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P R O T O K Ó Ł  Nr 79/2010 
 
 

z LXXIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 11 sierpnia 2010r. o  
godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Przy ul. Sikorskiego 3-4. 

Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., który stanowi 
załącznik nr 1 do protokołu. 

O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 

Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 21 – zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 

Radni nieobecni: 

1. Kosecki Marek,                                                                                                          
2. Sondej Roman,   
3. Wiernicki Augustyn,    
4. Wili ńska- Surmacz Milena.                                                                                                                                                                                                                                                          

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni- zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.                                                                                   
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi 
wyborcze.                                                                                                                              
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 
Gorzowa Wlkp.                                                                                                                 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 
Gorzowa Wlkp.                                                                                                                       
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 
Gorzowa Wlkp.                                                                                                  
6..Zakończenie obrad. 
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Ad.1 Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i zatwierdzenie porządku obrad. 

Sesję otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta- Krystyna 
Sibińska, która po powitaniu zebranych radnych i gości zaproszonych, stwierdziła 
wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad.2 Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie podziału gminy na 

okręgi wyborcze.  

Tadeusz Jędrzejczak –Prezydent Miasta– zreferował temat przedstawiający projekty 
uchwał. Uzasadnienia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.                                                 
Jerzy Antczak – stała się rzecz niedobra, ja powiem to z pełnym przekonaniem jako 
mieszkaniec osiedla Piaski, po konsultacji z mieszkańcami ulic Bohaterów 
Westerplatte i Warskiego chcę poinformować wysoką Radę, że ci mieszkańcy są 
zszokowani po prostu dwie główne ulice z centrum osiedla zostały przyłączone do 
Osiedla Staszica, okręg 3 został zwiększony, mieszkańcy pytają Panie radny jakie my 
mamy powiązania środowiskowe, ludnościowe z osiedlem Staszica, a gdzie jest 
powiedzmy zasada z wartości zawodowej, ja rozumiem, że uzasadnienie zgodnie z 
ustawą ordynacją wyborczą do rad gmin powiatów województw biorąc pod uwagę 
uzasadnienie ludnościowe jest w pełni przeze mnie akceptowane, czyli biorąc pod 
uwagę, że okręg 3 czyli Staszica powiedzmy się skurczył i to w wysokości około 7 
tys., natomiast okręg 4 czyli Paski, Górczyn się powiększył bo powiedzmy jeszcze 
tutaj wchodzi Górczyn i to jest wszystko dla mnie zrozumiałe biorąc pod uwagę 
przelicznik ludnościowy na jednego radnego, który wychodzi prawie 4 tys., 5 radnych 
w okręgu to jest około 20 tys., 5 okręgów razy 20 tys. to jest 100 tys. to się wszystko 
zgadza, ale zostały zachwiane powiązania ludnościowe i zwarta zabudowa osiedla. W 
związku z tym zdaje sobie sprawę, że nie można obwodów ruszać, że nie można 
ruszać granic obwodów w związku z tym cały obwód, który został wcześniej 
zaprojektowany nr 38 został przerzucony do Osiedla Staszica. Mam wobec tego dwa 
wnioski. Wniosek pierwszy poprzez parlamentarzystów doprowadzić do nowelizacji 
ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw, która 
będzie umożliwiała zmiany granic w obwodach do głosowania. Ta nowelizacja będzie 
umożliwiała po każdych wyborach samorządowych porządkowanie obwodów ze 
względu na dynamiczne zmiany demograficzne w tamki sposób aby zachować 
konsolidację obszaru okręgu wyborczego. Drugi wniosek poprzez parlamentarzystów 
po konsultacjach społecznych oczywiście jednomandatowych.  
Krystyna Sibińska- wydaje mi się, ze mam wiedzę na ten temat, to my jako radni 
możemy jedynie wystosować stanowisko do naszych parlamentarzystów i propozycja 
moja jest taka, żeby Pan Radny przygotował propozycję takiego wystąpienia na sesję 
na 25 sierpnia i wtedy takie stanowisko przedyskutujemy i podejmiemy jako Rada 
Miasta, bo nam jak na razie to nic do tego żebyśmy tu stanowili ogólnopolskie prawo. 
Przyjmujemy taką zasadę, że stanowisko będzie przygotowane.  
 
 
Krystyna Sibińska-. Poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
podziału gminy na okręgi wyborcze, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 

miasta Gorzowa Wlkp.  

Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta –w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Stefan Sejwa- dwa pytania odnośnie proponowanych zmian i uzasadnienia do tych 
zmian. Pierwsze pytanie prosiłbym aby Pan Prezydent wyjaśnił, a mianowicie 
przeprowadziliśmy modernizację hali widowiskowo-sportowej na Czereśniowej dosyć 
dużym wysiłkiem finansowym prace się przesuwały w czasie, zostały zakończone i w 
tej chwili pojawił się problem zwiększenia budżetu między innymi na ten cel, 
modernizacje tejże hali o 155 tys. zł. na wyposażenie hali w oświetlenie awaryjne,  
stacje akumulatorów i osprzęt. Dlaczego tak się stało, dlaczego w głównym remoncie 
modernizacyjnym prace te nie zostały uwzględnione i dopiero w tej chwili musimy 
dokonywać pewnej kontynuacji remontu i modernizacji. Drugie pytanie odnosi się do 
przebudowy dachu hali na Przemysłowej dachu hali nr 1, stan tego dachu jest 
rzeczywiście katastrofalny, grozi zawaleniem. Jaka jest koncepcja, jaki jest plan 
dalszych działań związanych z tym, żeby to zadanie zostało rzeczywiście wykonane w 
założeniu pierwotnym z przewidzianą kwotą 1 mln zł. Jaka jest więc do końca roku i 
w widzeniu chyba budżetu  roku 2011 przewidywana koncepcja działania, ażeby dach 
hali rzeczywiście został finalnie zrobiony i uratowany.  
Tadeusz Jędrzejczak –Prezydent Miasta, w przypadku hali na ul. Czereśniowej 
zmieniły się przepisy przeciwpożarowe od czasu kiedy projekt był wykonywany do 
momentu kiedy mieliśmy użytkowanie tej hali  w związku z tym, Straż wydała 
zalecenia co do oświetlenia awaryjnego, którego wcześniej w tym kształcie i tej 
wielkości nie przewidywaliśmy. I sprawa druga związana z tą halą na Czereśniowej 
nie wszystkie dokumenty, które mieliśmy odzwierciedlały proces inwestycyjny, nie w 
pełni odzwierciedlały stan faktyczny dlatego, że od jej wybudowania do dnia kiedy 
rozpoczęło się projektowanie wyszły nowe zupełnie sytuacje ponieważ, może Państwo 
pamiętacie w końcówce lat 80-tych w Gorzowie były organizowane zawody 
międzynarodowe na tej hali i po prostu w krótkim czasie firmy budowlane wykonały 
różnego rodzaju prace, które nie były nigdzie uwzględnione w dokumentacji. Jeśli 
chodzi o halę na Przemysłowej wygląda w ten sposób, że myśmy chcieli zrobić 
program funkcjonalno-użytkowy i projekt modernizacji dachu z którym mamy 
problemy od samego początku kiedy ona została oddana do użytku pod koniec lat 90-
tych. Te problemy wynikają z istniejących tam nawiewów, wywiewów, wyciągów itd., 
które były projektowane zupełnie w innym, że tak powiem czasie i technologii w 
końcu po kilku latach starań Rada Miasta zapisała środki finansowe na wykonanie 
projektu i programu funkcjonalno-użytkowego , określenia wartości, wielkości i 
napływu powietrza wyciągów itd. To co zostało przedstawione przez osobę, która się 
zgłosiła do przetargu nas nie zadawalało w związku z tym poprosiliśmy o uzupełnienie 
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tej dokumentacji i niestety ta osoba, która się zgłosiła i miała podpisaną z nami umowę 
się wycofała z tej umowy, w związku z tym do końca roku nie jesteśmy w stanie 
powrócić jeszcze raz. W związku z tym ta suma, która zostaje będzie sumą, która 
zostanie przekazana na ponowne  ogłoszenie przetargu czy zapytania ofertowego 
trudno mi jest powiedzieć bo nie znam takiego szczegółu w tym celu ażeby powstała 
ponownie koncepcja w jaki sposób tej hali zapewnić bezpieczeństwo i w momencie 
kiedy ta dokumentacja powstanie projektowa wtedy będziemy mogli wrócić do 
wykonania tych wywiewów  i nawiewów, które w tej chwili są niezbędne i taki jest 
powód. Gdyby się nie wycofała byśmy realizowali to w tym roku okazuje się, że 
projektant nie dał rady, zabrakło mu po prostu umiejętności.  
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania i użyczania, głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 

miasta Gorzowa Wlkp.  

Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta –w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. 
Stefan Sejwa- nie uczestniczyłem wcześniej w komisjach przy sesji nadzwyczajnej 
trochę inne prawa rządzą pewnymi decyzjami podejmowanymi w związku z tym, moje 
pytanie do planowanych  zmian po stronie wydatków, a mianowicie chodzi mi o tą 
kwotę w wysokości 280 tys.zł, którą postanawia się przeznaczyć na dofinansowanie 
promocji miasta poprzez sport, jest to uzasadnienie wyjaśniające sformułowane bardzo 
ogólnie i chciałbym dowiedzieć się na co konkretnie te środki zostaną przeznaczone 
280 tys. czy to będzie rozbite na poszczególne kluby, stowarzyszenia czy jakieś inne 
cele i czy w sytuacji takiej, że pojawiły się jakby z tytułu działań sponsorów pewne 
oszczędności nie ma innych ważniejszych, pilniejszych potrzeb w mieście na dzień 
dzisiejszy gdzie tą kwotę 280 tys. można było by przeznaczyć i zagospodarować. 
Proszę więc Pana Prezydenta o wyjaśnienie na konkretnie jaki cel przeznacza się 
kwotę 280 tys. 
Tadeusz Jędrzejczak – Suma 280 tys. zł pochodzi z koncernu energetycznego Enea  
była ona wynikiem zabiegów dofinansowania klubu sportowego Stal Gorzów, ta suma 
miała być przeznaczona na dofinansowanie i sponsoring tego klubu, nie mniej jednak 
po zmianie zarządu Enei i po wypromowaniu marki Enei jako firmie przyjaznej 
środowisku itd. Prezes Zarządu spółki spotykał się ze mną w tym roku, bodajże w 
marcu i zaproponował, ze te środki które obiecał klubowi przekaże na inne działania 
miasta my po prostu te pieniądze do budżetu przyjmiemy. I Państwo je 
przyjmowaliście jako środki finansowe do sponsorowania tych dwóch dużych imprez  
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kulturalnych czyli Dni Gorzowa z Eneą i Chopin Garden i stąd nasze zobowiązanie 
wobec prezesa klubu sportowego i prezesa Enei jest w tej uchwale zapisane wszystko. 
Michał Kaniowski – muszę się podzielić pewnymi refleksjami albo stanem rzeczy jaki 
istnieje w piłce ręcznej. Za trzy tygodnie startuje ekstraklasa piłki ręcznej na dzień 
dzisiejszy sytuacja jest patowa albo wręcz dramatyczna, ponieważ weryfikacja hali 
jest niewystarczające oświetlenie, które próbowaliśmy ratować własnym sumptem i 
przy udziale sponsorów konkretnie z firmy oświetleniowej. Poprawiło się to 
oświetlenie, ale nie na tyle, żeby można było zweryfikować jako wystarczającą liczbą 
luksów. Przed dwoma laty kiedy startowaliśmy w rozgrywkach ekstraklasy ten 
problem nie był wymieniany, ale dzisiaj on istnieje. Rozmawiałem wczoraj z Panem 
Dyrektorem Kozłowskim dzisiaj nie można znaleźć już funduszy to jest kwota 8-10 
tys. zł, żeby poprawić ten stan, ci sponsorzy, którzy zadeklarowali się dołożyć jeden 
rząd lamp oni to wykonali i pewne przesunięcia jeszcze w sensie projektowym ale to 
nie wystarcza, czyli ten problem istnieje. Druga sprawa sytuacja jaka wydarzyła się w 
piłce ręcznej w miesiącach marzec, kwiecień dotycząca pewnych rozliczeń ona nie ma 
finału, sprawy restrukturyzacji w klubie albo zmian personalnych nie mogę żadnych 
ruchów zrobić , natomiast dotacja budżetowa, która została wykorzystana  w 55 % do 
miesiąca czerwca włącznie. Drugi miesiąc zawodnicy nie mają wypłaconych 
stypendiów ponieważ kolejna dotacja jeszcze z miasta nie wpłynęła bo jest do 31 
sierpnia kolejna rata w związku z tym istnieje problem zagrożenia naszego startu w 
rozgrywkach ekstraligi. My robimy wszystko, żeby znaleźć drobnych sponsorów i 
takich mamy, ale wszystkie deklaracje, które są, one są albo od miesiąca sierpnia albo 
od września dopiero będą wpływały na nasze konto. Ponadto decyzja zarządu AZS-u 
jest taka, że sekcja praktycznie działa niby w strukturach AZS-u, ale praktycznie nie 
działa w tych strukturach AZS-u. Nie wiem co mam robić podjąłem się koordynacji 
tego zadania w sekcji, najpierw uzyskaliśmy ten awans, który chciałem koniecznie 
uzyskać jako wiarygodność tego, że pieniądze, które zostały przeznaczane z budżetu 
miasta nie poszły na marne, nie zostały jak gdyby w złym kierunku ulokowane, a 
pewne rozliczenia, które zostały wykryte mają brzemię takie, że to ciąży na nas. Ja do 
Pana Prezydenta skierowałem pismo, w których informowałem, że ta kwota będzie 
trudna do zrealizowania w ekstraklasie ponieważ tych pieniędzy po prostu nie 
wystarczy, nie mam tej odpowiedzi zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest ciężka bo z 
Panią Skarbnik rozmawiam, ale wydaje mi się, że gdybyśmy występowali jednak w III 
lidze nie miał bym śmiałości wychodzić i tutaj mówić o brakach i sytuacjach jakie są, 
ale ponieważ jest to ekstraklasa to jest to jakieś zobowiązanie naszego miasta i tej 
grupy, która chce ta piłkę ręczną jeszcze przez jakiś czas tworzyć i utrzymać na 
wysokim poziomie. 
Arkadiusz Marcinkiewicz – myśmy chyba w czerwcu rozmawiali na Konwencie Rady 
na temat sytuacji finansowej gorzowskich klubów i wtedy Pan nam przyrzekał, że w 
najbliższym czasie podejmiemy jakieś działania, jakieś rozmowy, żeby tej sytuacji 
zaradzić. Słyszę tutaj o sekcji piłki ręcznej, ale również wszyscy czytamy i słyszymy o 
tym, że są wielkie trudności jeśli chodzi o piłkę nożną również pewne zobowiązania, 
które Pan Prezydent obiecywał są jeśli chodzi o piłkę koszykową dobrze by było Panie 
Prezydencie jednak powrócić do tej rozmowy. Mówił Pan o tym, że jak się skończy 
pierwsze półrocze będą wyniki tego pierwszego półrocza to będzie łatwiej Panu na to, 
żeby takie właśnie decyzje podejmować, a tu w tej chwili właściwie rozmawiamy 
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tylko i wyłącznie o jednej dyscyplinie, a my byśmy chcieli rozmawiać o wszystkich 
dyscyplinach. Myślę, że chyba nie ma takiego radnego, który chciałby jednej 
dyscyplinie zabierać po to, żeby dawać innej. Na pewno nie chcielibyśmy to 
kompleksowo mądrze, roztropnie załatwić w tej chwili niektóre kluby właśnie będą 
rozpoczynały swoje kolejne rozgrywki i warto by było ten temat po prostu rozwiązać 
tak by nowy rok sportowy mógł się po prostu odbywać w sposób właściwy, by te 
kluby nie musiały myśleć tylko i wyłącznie właśnie o  środkach finansowych, a 
bardziej o treningach i o tym żeby osiągać znakomite wyniki, a takie wyniki te kluby 
osiągają. Tak jak co niektórzy mówią mamy po prostu nadmiar świetnych zespołów w 
naszym mieście, ale z tego powinniśmy być dumni.  
Tadeusz Jędrzejczak – po pierwsze nie znam sytuacji z tej hali bo dowiedziałem się o 
tym dzisiaj, że jakiegoś światła brakuje nie tak dawno transmisje z meczy piłki ręcznej 
były realizowane w tej hali. Sprawdzimy czego brakuje tej hali i dlaczego tak się stało, 
że jeszcze parę miesięcy temu można było robić transmisje telewizyjne czy rok temu, 
a teraz już nie można, Jeżeli chodzi o dotacje do piłki ręcznej kolejna transza została 
przesłana no konto klubu w ubiegłym tygodniu zgodnie z obejmującą umową. Jeżeli 
chodzi o te 280 tys. tak jak powiedziałem wcześniej nie są  pieniędzmi z naszego 
budżetu one po prostu zostały przetransformowane z uwagi na propozycję Enei na 
którą się zgodziliśmy. Jeśli chodzi o pozostałe kluby ja się nie wycofuje z tego co Pan 
Przewodniczący Marcinkiewicz wspomina. Możemy się spotkać jesteśmy po 
zakończonym podsumowaniu pierwszego półrocza wykonania dochodów i wydatków 
z budżetu miasta. Niedługo jest sesja chyba za dwa tygodnie z tego co pamiętam 
proszę bardzo usiądźmy wyjmiemy wszystkie dokumenty i jesteśmy w stanie Państwu 
wszystko przedstawić. Sprawa kolejna nie jesteśmy w stanie ja jestem tego 
przekonany bez zasady 30 % dofinansowania dla budżetu klubu prowadzić na taka 
skale zawodowych zespołów gdzie pełnopłatni są wszyscy zawodnicy, trenerzy  itd. 
Weszliśmy już na etap taki w uchwale, że jest to suma blisko 10 mln. zł i oczekiwania 
są na kolejne mln zł. Ja sądzę, że powinniśmy po prostu odbyć taka debatę zaraz po 
niedzieli wszystkie dokumenty mamy na to przygotowane i wtedy możemy z jednej 
strony zderzyć wykonanie budżetu dochodów, wydatków w ciągu ostatnich 6 miesięcy 
z tym czego oczekuje sport, a jakie są też potrzeby naszego miasta. Więc panie 
Przewodniczący ja się z niczego nie wycofuję, dzisiaj dostałem kolejny wniosek z 
AZS-u i jestem za tym, żeby sport się rozwijał tylko mówię, że nie może być tak, że 
blisko 100% budżetu klubu są to dotację z budżetu miasta. Przyjmiemy jakąś 
sensowną zasadę i wtedy będziemy wspólnie i my i zarządy klubów to prowadzili. 
Wracając do Pana Michała Kaniowskiego szkoda, że nie wiedziałem nie wiedziałem 
nic o tym oświetleniu sprawdzimy to w tym tygodniu jeszcze i jakby spotkanie było w 
poniedziałek czy we wtorek możemy do tego usiąść i wrócić. 
 
Arkadiusz Marcinkiewicz– poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20  radnych, przy 1 głosie przeciwnych 
i  3 głosach wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 

miasta Gorzowa Wlkp.  

Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta –w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
Stefan Sejwa – mam świadomość tego, że podejmiemy decyzje finansową w sensie 
projektu uchwały na druku 1250, ale przy okazji zważywszy na specyficzną, ważną 
sytuację, okoliczności jakie się zdarzyły chciałbym, żeby Pan Prezydent przedstawił 
pewną informację dla Rady czy do rozpoczęcia roku szkolnego mimo zapewnień 
medialnych Dyrektora szkoły i innych wypowiedzi osób. Czy rzeczywiście uda się 
przygotować ten obiekt w takim stanie, żeby bez komplikacji takich dalekosiężnych 
dzieci uczniowie tej szkoły i nauczyciele mogli rozpocząć normalną pracę, czy 
wyczerpane zostały wszystkie działania związane z takim wariantem wyboru 
związanym z przeniesieniem nauki uczniów z III LO do obiektu na ul. Warszawskiej 
po drugiej stronie, czy to są optymalne rozwiązania i gwarantujące przede wszystkim, 
że przy tej tragedii, nieszczęścia jaka stała się w szkole zrobimy wszystko, żeby 
rzeczywiście rozpoczęcie roku było umożliwiające realizację procesu dydaktyczno-
wychowawczego uczniów i nauczycieli tej szkoły.  
Tadeusz Jędrzejczak- właśnie po to chcemy wyremontować klasy i korytarze, które są 
poniżej tego poddasza, które zostało w części spalone bo dach jest w niezłym stanie 
stąd też ten ekspert, który w tej chwili dokonuje wyceny i oceny tego stanu na koniec 
sierpnia dopiero będzie miał podobnie jak firma ubezpieczająca szkołę pełne dane, 
informacje o tym co należy wykonać na poddaszu i na dachu ażeby można było zimą 
normalnie prowadzić zajęcia. A te środki finansowe, które wnioskuje o ich 
przeniesienie będą służyły remontowi pierwszego piętra i parteru, który również uległ 
zniszczeniu w wyniku akcji przeciwpożarowej czy pożarowej i zniszczeniom, które 
później nastąpiły. Jeśli chodzi o rozpoczęcie roku szkolnego te środki pozwolą na to, 
ażeby od 1 września szkoła ruszyła normalnie i z tego co Dyrektor mnie informował 
tam jest propozycja taka, żeby ewentualnie wydłużyć o godzinę zajęcia w szkole z 
uwagi na brak klas i ewentualnie część zajęć tak jak Pan Radny Sejwa mówił 
przeprowadzić w budynku po drugiej stronie ulicy Warszawskiej na to szkoła jest 
przygotowana Zastępcy Dyrektora przygotowali również takie wariant planu od 1 
września w związku z tym po zrealizowaniu modernizacji czy odnowienia i 
zabezpieczenia przeciwko tym wszystkim nieszczęścia, które mogą nas spotkać 
głównie chodzi tu o zalane instalacje elektryczne itd. Szkoła ruszy od 1 września w 
pełnym zakresie.  
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Tadeusz Jędrzejczak – ponieważ na początku nie zauważyłem, że Sekretarz Miasta jest 
na sali, który miał referować projekt uchwały podział gminy na okręgi wyborcze nie 
zdążyłem Panu Sekretarzowi podziękować za zwołanie sesji Rady Miasta i za 
przegłosowanie tych propozycji zmian w budżecie.  
 
Ad.  6   Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady LXXIX sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1255. 
 

                                                     Przewodnicząca Rady Miasta 
 

       Krystyna Sibińska 
 
 

Protokołowała 
A. Zienkiewicz 


