 
centralnych, w tym wojewo-
dy oraz ministra zdrowia, z 
zapytaniem czy w ich ocenie 
działanie takie jest zasadne i 
możliwe do zrealizowania.
Co więcej, najważniejszym 
pozostaje odpowiedz na pyta-
nie w jakiej ewentualnej fazie 
epidemii szpital powiatowy w 
Gorlicach będzie przyjmował 
pacjentów epidemicznych w 
stanie wymagającym wspie-
rania funkcji oddechowych. 
Ministerstwo Zdrowia podała 
listę szpitali jednoimiennych, 
które będą przekształcone w 
zakaźne. Na liście tej nie ma 
szpitala w Gorlicach. Te wy-
znaczone szpitale od 16 marca 
br. pozostają w gotowości na 
przyjmowanie chorych zaka-
żonych koronawirusem SAR-
S-CoV-2. Wynika więc, że w 
pierwszej kolejności dostępny 
sprzęt tego typu będzie kiero-
wany do takich placówek. Co 
więcej, w szpitalu w Gorlicach 
na dzień dzisiejszy znajduje 
się 13 respiratorów - tak wiec 
do momentu przekazania pa-
cjenta do szpitala jednoimien-
nego nie ma zagrożenia bra-
ku możliwości podtrzymania 
funkcji życiowych.
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Ponadto informuję, że temat 
zakupu respiratorów do gor-
lickiej placówki podjęła rów-
nież Pani Maria Gubała Staro-
sta Gorlicki od której oczekuje 
przedstawienia opinii woje-
wody oraz ministra zdrowia 
o możliwości oraz zasadności 
zamierzonych działań.
Radny złożył też interpe-
lację w sprawie konty-
nuacji remontu chodnika 
przy ul. Mieszka I
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 27.03.2020 roku w 
sprawie kontynuacji remontu 
chodnika przy ul. Mieszka I 
informuje, że na dzień dzi-
siejszy nie widzę możliwości 
realizacji tego zadania. Trwa-
jąca pandemia koronowirusa 
powoduje znaczne zmniej-
szenie dochodów w budżecie 
Miasta, co z kolei przełoży się 
na ilość zadań remontowych i 
inwestycyjnych możliwych do 
realizacji. Miasto w pierwszej 
kolejności musi zabezpieczyć 
środki na realizację zadań, 
na które pozyskało środki 
zewnętrzne i podpisało sto-
sowne umowy. Ponadto, na 
dzień dzisiejszy nie można 
wykluczyć, że z budżetu Mia-
sta będą musiały być reali-
zowane zadania mające na 
celu ochronę życia i zdrowia 
mieszkańców.
Istnieje możliwość, że po 
ustabilizowaniu się sytuacji 
związanej z pandemią i we-
ryfikacji środków w budżecie 
Miasta będzie możliwa realiza-
cja wnioskowanego remontu.

Klub Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości interpe-
lował w sprawie rozważe-
nia dodatkowych form 
wsparcia dla przedsiębior-
ców
W odpowiedzi na interpelację 
Klubu Radnych PIS Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 30 marca 
2020 r. jak również wniosku 
z dnia 9 kwietnia 2020 r. w 
sprawie rozważenia dodat-
kowych form wsparcia dla 
przedsiębiorców dziękuje za 
przedstawienie swoich propo-

zycji i rozwiązań.
Informuję, że przedłożone 
Radzie Miasta Gorlice dwa 
projekty uchwał dotyczą-
ce przedłużenia poszkodo-
wanym epidemia przedsię-
biorcom terminu płatności 
podatku od nieruchomości 
oraz wprowadzenia możliwo-
ści rezygnacji z dochodzenia 
przez Miasto należności cywil-
noprawnych od podmiotów, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu na skutek 
epidemii COVID 19 nie wy-
czerpują zamierzeń Miasta w 
zakresie oferowanych rozwią-
zań wsparcia gorlickich przed-
siębiorców.
Zgadzamy się z Państwem, że 
odroczenie terminu płatności 
podatku od nieruchomości nie 
powinno być jedynym zamie-
rzeniem dotyczącym pomocy 
w zakresie regulacji tego po-
datku.
Opracowujemy bowiem i 
przedstawimy Radzie Miasta 
kolejne propozycje dotyczą-
ce możliwości zwolnienia z 
obowiązku zapłaty podatku 
od nieruchomości, przy czym 
uważam, że biorąc pod uwa-
gę racjonalne gospodarowa-
nie ograniczonymi środkami 
budżetu Miasta, zwolnienia 
takie powinny być dokonywa-
ne po wnikliwej analizie sytu-
acji każdego podmiotu, który 
zwróci się do Urzędu o wspar-
cie, tak aby pomoc publiczna 
trafiła tam, gdzie rzeczywiście 
jest ona potrzebna i gdzie się 
faktycznie należy.
O wszelkich nowych rozwią-
zaniach w zakresie pomocy 
przedsiębiorcom zostaniecie 
Państwo niezwłocznie poin-
formowani.
Klub Radnych Prawa i 
Sprawiedliwości interpe-
lował też w sprawie odka-
żania miejsc publicznych 
w związku z epidemią
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 30.03.2020 
r. w sprawie odkażania 
miejsc publicznych w związ-
ku z epidemią koronawirusa 
uprzejmie informuję, że od 
3.04.2020 r. Miejski Zakład 
Usług Komunalnych w Gor-
licach rozpoczął dezynfekcję 
miejskiej przestrzeni publicz-

nej, w tym ławek, poręczy 
oraz wiat przystankowych. 
Obecnie dezynfekcja prowa-
dzona jest również na szerszą 
skalę, przy pomocy ciśnienio-
wej myjki przewoźnej, wypo-
sażonej w zbiornik 1000 I.

Klub Radnych Małopol-
skiego Ruchu Samorządo-
wego Ziemi Gorlickiej zło-
żył interpelację w sprawie 
przygotowania komplek-
sowego programu Tarcza 
ochronna dla gorliczan
W odpowiedzi na wniosek 
Klubu Radnych Małopolskiego 
Ruchu Samorządowego Ziemi 
Gorlickiej Rady Miasta Gorli-
ce z dnia 30 marca 2020 r. w 
sprawie przygotowania kom-
pleksowego programu „Tar-
cza ochronna dla gorliczan” 
- informuję, ze Władze Miasta 
Gorlice jak również pracowni-
cy Urzędu Miejskiego od sa-
mego początku wystąpienia 
zagrożenia epidemicznego i 
związanego z tym pogarsza-
niem się sytuacji gospodar-
czej zarówno w kraju jak i w 
Gorlicach analizują nie tylko 
możliwość udzielenia wspar-
cia lokalnym przedsiębior-
com, która jest oczywista ale 
przede wszystkim jej zakres w 
poszczególnych dziedzinach 
i która będzie mogła zostać 
udzielona z uwzględnieniem 
sytuacji budżetowej Miasta.
Realne i konkretne działania 
pomocowe samorządu gmin-
nego mogły zostać określo-
ne dopiero po zakończeniu 
procesu legislacyjnego nad 
ustawa o zmianie ustawy o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, in-
nych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw, który zakończył 
się przyjęciem ww. ustawy o 
opublikowaniu w Dzienniku 
Ustaw w dniu 31 marca  2020 
r. Wcześniejszy okres poświę-
cony był przede wszystkim 

wnikliwej analizie oraz pozy-
skiwaniu danych od lokalnych 
przedsiębiorców co do zakre-
su niezbędnej pomocy.
W oparciu o powyższe w 
pierwszej kolejności przygoto-
wane zostały projekty dwóch 
uchwał, które zostały prze-
kazane do Przewodniczącego 
Rady Miasta celem zwołanie 
jeszcze przed Świętami Wiel-
kiej Nocy nadzwyczajnej) sesji 
Rady Miasta, tak aby pomoc 
mogła zostać uruchomiona 
niezwłocznie. Projekty te do-
tyczą przedłużenia poszko-
dowanym epidemią przed-
siębiorcom terminu płatności 
podatku od nieruchomości 
oraz wprowadzenia możliwo-
ści rezygnacji z dochodzenia 
przez Miasto należności cywil-
noprawnych od podmiotów, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu na skutek 
epidemii COVID 19.
Podkreślić należy, że powyż-
sze projekty uchwał nie wy-
czerpują zakresu niezbędnej 
pomocy dla przedsiębiorców, 
które zaoferować chce Miasto 
Gorlice. Opracowujemy bo-
wiem i przedstawimy kolejne 
propozycje dotyczące możli-
wości zwolnienia z obowiązku 
zapłaty podatku od nierucho-
mości, przy czym uważam, że 
biorąc pod uwage racjonalne 
gospodarowanie ograniczo-
nymi środkami budżetu Mia-
sta zwolnienia takie powinny 
być dokonywane po wnikli-
wej analizie sytuacji każdego 
podmiotu, który zwróci się do 
Urzędu o wsparcie, tak aby 
pomoc publiczna trafiła tam, 
gdzie rzeczywiście jest ona 
potrzebna i gdzie się faktycz-
nie należy.
Informuję również, że jestem 
w stałym kontakcie z dyrekto-
rem Szpitala w Gorlicach oraz 
lokalnymi przedsiębiorcami 
mogącymi wesprzeć trwają-
cą zbiórkę na zakup środków 
i wyposażenia niezbędnego 
pracownikom medycznym w 
ich codziennej pracy i w walce 
z koronawirusem. Pozyskiwa-
ne środki czy też sprzęt są na 
bieżąco dostarczane w po-
trzebne miejsca.
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Od 4 maja br. jest już otwarty 
Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) w 
Gorlicach przy ul. Przemysłowej 7.
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych „Empol” Sp. z o.o. informuje, 
że punkt będzie działał z zachowa-
niem podwyższonych wymogów 

sanitarnych. W przypadku korzy-
stania z usług PSZOK-u prosimy 
o zachowanie odstępu od drugiej 
osoby, używanie maseczek i ręka-
wiczek, podchodzenie pojedynczo 
do osoby obsługującej i stosowa-
nie się do jej poleceń.

PSZOK już otwarty

Cały czas trwają akcje wspierające 
szpitale i personel medyczny! Tym 
razem zachęcamy do udziału w pro-
gramie „Wsparcie dla Szpitala”. Wy-
siłkiem dwóch firm informatycznych 
i spółki celowej Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Poznaniu powstała 
ogólnopolska platforma integrująca 
szpitale i domy pomocy społecznej 
z darczyńcami indywidualnymi.
W tej chwili są w niej 594 szpita-
le i DPSy z całej Polski. Z naszego 

miasta możemy tam znaleźć Szpital 
Specjalistyczny im. H. Klimontowi-
cza oraz Domy Pomocy Społecznej 
z ul. Sienkiewicza i Michalusa. Do 
platformy dostęp może mieć każ-
dy. Szpital zgłasza dokładnie czego 
potrzebuje (sprzęt, środki ochrony 
osobistej, środki do dezynfekcji) - 
Darczyńca zgłasza co i kiedy może 
przekazać. Osobą, która integruje 
te dwie strony jest Koordynator Lo-
kalny, których dana placówka może 

Przyjęta w połowie kwietnia tzw. Tarcza 
Antykryzysowa 2.0 przynosi sporo ułatwień 
także dla organizacji pozarządowych. Część 
udogodnień z pierwszej wersji ustawy zosta-
ła rozszerzona, umożliwiając skorzystanie z 
pomocy większej liczbie NGO. Najważniejsze 
z nich prezentujemy w artykule poniżej.
Na jaką pomoc mogą liczyć organizacje po-
zarządowe?
1. Nowe terminy dla NGO:
Przekazanie 1% do czerwca 2020 r. - Umoż-
liwiono podatnikom PIT przekazanie 1 proc. 
na rzecz organizacji pożytku publicznego w 
zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 
czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zezna-
nia złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.
W kwestii realizacji sprawozdań z zadań 
publicznych – W okre-sie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii oraz w terminie 30 dni następują-
cych po ich odwołaniu organ administracji 
publicznej, który zlecił realizację zadania 
publicznego NGO jest uprawniony do prze-
dłużenia terminu na złożenie sprawozdania z 
tego zadania i na rozliczenie dotacji, a także 
uznać za zasadne wydatki poniesione na sfi-
nansowanie działań realizowanych w ramach 
zleconego zadania publicznego odwołanych 
z powodu COVID-19.
Możliwość wydłużenia terminów na za-
mieszczenie sprawozdań merytorycznych i 
finansowych na stronie internetowej – choć 
dokładna data nie jest jeszcze znana, można 
wkrótce spodziewać się ogłoszenia zmiany 
terminu złożenia przez organizacje pożytku 
publicznego sprawozdania z działalności oraz 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego. 
Termin ogłosi Przewodniczący Komitetu ds. 
Pożytku Publicznego prawo ogłoszenia no-
wego terminu na realizację obowiązku, który 
z pewnością będzie później niż zwyczajowy 
termin 15 lipca.
W kwestii podatków CIT za 2019 r. – 
nowe terminy to:
31 lipca 2020 r. - dla podatników CIT-8 
osiągających wyłącznie dochody zwolnione 
z opodatkowania oraz dla określonych orga-
nizacji pozarządowych, czyli dla organizacji 
osiągających wyłącznie dochody wolne od 
podatku, a także podatników działających w 
sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przy-
chody z tej działalności stanowią co najmniej 
80% wszystkich przychodów – pod warun-
kiem, że ich rok podatkowy zakończył się w 
okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 
marca 2020 r.
31 maja 2020 r. wszyscy pozostali podatnicy 
płacący CIT-8 – pod warunkiem, że ich rok 
podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 
grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
2. Zwolnienie ze składek ZUS – o zwolnienie 
z opłacenia składek ZUS za okres marzec-
-maj mogą się starać także NGO. Mniejsze, 
które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego 
maks. 9 osób, mogą liczyć na 100% zwol-
nienie. Większe, czyli te, które zgłosiły od 9 
do 50 ubezpieczonych, mogą liczyć na zwrot 
do wysokości 50% ich sumy. Uwaga – spół-
dzielnie socjalne zatrudniających więcej niż 
9 osób (niezależnie od liczby zgłoszonych 
ubezpieczonych) mają prawo do całkowite-
go zwolnienia z opłacania składek ZUS za 3 

Tarcza Antykryzysowa – na jaką pomoc mogą liczyć organizacje pozarządowe?

miesiące.
3. Możliwość rozłożenia na raty należności 
wobec ZUS-u lub zapłacenia jej później – z 
tej możliwości mogą skorzystać organizacje 
pozarządowe i podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego. Należy złożyć 
wniosek w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
albo w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu. W tym przypadku opłata prolon-
gacyjna nie zostanie naliczona od należności 
za okres od 1 stycznia 2020 r.
4. Przesunięcie płatności podatku bez do-
datkowych opłat – W przypadku wniosku o 
odroczenie lub rozłożenie na raty podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa, zło-
żonego w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19 (albo w 
okresie 30 dni następujących po ich odwo-
łaniu), nie zostanie naliczona opłata prolon
5. Dofinansowanie ze środków Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
do wynagrodzeń pracowników – mogą się o 
nie starać nie tylko organizacje pozarządo-
we, które prowadzą działalność gospodarczą. 
Warunkiem skorzystania z tej pomocy jest 
jednak udowodniony spadek przychodów ze 
sprzed

6. Mikropożyczka (do 5 000 zł) – dla NGO 
prowadzących działalność gospodarczą, któ-
re zatrudniają do 250 osób.
7. Ułatwienia w realizacji zadań publicznych 
– istnieje możliwość dostosowania realizo-
wanych zadań publicznych przez NGO do 
obecnie panującej sytuacji, nawet jeśli wią-
że się to np. ze zmianą realizacji rezultatów, 
zmianą terminu wykonania umowy lub jej 
części, zakresu wykonania umowy. Zadanie 
będzie też można zawiesić, a poniesione 
wydatki uznać za zasadne, nawet jeśli pla-
nowane zadanie publiczne nie mogło być ze 
względu na COVID-19 w pełni zrealizowane. 
Szczegóły jednak muszą zostać uzgodnione 
na piśmie, np. w formie aneksu do umowy. 
Istotne, że przepis dotyczy umów zawartych 
przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epide-
micznego z powodu COVID-19.
8. Zdalne posiedzenia organów – posiedze-
nia statutowe organów mogą odbywać się 
on-line, możliwe jest też przeprowadzanie 
głosowania obiegowo z wykorzystaniem 
środków komunikacji elektronicznej pod wa-
runkiem udokumentowanej zgody członków 
władz na takie rozwiązanie. W ten sposób 
NGO mogą np. zatwierdzić sprawozdania 
finansowe.
Źródło: www.malopolska.pl, https://pozytek.gov.pl/ i ngo.

mieć kilku.
Zapraszamy wszystkich, którym los 
naszych placówek medycznych leży 
na sercu, do współpracy oraz bez-
pośredniego kontaktu.
 Zachęcamy do wspierania mate-
rialnego, szczególnie przedstawi-
cieli lokalnego biznesu i przedsię-
biorców, ale również mieszkańców 
do czynnego działania w roli Koor-
dynatora Lokalnego, którego DP-
Sowi przy ul. Sienkiewicza ciągle 

brakuje.
W tej chwili najbardziej palące po-
trzeby to:
- jednorazowe fartuchy i kombine-
zony typu Tvex dla Szpitala
- jednorazowe rękawiczki dla DPSu
ale jest ich o wiele więcej.
link do platformy:
https://www.wsparciedlaszpitala.
pl/
e-mail do Koordynatora Lokalnego: 
wsparciegorlice@gmail.com.
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Niskooprocentowane, mak-
symalna kwota - 500 tysięcy 
zł, czas spłaty - do sześciu 
lat. Małopolscy przedsiębior-
cy, którzy ucierpieli z powodu 
epidemii, będą mogli już w 
pierwszej połowie maja 2020 
r. ubiegać się o unijne pożyczki 
na atrakcyjnych, antykryzyso-
wych warunkach.
Na dodatkowy mechanizm 
wspierający małopolskie firmy 
przeznaczono ze środków unij-
nych 35 mln zł.
To bardzo ważne, że już 
wkrótce wielu przedsiębiorców 
skorzysta z unijnych pożyczek. 
Warto podkreślić, że środki eu-
ropejskie, które skierowaliśmy 
do walki ze skutkami gospo-
darczymi pandemii mogą być 
wykorzystane nie tylko na cele 
inwestycyjne, ale również na 
kapitał obrotowy, czyli na bie-
żące działanie ich firm - powie-
dział wicemarszałek Tomasz 
Urynowicz.

35 milionów złotych z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
trafi na niskooprocentowane 
pożyczki dla przedsiębiorców, 
którzy na skutek epidemii stra-
cili płynność finansową.
Pieniądze mają zostać prze-
znaczone na zapewnienie 
płynności finansowej firmy i 
pokrycie wydatków bieżących. 
Firmy będą mogły starać się o 
niskooprocentowane pożyczki 
płynnościowe nawet do 500 
tys. zł na okres maksymalnie 6 
lat, przy zachowaniu minimum 
formalności.
Pakiet zakłada udzielanie po-
życzek z bardzo niskim opro-
centowaniem. Będzie je moż-
na przeznaczyć wyłącznie na 
cele obrotowe, bez koniecz-
ności finansowania z niej dzia-
łań rozwojowych (inwestycji), 
to znaczy: na wynagrodzenia 
pracowników, zobowiązania 
publiczno-prawne, spłatę zo-

bowiązań handlowych, po-
krycie kosztów użytkowania 
infrastruktury, zatowarowanie, 
półprodukty oraz na wydat-
ki niezbędne do zapewnienia 
ciągłości działania odbiorcy i 
nieopłacone na dzień 1 lutego 
2020 r.
Nowa oferta unijnych poży-
czek zostanie udostępniona 
we współpracy z Bankiem Go-
spodarstwa Krajowego. Ponie-
waż środki na ten cel już są na 
rachunkach w BGK aktualnie 
trwa dopracowanie produktu 
finansowego oraz wyłanianie 
pośredników finansowych.
W przyszłym tygodniu podpi-
sane zostaną aneksy do umów 
z pośrednikami finansowymi 
funkcjonującymi już w ramach 
Małopolskiej Pożyczki. Kolejni 
zostaną wybraniu na początku 
maja - dodaje wicemarszałek 
Tomasz Urynowicz.
Przypomnijmy, aby chronić 
małopolskie firmy przed skut-

kami gospodarczymi epidemii, 
Zarząd Województwa Mało-
polskiego określił dwa modele 
wsparcia w ramach Małopol-
skiej Tarczy Antykryzysowej: 
utrzymanie miejsc pracy (225 
mln zł) i płynności finansowej 
(ponad 35 mln zł na korzyst-
ne pożyczki obrotowe). Pomoc 
będą mogli otrzymać także be-
neficjenci środków unijnych, 
którzy mają trudności z reali-
zacją swoich projektów, jak 
również przedsiębiorcy, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji 
w związku z wystąpieniem 
pandemii.
Źródło: www.rpo.malopolska.pl

Pożyczka płynnościowa dla małopolskich firm 

5 maja obchodzony jest Euro-
pejski Dzień Walki z Dyskry-
minacją Osób Niepełnospraw-
nych. Święto zapoczątkowane 
zostało we Francji, a jego ce-
lem jest manifestowanie to-
lerancji oraz sprzeciw wobec 
dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych w pracy, urzędzie i 
życiu społecznym. W Polsce 5 
maja ustanowiono jednocze-
śnie Dniem Godności Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie.
W tym dniu szczegónie po-
chylamy się nad problemami 
osób z niepełnosprawnością. 
Uświadamiamy społeczeństwu 
różnorodność i pokazujemy 
możliwości osób z niepełno-
sprawnością, a także zwraca-
my uwagę na bariery, które 
uniemożliwiają im prowadzenie 
normalnego życia.
Ze względu na zaistniałe oko-
liczności związane z pandemią, 
w tym roku nie mamy możliwo-
ści świętowania tego dnia na 
wspólnym spotkaniu czy uro-
czystości, tak jak miało to miej-
sce w latach ubiegłych w GCK 
czy Domu Polsko-Słowackim.

Z przyczyn od nas niezależnych, 
nie odbędzie się także Gorlicki 
Dzień Osób Niepełnosprawnych 
oraz Marsz Żonkilowy, które tra-
dycyjnie organizowane były w 
naszym mieście końcem maja w 
formie pikniku integracyjnego.
Dzień Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną 
został ustanowiony w 1999 r. 
przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, jedną z najstar-
szych i największych organizacji 
pozarządowych w kraju. 
Ma pokazać, że osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną są 
wśród nas i posiadają ogromne 
możliwości związane z samo-
rozwojem, a także pokazywa-
niem się i mówieniem o sobie.
Słowa pod kierunkiem Osób z 
niepełnosprawnościami pod-
czas ostatniej XIX Sesji Rady 
Miasta Gorlice skierowali także 
Radni Rady Miasta Gorlice.
Jak co roku tego dnia w sposób 
szczególny pamiętamy o Oso-
bach niepełnosprawnych inte-
lektualnie. 

Dzień Godności Osób z NiepełnosprawnościąDzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla
W imieniu swoim oraz mieszkańców Gorlic, wszystkim 
Osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, terape-
utom, stowarzyszeniom działającym i wspomagającym 
niepełnosprawnych, życzę dużo zdrowia oraz wytrwałości 
w przezwyciężaniu życiowych trudności, akceptacji i zrozumienia 
ze strony innych oraz by na swojej drodze życiowej doświadczali jak 
najczęściej życzliwych i pomocnych ludzi.

Przewodnicząca Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miasta Gorlice 
Joanna Bubak
Ten Dzień ma nam uzmysłowić, że takie Osoby żyją wśród nas i 
że mają jak wszyscy inni, prawo do szczęścia i godnego życia, bo 
godnie żyć, to znaczy cieszyć się wszystkim co nas otacza i funkcjonować 
w społeczeństwie na równych prawach. W tym trudnym czasie epidemii, w 
imieniu Komisji Spraw Społecznych UM, życzę wszystkim niepełnosprawnym 
intelektualnie i ich opiekunom dużo zdrowia, cierpliwości oraz akceptacji i zro-
zumienia ze strony innych osób. 
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Powstał wyjątkowy materiał filmowy 
o Gorlicach! Nasze miasto odwiedził 
Ryan Socash – znany szerokiej pub-
liczności amerykański dziennikarz i 
youtuber, który w ramach programu 
Undiscovered na anglojęzycznym 
kanale Poland In, ukazuje piękno 
różnych zakątków Polski. Dzienni-
karz przyjął zaproszenie do Miasta 
Światła i zrealizował materiał do od-
cinka poświęconego Gorlicom i innym 
atrakcjom turystycznycznym regionu. 
Odwiedzając najważniejsze punkty 
na mapie naszego miasta i regionu, 
przybliży widzom niezwykłą historię 
związaną zarówno z przemysłem naf-
towym, jak i tragicznymi wydarzenia-
mi Bitwy Gorlickiej.
Na ten moment to wszystko, co 
możemy zdradzić. O szczegółach 
dowiecie się po emisji programu, o 
której będziemy z pewnością infor-
mować!
Ryan Socash wychowywał się w 
Stanach Zjednoczonych, ale od 
wielu lat mieszka w Polsce. Wcześ-
niej współpracował między innymi 
z Czesławem Mozilem, zespołem 
Coma, prowadził audycje w Polskim 
Radio i Wp.pl.
Artykuły na jego temat ukazały się 
m.in. na portalu wPolityce.pl. Poprzez 
serię Undiscovered (realizowaną przy 

współpracy z Telewizją Polską) oraz 
swój osobisty kanał na Youtubie Kult 
America, pokazuje całemu światu 
piękno Polski i mnogość jej atrakcji.
Odkrywa to, co nieodkryte i zachęca 
do odwiedzenia nie tylko popularnych 
destynacji turystycznych, ale także 
tych miejsc, które są mniej znane. 
Każdym nowym odcinkiem udowad-
nia, że Polska jest krajem, w którym 
warto zostać na trochę dłużej. 
Nieprzerwanie staramy się podej-
mować różne działania, których 
celem jest szeroka promocja Ziemi 
Gorlickiej. Mamy nadzieję, że odcinek 
w którym „bohaterem” będzie Miasto 
Światła, zachęci turystów zarówno z 
kraju, jak i zagranicy do odwiedzenia 
naszego uroczego miasteczka zato-
pionego w zieleni Beskidu Niskiego. 
Mając na względzie wspólną pro-
mocję turystyczną całego regionu, 
dziennikarzowi pokazaliśmy także są-
siedni Biecz, co zainspirowało go do 
ponownego odwiedzenia tej części 
małopolski i pokazania go w swoim 
programie. 
To nie koniec niespodzianek – jesz-
cze w tym miesiącu Gorlice odwiedzi 
kolejny youtuber, prowadzący bardzo 
popularny kanał, którego wyświetle-
nia możemy liczyć w milionach! My 
już nie możemy się doczekać!

PROMOCJA GORLIC - MIASTA ŚWIATŁA 
Amerykański dziennikarz i youtuber odwiedził Gorlice


