
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 82/2010 
 
 
z LXXXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 29 września 2010r. o 
godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 22 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Iżykowski Tadeusz, 
2.Surowiec Robert, 
3.Wilińska-Surmacz Milena. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni - zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenie klubowe. 
4. Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w 

budżecie miasta. 
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku. 
6. Raport dotyczący problemu bezdomności w Gorzowie Wlkp. przygotowany przez 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw 
Społecznych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową i Piotra 
Wawrzyniaka. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski projektowanym między ulicami: Obrońców Pokoju, gen.Leopolda 
Okulickiego i gen.Stanisława Franciszka Sosabowskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski w rejonie ul.Poznańskiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski projektowanej między ulicami: Franciszka Walczaka i gen.Nikołaja 
Bierzarina. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów 
Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Żelaznej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasta Gorzów Wlkp. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą 
dochody na rachunkach dochodów wyodrębnionych, źródeł dochodów, 
przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu 
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w 
tym planie oraz trybu ich zatwierdzania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2010 roku, na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie 
Wlkp. kategorii drogi powiatowej. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie 
Wlkp. kategorii drogi gminnej. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do 
kategorii dróg powiatowych. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do 
kategorii dróg gminnych. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego i garaży. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru ograniczonego 
Al.11 Listopada, ul.Olimpijską i drogą wewnętrzną. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Oddziału 
Psychiatrycznego Dziennego Pobytu w Zespole Szpitalnym przy ul.Walczaka 42 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
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31. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
32. Odpowiedzi na interpelacje z LXXX sesji Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2010r. 
33. Przyjęcie protokołu z LXXIX, LXXX i LXXXI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
34. Sprawy różne, wolne wnioski. 
35. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzyła i jej obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta – 
Grażyna Wojciechowska, która po powitaniu zebranych radnych i gości zaproszonych, 
stwierdziła wymagane quorum do obradowania i podejmowania prawomocnych 
uchwał.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że wpłynęła prośba Prezydenta Miasta o 
poszerzenie porządku obrad projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie 
karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się.  
 
Grażyna Wojciechowska – proponuje projekt uchwały rozpatrzyć jako pkt.31 
porządku obrad, a pozostałe punkty zmienią kolejność. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjęta zmianą, 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: M.Marcinkiewicz, 
Zb.Żbikowski, A.Wiernicki, Sf.Sejwa, G.Wojciechowska, P.Leszczyński i 
G.Ćwikli ńska. Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Oświadczenia klubowe: 
Stefan Sejwa – w sierpniu br. Klub PO przedstawił wniosek o działanie w Urzędzie 
tzw. jednego okienka dla przedsiębiorczych gorzowian, z funkcją zakładania 
działalności gospodarczej, formalności ZUS-owskich i US, które można byłoby w tym 
przypadku spełnić. W imieniu Klubu Radnych PO proszę o wyjaśnienie, dlaczego w 
niniejszej sprawie nie ma odpowiedzi i dlaczego nie podjęto do dnia dzisiejszego 
stosownych działań.  
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Odpowiedzi na interpelacje: 
Urszula Stolarska – Z-ca Prezydenta Miasta – nieprawdą jest, że nie podejmowano 
żadnych działań w sprawie wniosku Klubu PO. Informuję, że Prezydent wystąpił do 
ZUS i US, o wskazanie osób, które mogłyby działać we wspólnym zespole wraz z 
przedstawicielami Urzędu Miasta. ZUS i US wskazały po 2 i 3 osoby, miasto również 
wskazało do prac w tym zespole 3 osoby. Będzie to zespół powołany przez 
Prezydenta, pod przewodnictwem Sekretarza i już podejmuje prace. Wczoraj 
Prezydent podjął decyzję o powołaniu tego zespołu.  
 
Ad.4 Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Urszula Stolarska – przedstawiając informację w pewnej części odpowiem na 
dyskusje, która będzie związana z oceną wykonania budżetu za I półrocze. 
Przebudowa ul.Wyszyńskiego – we wrześniu możemy przewidywać, że 
wydatkowaliśmy 71% z budżetu, jeśli chodzi o zakres wykonywanych zadań możemy 
wskazać na wskaźnik jeszcze wyższy. Do 23 września wydatkowaliśmy 10.709tys.zł. 
Z LRPO kwota powinna być sfinansowana na kwotę 6,7mln.zł., pozostała kwota jest 
naszym wkładem własnym. Najważniejsze przedsięwzięcia, które zrealizowano w 
miesiącu wrześniu: zakończono prace naprawcze na przepuście nad rzeką Srebrną. Do 
skrzyżowania z ul.Wróblewskiego wykonano nawierzchnie bitumiczną. W zasadzie od 
skrzyżowania z ul.Wróblewskiego do ronda przy ul.Wyszyńskiego jest ostatnim 
etapem realizacji wszystkich zadań i przedsięwzięć z tym związanych. Tak jest 
przewidziane w harmonogramie realizacji zadań i tak on jest realizowany. Od razu 
odpowiadam na pytanie czy będzie dotrzymany termin umowny wykonania 
przedsięwzięcia, wykonawca nie przewiduje opóźnień, jednak musimy się liczyć być 
może z jakimś tygodniowym lub półtora tygodniowym opóźnieniem, jeśli aura będzie 
niesprzyjająca i warstwę wierzchnią będziemy kłaść w warunkach niewłaściwych. Nie 
będziemy podejmowali decyzji aby podejmować tego typu zadania w takich 
warunkach, które nie pozwolą na zachowanie jakości. W rejonie skrzyżowania 
układany jest krawężnik, podbudowa z tłucznia, realizowane są wszystkie elementy 
związane z uzbrojeniem terenu. Ułożono warstwę wiążącą na odcinku 300m. w nowo 
projektowanej ul.Górczyńskiej. Ten odcinek inwestycji jest realizowany równolegle z 
głównym biegiem ul.Wyszyńskiego, organizacyjnie jest to zaplanowane więc te prace 
mogą się w taki sposób toczyć. W ramach prac dodatkowych, bo takie były, 
wykonano: usunięcia podziemnych kolizji z przyłączami sanitarnymi, wykonano 
przecisk pod drzewami, trwają prac przy przebudowie wjazdu na skarpie i na 
odcinkach, na których realizowane są roboty drogowe. Jednocześnie wykonywane są 
chodniki, ścieżki rowerowe, bo ulegały zmianom jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców, którzy bezpośrednio mają swoje posesje z pasem drogowym 
ul.Wyszyńskiego. Wykonywane były również w pewnym fragmencie prace 
dodatkowe przy ścieżkach rowerowych i oświetleniu ulicznym. Przebudowa 
ul.Kostrzyńskiej – Rada zapoznała się z opracowaną koncepcją, rozliczono zadanie, 
będziemy projektować dalsze wydatki i mam nadzieję konstruktywnie zapiszemy 
środki w budżecie na rok następny aby móc zrealizować projekt i podjąć się regulacji 
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stanów prawnych działek, przez które będzie biegła w nowej części ul.Kostrzyńska. 
Przebudowa ul.Głowackiego i Nowej – zadanie, które jest realizowane w ramach 
NPPDL, zostało podzielone na 7 etapów, obecnie wykonawca jest na etapie 6, w 
związku z tym pozostaje niezbyt długi odcinek prac. Wykonawca wykazał pewne 
opóźnienia i o tym mówiłam w sierpniu br. przy podjęciu zmian organizacyjnych i 
pokonaniu trudności, które decydowały o tym opóźnieniu. Sądzę, że wykonawca 
termin dotrzyma i nie będziemy mieć z tym kłopotu, prace są wykonywane właściwie i 
na właściwym poziomie. We wrześniu, do 20 września zrobiono: wykonano jezdnię, a 
szczegółowo jeśli chodzi o stabilizacje cementem wykonano warstwę podbudowy z 
kruszywa na długości 235m, wykonano warstwy bitumiczne podbudowy na odcinku 
350m. w okolicach szkoły nr 9. Praktycznie na ponad 1km wykonano prace w tym 
zakresie. Chodniki i elementy drogowe, to wykonano zjazdy na dość długim odcinku. 
Do 30 sierpnia br. mieliśmy zafakturowaną wartość prac na 1.674tys.zł. to 
oznaczałoby, że obecnie jesteśmy na etapie zaawansowania finansowego na poziomie 
42%, biorąc pod uwagę wydatki dokonane od początku tego zadania. Musieliśmy 
spełnić warunek zaangażowania środków w ¼ by móc ubiegać się z wnioskiem o 
płatność do Wojewody Lubuskiego na wypłatę dotacji celowej z NPPDL. Wniosek 
złożyliśmy, czekamy na wpływ środków finansowych do naszego budżetu. 
Przebudowa ul.Podmiejskiej na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta – mamy 
opracowany projekt. Będziemy korzystali z szansy jaką dał Urząd Marszałkowski 
dysponując jeszcze środkami związanymi na budowę dróg. Będziemy składać wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w taki sposób aby te inwestycje 
podjąć do realizacji w przyszłym roku. Szczęśliwie ułożył się harmonogram 
przedsięwzięcia, który pozwoli nam w najbliższych dniach, po wykonaniu studium 
wykonalności, złożyć właściwy wniosek do LRPO. Jednocześnie wykonywano 
mnóstwo czynności, które są związane z konsultacjami, uzgodnieniami i jednocześnie 
tutaj w grę wchodzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ponieważ nasz 
projekt będzie powiązany z projektem Zarządu Dróg Wojewódzkich w ramach 
modernizacji tejże drogi, więc musieliśmy doprowadzić to tego żeby oba projekty były 
spójne. Jednocześnie musimy zawrzeć porozumienie, które będzie powodowało 
możliwość wykonywania części naszego ronda na terenach już wojewódzkich, 
będących w zarządzie dróg wojewódzkich. Udało się szczęśliwie, dzięki przychylności 
Rady podjąć zadania modernizacji chodnika przy ul.Piłsudskiego i wykonywać 
parkingi obok apteki Citos. Zgodnie z umową przedsięwzięcie ma być zrealizowane 
do końca listopada. Wrzesień był miesiącem kiedy rozstrzygnięto przetarg na 
wykonawstwo. Do przetargu wystartowała tylko jedna firma. Jest to Fabryka Domów 
„Prefadom”, która realizuje wiele naszych projektów. Robi to dobrze, sprawnie, z 
właściwym podejściem, więc cieszymy się, ze uda się jeszcze to zadanie wykonać. 
Koniec listopada to termin umowny realizacji zadania. Kilka słów o 2 ulicach: 
Kobylogórskiej i Dobrej. Obie zaprojektowane, już dysponujemy projektami jako I 
etap przebudowy tych ulic, zabiegając o środki z NPPDL. Program ten wymaga od nas 
złożenia wniosku do końca września. Takie wnioski mamy zamiar złożyć i złożymy. 
Dysponujemy obydwoma projektami i takim zakresem dokumentacji, który pozwala 
nam na złożenie do dofinansowania tych 2 wniosków. Przypomnę, że miasto na 
prawach powiatu ma prawo do złożenia 2 wniosków, stąd wybór tych 2 ulic. 
Jednocześnie jednym z elementów, który może być istotny przy ocenie kwalifikacji 
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naszych wniosków do realizacji na rok następny, ponieważ program przewiduje w 
jednym roku projektowanie, w drugim przeprowadzenie przetargów na wyłonienie 
wykonawców i wykonanie zadania. Zgodnie z ustaleniami rządowymi, z 
odpowiednimi aktami prawnymi, wprowadzono modyfikacje do oceny tych projektów 
i pierwszeństwo z możliwością uzyskania dodatkowych punktów przy ocenie, mają te 
które są drogami wymagającymi przebudowy jako skutki powodzi. A zatem musimy 
brać pod uwagę te ulice, które w tym roku na terenie naszego województwa uległy 
uszkodzeniu w wyniku powodzi. Te ulice jeśli będą zgłoszone do NPPDL z założenia 
będą wycenione wyżej o 10 punktów. W związku z tym, że nasze ulice nie poniosły 
żadnych szkód w wyniku powodzi, tych dodatkowych priorytetowych punktów mieć 
nie będą. Modernizacja ul.Ogińskiego – podstawowy etap prac został zakończony, 
będziemy się przygotowywać do zamknięcia tej inwestycji, jednak wykonujemy dwie 
dodatkowe prace, zamówienia uzupełniające. Jedno związane z sięgaczem 
ul.Ogińskiego przy współudziale Spółdzielni Mieszkaniowej. I jednocześnie w ramach 
zmian jakie nastąpiły jeśli chodzi o zamieszkiwanie przedłużamy pewien ciąg 
komunikacyjny do kilku posesji, ponieważ to spowoduje, że będzie mogło być zadanie 
potraktowane jako kompleksowe. Uznajemy, że zadanie jest zakończone, w 
najbliższych dniach kończą się prace uzupełniające. Przebudowa ul.Sybiraków – 
zadanie, które zostało podjęte bardzo późno, po uzyskaniu informacji, że istnieje 
szansa na dofinansowanie tej ulicy z NPPDL, został wyłoniony niezwłocznie 
wykonawca, jest to firma STRABAG. Prace mają być wykonywane do połowy 
grudnia br. w taki sposób aby móc pozwolić sobie na rozliczenie tego zadania i 
uzyskanie dofinansowania. Wykonawca wykazał się już na początkowym etapie 
realizacji przedsięwzięcia opóźnieniem. W tej chwili, po bardzo intensywnych 
zabiegach i interwencjach wykonawca uruchomił prace praktycznie na kilka zmian. W 
związku z tym mamy nadzieję, że uda się dotrzymać tego terminu i jednocześnie 
wykonać zgodnie z założeniem pozwalającym na uzyskanie dofinansowania. 
Przebudowa ul.Dąbroszyńskiej w zakresie projektowym, w którym została 
wprowadzona do budżetu w czerwcu br. pozwoliło na podjęcie wszelkich działań 
organizacyjnych prowadzących do wyłonienia projektanta. W ramach zadania 
zleconego przewidujemy, że będzie przebudowana droga i chodniki, oświetlenie, 
budowa kanalizacji deszczowej. Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca projektu 
będzie to wykonywał za cenę ponad 55tys.zł. Zgodnie z umową przewidziane jest 
wykonanie przedsięwzięcia na koniec marca 2011r. W br. w związku z kwotą zapisaną 
w budżecie na wartość 10tys.zł., takie elementy częściowe będą opłacone. Przebudowa 
ulic: Brackiej, Sielskiej, Morelowej Klonowej i Lipowej – we wrześniu podjęte zostały 
czynności organizacyjne, które pozwalają w imieniu miasta uzyskiwać wszelkie 
uzgodnienia i czynności formalne związane z opracowaniem i uzgodnieniem projektu 
budowlanego. Jednocześnie wszystkie czynności formalne, które pozwalały na 
podjęcie tego projektowania zostały zakończone, trwają prace projektowe. Budowa 
mieszkań socjalno-komunalnych – przedsięwzięcie podjęte do realizacji na zasadzie: 
zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma gotowy projekt, pozwolenie na budowę, które 
obecnie się uprawomocnia. Podjął czynności przygotowawcze do wejścia na teren 
budowy z intensywnymi pracami, które są uzależnione od pozwolenia na budowę. 
Wejdzie 1 października br., do końca roku deklaruje postawienie budynków w stanie 
surowym. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 14 przy 
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ul.Mościckiego – wykonawca tutaj również wykazywał się opóźnieniami w realizacji 
przedsięwzięcia, ale przypomnę, że ze względu na korzystny wynik finansowy w 
przetargu na wykonanie zadań, można było uzupełnić to przedsięwzięcie o te elementy 
projektu, które zostały na początkowym etapie wyeliminowane. Złożono wniosek o 
realizację zamówienia uzupełniającego. Wnioskodawca prosi w związku z tym o 
przesunięcie terminu wykonania zadania o 2 tygodnie, a termin wykonania zgodnie z 
umową był przewidziany na koniec września br. Rozpatrujemy ten wniosek czy 
ewentualnie znajdziemy uzasadnienie czy nie, na razie nie został rozpatrzony. Budowa 
boiska przy SP-4 – wyłoniono wykonawcę; przypomnę, że po bardzo długich 
zabiegach wprowadzono zadanie do wykonania w ramach programu „Orlik” w taki 
sposób, że natychmiast po informacji o możliwości dofinansowania chociaż części, 
która jest należna z budżetu państwa i budżetu województwa, chociaż budżet 
województwa deklarował bardzo małą kwotę, podjęliśmy się realizacji tego zadania, 
wyłoniono firmę, która jest firmą pochodzącą ze Szczecina. 14 września przekazano 
wykonawcy plac budowy. Wykonawca obecnie organizuje wszelkie działania, 
będziemy w najbliższych dniach przyjmować i zatwierdzać harmonogram 
przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, deklaruje i potwierdza wykonawca, że dochowa 
terminu i będzie zadanie wykonane w tym roku. Termomodernizacja obiektów 
oświatowych – podsumowując powiem, że jesteśmy jeszcze na etapie procesowania, 
łącznie z przedstawicielami Woj.Funduszu Ochrony Środowiska, który obecnie ocenia 
pod względem merytorycznym projekty wszystkich szkół, które zostały zgłoszone do 
dofinansowania. Po ocenie i miejmy nadzieję właściwej ocenie, po uzgodnieniach, 
jeśli chodzi o kwalifikowalność kosztów, które są tymi, które mogą być zaliczone do 
termomodernizacji, bo taki w tej chwili występuje problem, będą podejmowane 
decyzje o dofinansowaniu. Podejmujemy również zabiegi o skorzystaniu z innego 
źródła dofinansowania, z tego które jest przeznaczone na działania energooszczędne 
oraz termomodernizacyjne w NFOŚ pt.system zielonych inwestycji. Potencjalnie jest 
to drugie źródło, które może wesprzeć nam wszystkie te jednostki, które są objęte 
termomodernizacją i dodatkowo związane z tym, że część prac modernizacyjnych jest 
wykonywana np. przy II LO. We wrześniu podejmujemy się realizacji kolejnego etapu 
termomodernizacyjnego, w tym roku przewidzianego dla SP-17, z zabezpieczonych 
środków finansowych w tym paragrafie jesteśmy wstanie wykonać jeden etap 
termomodernizacji, który jest ukierunkowany na remont dachu, który wymaga pilnych 
działań. Modernizacja zabytkowego budynku II LO – mamy za sobą potężną część 
realizacji przedsięwzięcia, jak i święto organizowane przez szkołę. Udało się to 
wszystko zgrabnie zorganizować i jednocześnie przeprowadzić. Jeśli chodzi o stan 
realizacji przedsięwzięcia, na 23 września, bo tak większość tych informacji była 
ustalana, to jeśli chodzi o czyszczenie elewacji, przygotowywanie jej do stanu swojej 
świetności sprzed wieku to w 95% wykonana, stolarka okienna w 100% wykonana; 
również instalacje elektryczne wewnętrzne też w 100% wykonane, iluminacja 
zewnętrzna świetlna w 95%, co w 100%, prace związane z opaską deszczowa wokół – 
90%. Największy zakres prac do wykonania związany jest z pogłębianiem piwnic i ten 
będzie wymuszał jeszcze działania w ciągu najbliższych. Finalizacja przedsięwzięcia, 
to zakończenie prac, tych które są przewidziane w projekcie, związane z 
zagospodarowaniem terenu. Na poprzedniej sesji Rada podjęła decyzję, przyjęła 
możliwości przekazania jeszcze dodatkowych środków na zadanie dodatkowe, 
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pozwalające na adaptację pomieszczenia, które będzie służyło do podłączenia węzła 
cieplnego, cieplika miejskiego, PEC doprowadził swoje przyłącze i trzeba wykonać 
kilka czynności technicznych, żeby doprowadzić do funkcjonowania tego ogrzewania. 
Projekt nie przewidywał modernizacji i przygotowania do tego celu pomieszczenia. 
Dzięki przesuniętym środkom Wydz.Inwestycji jeszcze to zadanie jako uzupełniające 
zrealizuje. Kanalizacja sanitarna dzielnicy Zawarcie – toczą się prace wykonawcze, na 
koniec września wykonano prawie w 100% kanalizacje na 4 działkach przy 
ul.Strażackiej, będziemy realizować, bo już rozstrzygnięte są przetargi, mimo, że 
jeszcze małe uzupełnienia dokumentacji muszą być w tej dokumentacji, na 
ul.Biwakowej i ul.Osadniczej. Zadanie to we właściwym terminie i z założonym 
harmonogramem zostanie podjęte. Kanalizacja deszczowa w ul.Warszawskiej – tu 
mamy problem, bo po opracowaniu projektu, po zorganizowaniu przetargu, nie mamy 
żadnej firmy, która zechce wykonać to zadanie. Rozważamy obecnie wymagalność 
wykonania tego zadania w tym roku. Przypomnę, że chodzi o odwodnienie 
ul.Dziewięciu Muz i terenu, który jest przeznaczony na Filharmonię. Modernizowana 
kanalizacja deszczowa, bo w pewnym fragmencie ul.Warszawskiej ona jest, nie ma jej 
od wejścia do SP-17, jest przeprowadzona kanałem przez ul.Szkolną, odprowadzając 
wody do Warty. Nikt nie wystartował w przetargu, będziemy się zastanawiać czy 
organizować nowy, czy jesteśmy, na warunkach końca roku, w stanie wykonać to 
zadanie, czy pozostawić je do realizacji. Prace projektowe związane z budową 
systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa 
Wlkp. - środki finansowe, które zostały zabezpieczone w budżecie przewidywały 
możliwość sfinansowania projektu I części tego olbrzymiego przedsięwzięcia, jeśli 
chodzi o opracowanie tylko w tej części, która jest nazwana zlewnią A. Umowa 
przewiduje wykonanie zadania do 20 kwietnia 2011r., prace projektowe toczą się bez 
większego problemu. Są bardzo intensywne, bo wymagają uzgodnień z GDDKiA, z 
oddziałem w Zielonej Górze, która to w ramach projektowania drogi S-3, ma swoje 
wymagania jeśli chodzi o ilość i miejsca odprowadzania wód opadowych, w związku z 
tym te dwa projekty muszą być spójne i rozwiązywać wspólnie problemy. 
Kontynuacja przebudowy ul.Kwiatowej – jest to zadanie teraz ukierunkowane na 
ul.Grabową i fragment ul.Lipowej. Zadanie miało być wykonane do końca września 
br. przedwczoraj wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu do 22 
października argumentując tym, że podjął prace z 2-miesięcznym opóźnieniem ze 
względu na bardzo długo utrzymujący się wysoki stan wód  gruntowych. Prawdą jest 
ten fakt, a w związku z tym najprawdopodobniej przedłużymy termin do 
wnioskowanego dnia. Rewitalizacja bulwaru nadwarciańskiego wschodniego – można 
oglądać jak toczą się prace. Myślę, że w wielu momentach dnia roboczego można, że 
jest to najintensywniej prowadzona inwestycja, biorąc pod uwagę ilość miejsc w 
których jednocześnie toczą się prace. Jednak musimy się liczyć z problemem bardzo 
wysokiego stanu Warty, który w tej chwili zalał dolny taras bulwaru. Stan ten trwa od 
początku września. Wykonawca deklaruje, jeśli tylko będzie to możliwe, 
wykonywanie wszystkich prac na przeszkodzie, którym woda nie stanie na 
przeszkodzie. Jeśli w najbliższym czasie stan wody w Warcie nie spadnie, co najmniej 
o 30cm, będzie trudno z dotrzymania terminu wykonania prac, bo żadne roboty 
związane z utwardzaniem, układaniem nawierzchni. Więc czeka nas być może 
przesunięcie terminu, chociaż nikt tego nie chce. Filharmonia – wykonawca nadal 
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potwierdza, że będzie chciał zakończyć z końcem roku. Dziś możemy powiedzieć, 
jeśli chodzi o wartość całego kontraktu to możemy ocenić na 88% jego wykonanie. 
Toczą się bardzo intensywne prace związane z wyposażeniem wnętrza Filharmonii, 
bardzo intensywne prace na parkingu w podziemiach. Wykonawca przystępuje już do 
bardzo daleko zaawansowanych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 
Mogłabym długo wymieniać te działania, które zostały podjęte we wrześniu, ale 
myślę, że nie ma tutaj wielkiej potrzeby. „Orlik” przy Zespole Szkół nr 13 – plac 
budowy został przekazany wykonawcy 17 sierpnia 2010r., radni kwestionowali, że nic 
się nie dzieje, że nie podejmowane są prace. Na koniec września zaangażowanie 
finansowe, które jest zawsze niższe niż to które jest wyrazem faktycznie 
przeprowadzonych prac wyniesie ponad 500tys.zł., a więc są to prace wykonywane we 
właściwym tempie i we właściwym czasie. Tutaj też mieliśmy do czynienia z sytuacją, 
że środki finansowe, które w wyniku przetargów były wymagane na sfinansowanie 
zadania, pozwoliły na powrót do pierwotnego kształtu projektu i włączenie dwóch 
elementów urządzenia boisk o bieżnię 4-torową jak również zeskok w dal. Nie 
podjęcie tych prac, w związku z wykonaniem pozostałych elementów projektu 
musiałoby oznaczać, że już nigdy nie uda się zrealizować tych zadań, ponieważ 
położenie tych elementów zagospodarowania boiska wymagałoby przejazdu ciężkiego 
sprzętu przez te, które są już wybudowane i pokryte specjalistycznymi 
nawierzchniami. W związku z tym realizujemy tam również zamówienie 
uzupełniające o te elementy. Kładka dla pieszych nad ul.Słowiańską – tyle jest ostatnio 
znowu odżywających głosów niezadowolenia i krytyki, że muszę tutaj powiedzieć, że 
z kładką jest wszystko co najlepsze, jest właściwie zrobiona. Drobne błędy, które 
dostrzegliśmy wykorzystując swoje uprawnienia wynikające z troski o jakość zostały 
przez firmę usunięte, przy tej okazji firma wykonała jeszcze swoje badania 
laboratoryjne w kontekście użytych materiałów i ich zachowania się w określonych 
warunkach. Kładka jest, jest dobrze wykonana, sprawna, funkcjonalna na tyle, na ile 
był przewidziany ten element w projekcie. Gdybyśmy chcieli zmienić jej 
funkcjonalność i połączyć ją bezpośrednio z powierzchnią Parku, należałoby wybrać, 
ukształtować ogromną ilość ziemi na skarpie, na co nas nie stać i nie było to w 
żadnym planie. Budowa wjazdów w ramach pasa drogowego ul.Walczaka – zadanie 
wykonane, odebrane, bez żadnych zastrzeżeń. We wrześniu wykonuje Inżynier 
Kontraktu czynności związane z kompleksowym zamknięciem tej inwestycji, 
rozliczeniem i wystawieniem dokumentów OT, pozwalających na przyjęcie tego 
majątku na stan miasta. Pojawiło się nowe zadanie w kontekście konieczności 
zachowania bezpieczeństwa – budowa chodnika w ul.Brukselskiej – w budżecie 
przewidziana jest kwota 30tys.zł. pojawiło się w uchwale z czerwca, do tej chwili 
wykonany został projekt. Wydz. Inwestycji dysponuje projektem i przystępuje do 
wyłonienia wykonawcy tego zadania. Otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy 
nastąpi 2 października. Zadania Wydz.Gospodarki Komunalnej: po zdiagnozowanych, 
ocenionych i zakończonych budowach 3 placów zabaw, zadania, które pozostały 
Wydz.Gospodarki Komunalnej to zagospodarowanie terenów w rejonie 
ul.Dunikowskiego, ul.Baczyńskiego i ul.Marcinkowskiego. Do 2 października br. jest 
realizacja I etapu miejsc parkingowych z całego kompleksu zadań, które są 
zaprojektowane. Projekt przewiduje 65 miejsc parkingowych, które w pozostałej 
liczbie będą realizowane przy zabezpieczeniu środków w budżecie przyszłego roku. 
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Przy parkingach jest zaplanowane bardzo atrakcyjny teren rekreacyjny dla dzieci i 
osób starszych, wkomponowany w atrakcyjnie zorganizowaną zieleń. Zostało podjęte 
działanie w związku z oszczędnościami, które pojawiły się na inwestycjach 
związanych z oświetleniem, podjęte zostały te, które są związane z możliwością 
zrealizowania projektu na przyłącze oświetlenia ul.Szmaragdowej. Zadanie będzie 
wykonane do 17 października br., to pozwoli na podjęcie się inwestycji w przyszłym 
roku. Wydział wykonuje jeszcze przepompownię na Wale Okrężnym – termin 
realizacji przedsięwzięcia przewidziany jest do 28 października br. We wrześniu 
zostały wykonane wszystkie te czynności, które są związane z przygotowaniem 
komory do pompy, która ma działać dla celów odwodnienia tej części miasta. Szalety 
miejskie, które są przewidziane w Parku Kopernika i w Parku 750-lecia – w br. środki 
zostały zaplanowane na wykonanie projektów realizowanych do końca października. 
Bardzo istotnym zadaniem, które w I etapie będzie jeszcze podjęte w tym roku to 
kwestia przygotowania kwater grzebalnych na cmentarzu przy ul.Żwirowej – w br. 
przewidziana jest powierzchnia do przygotowania to 648m2 – mówimy o ścieżkach, 
alejkach, które pozwolą na wykorzystanie kwater grzebalnych z planem i 
harmonogramem wykonania tego przedsięwzięcia w równej wielkości prawie po 
1300m2 na rok 2011 i 2012. Zadania Wydz.Dróg – w trakcie realizacji są wszystkie 
chodniki, które zostały przez Radę przyjęte do realizacji. Termin wykonania do 15 
października, jesteśmy również w trakcie modernizacji ul.Kos.Gdynskich – termin 
zakończenie przewidziany jest na koniec października br.  
Marek Kosecki – często słyszymy informację, dzisiaj również, że z różnych powodów 
wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania inwestycji i poprosił o przesunięcie, o 
jakiś okres czasu. Nie rozumiem tego, bo każdy pretekst byłby dobry: wysoki stan 
wody, gorące lato, czy upały. Myślę, że powody są zupełnie inne, nie te o które 
wykonawca wnioskuje do Urzędu. Inwestycje drogowe chciałbym zapytać: kończy się 
remont ul.Wróblewskiego, jest już położona warstwa ścieralna praktycznie już na całej 
długości przewidywanego zakresu robót, czyli od dołu, od Komendy Miejskiej Policji 
do budynku na ul.Wróblewskiego 34 – co dalej, bo to chyba jeszcze nie koniec? Nie 
wiem do jakiego okresu przewidziany jest remont tej ulicy, bo od wielu dni 
wykonawca nic nie robi. Mam tą przyjemność albo nie przyjemność, przechodzić tam 
codziennie kilka razy. Skoro została już położona nawierzchnia, wcześniej krawężniki, 
to przynajmniej, a to nie koliduje z pracami wykonywanymi przy ul.Wyszyńskiego w 
żaden sposób. Myślałem, że w ślad za tym wykonawca z miejsca przystąpi do 
zrobienia przynajmniej porządków, mam na myśli wszystkie pobocza, na które gruz, 
stary zużyty asfalt i wszystkie inne elementy zostały zrzucone. Typowe porządki. 
Wiadome, że ten remont nie przewidywał budowy czy modernizacji chodników 
sąsiadujących bezpośrednio z jezdnią ul.Wróblewskiego, ale podczas remontu te 
chodniki zostały w znacznym stopniu zdewastowane i można skręcić czy złamać nogę 
ponieważ nic się nie robi aby przynajmniej do pierwotnego stanu użytkowania sprzed 
remontu te chodniki przywrócić. Chciałbym zapytać, bo było w założeniach 
dokumentacji technicznej tego remontu, że miały być wykonane, o to również 
wcześniej pytałem, oznakowane przejścia dla pieszych w ilości 6 sztuk. Czy znów 
będziemy czekać na sprzyjająca aurę? Albo czy aura, która będzie niesprzyjająca nie 
pozwoli na wykonanie tych oznakowanych przejść dla pieszych? Chodniki – w całej 
gamie, w całym spektrum, przewidzianym do remontu czy budowy chodników użyto 
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sformułowania, że wszystkie są w trakcie wykonania. Chyba tak do końca nie jest i 
chciałbym konkretnie zapytać: kiedy rozpocznie się i do kiedy potrwa remont, 
zakończy się remont chodnika przy ul.Walczaka? Od dołu do skrzyżowania z 
ul.Piłsudskiego. W jakim czasie zostanie wykonany, kiedy się rozpocznie, remont 
chodnika przy ul.Skromnej? Czy nie można byłoby wykonać ten krótki odcinek, 
łącznik, między chodnikami ul.Skromnej od ul.Walczaka do ul.Widok? Jest to 30-
40m. Jeśli nie ma takiej możliwości to w formie wniosku do budżetu będzie trzeba 
starać się. Cieszę się, że ruszyła budowa boiska przy szkole nr 13, tym bardziej się 
cieszę, że dokonano w porę stosownych zmian w dokumentacji, że w ramach tej 
inwestycji powstanie 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal. O to 
również zabiegał m.in. dyrektor tej szkoły. W pierwotnym kształcie boiska starego ta 
bieżnia była wykorzystywana i źle by się stało gdyby tak nie było. Dobrze, że to 
dostrzeżono i dokonano stosownych zmian. 17 sierpnia br. przekazano plac budowy 
wykonawcy, pewne prace tam już trwają, chociaż nie zawsze wykonawcę tam można 
zauważyć przy tych pracach. Do kiedy zgodnie z umową przewidziane jest wykonanie 
budowy tego boiska? Również na jednej z ostatnich sesji, w ramach stosownych 
przesunięć budżetowych, pewna kwota została przekazana na inwestycję : apteka Cito. 
Tam jest już opracowana stosowna dokumentacja, jednak do dnia dzisiejszego nic się 
tam nie dzieje. Ul.Wyszyńskiego, czyli ta największa inwestycja w naszym mieście, 
było wiele uwag odnośnie zieleni, która została tam posadzona. Czy usunięte zostały 
te wszystkie poprawki związane z tym, że niestety aura i różne inne czynniki mniej i 
więcej obiektywne, spowodowały straty, czy zostało to już poprawione? Do kiedy 
zostanie wyremontowany i oddana do użytku modernizowana druga nitka 
ul.Górczyńskiej? Te prace tam też już stosunkowo długo trwają.  
Arkadiusz Marcinkiewicz – remont SP-17 w kontekście kończenia inwestycji, 
dynamiki inwestycji CEA – jak tu przebiegają plany i prace? Jak będzie z terminami 
związanymi z remontem tej szkoły ? Jak się obserwuje budowę CEA i w bardzo 
bliskim sąsiedztwie SP-17 to wygląda makabrycznie. Kolejna sprawa to budowa 
boiska przy SP-4 – jak tutaj przebiegają plany, projekty? Kiedy ruszymy z 
konkretnymi pracami na tym boisku?  
Stefan Sejwa – dość ciekawe jest w analizie realizacji procesu inwestycyjnego 
sformułowanie użyte przez Prezydent U.Stolarską, że ul.Warszawska jest jakby 
niezrealizowana, brak wykonawcy, nieudany przetarg. Tłumaczy p.Stolarska w ten 
sposób, że stan jest zerowy i można w br. zrezygnować z realizacji, bo ewentualnie 
zima, warunki atmosferyczne. Uważam, że taka filozofia jest nie do przyjęcia zima 
może być łagodna, może przebiegać w sposób umożliwiający realizację inwestycji, 
tego nie wiemy. W związku z tym należałoby wszystko robić żeby właśnie w tym 
miejscu, co również koresponduje z tym pytaniem poprzednika o sąsiedztwo CEA i 
SP-17, itd., żeby nie patrząc na usprawiedliwienie aurą opóźniać tenże proces 
inwestycyjny. Również nie mam satysfakcji z tego, że na poprzedniej sesji 
analizowałem realizacje boiska przy Zespole Szkół nr 14, Prezydent z tej trybuny 
użyła takiego terminu, jakby bezdyskusyjnego, że 29 września, czyli dzisiaj, że to 
boisko będzie sfinalizowane i zakończone. Niestety tak nie jest, z informacji wynika, 
że znów o co najmniej 2 tygodnie musi być termin zakończenia przesunięty. W 
związku z tym możemy domniemać, że te 2 tygodnie jak miną, też nie będzie to 
kwestią ostateczną sfinalizowania tej inwestycji, boiska. Na przykładzie Prezydent 
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U.Stolarskiej ulGrabowej i Lipowej, nieszczęście, że tam mieszkam i widzę to od rana 
do nocy, będąc jakby świadkiem tego co tam się dzieje, tak nie jest. Nie tylko tam 
przyczyną jest, że za późno wszedł wykonawca i był wysoki stan wód gruntowych, 
tylko przebieg procesu inwestycyjnego, sama realizacja budowy tych dróg świadczy, 
mam odwagę powiedzieć, o nieudolności, o jakimś takim podejściu ignoranckim do 
tego co tam się wszystko odbywa w ramach tematu inwestycyjnego. To mnie nie 
przeraża, bo już się do tego jakby przyzwyczaiłem i będę z pokorą czekał na nowy 
termin, 22 października, zakończenia. Gorzej z mieszkańcami, bo jest to uciążliwość 
dla mieszkańców, ale na przykładzie tego uświadomiłem sobie jak przebiega 
większość inwestycji w Gorzowie Wlkp. przy różnych ulicach, chodnikach i innych 
tematach inwestycyjnych. Mam ogólną uwagę: proces inwestycyjny w mieście 
przebiega nieudolnie w większości, jest opóźniony z przyczyn subiektywnych, a nie 
obiektywnych. Musimy wreszcie skończyć z tą sytuacją, że cieszymy się z faktu, że 
inwestycja rusza, jest ale jej realizacja skłania do pesymizmu, wątpliwości i powoduje 
taki stan rzeczy, że przesuwamy nie tylko miesiącami, ale wręcz poza rok budżetowy 
większość zaplanowanych inwestycji.  
Urszula Stolarska – mówiłam i relacjonowałam, że w 2 przypadkach wykonawcy 
wystąpili o przesunięcie terminu wykonania zadania. Jest to właśnie w przypadku 
ulGrabowej i Lipowej, jak również w przypadku boiska przy SP-14. W innych 
sytuacjach, jeśli uznamy, że nie ma okoliczności, które są tymi, które muszą wynikać z 
szansy i możliwości w warunkach umownych nie są podejmowane. Jeśli wykonawca 
nie dotrzyma terminu jest obciążony karami za niedotrzymanie terminu wykonania 
zadania. Takie instrumenty są i taka jest podstawowy do dyscyplinowania 
wykonawców. Powiedziałam, że wystąpili 2 wykonawcy i nie powiedziałam, że 
zostały podjęte decyzje, ale w przypadku ul.Grabowej i Lipowej najprawdopodobniej 
trzeba będzie podjąć taką decyzję. Oczywiście zawsze będzie to poparte analizą 
prawną ponieważ faktem jest, że praktycznie do lipca utrzymywał się bardzo wysoki 
stan wód gruntowych. Natomiast muszę w tym momencie wejść, może nie w 
kolejności odpowiadając na zgłaszane sugestie, na refleksje radnego Sf.Sejwy, jeśli 
chodzi o nieudolność prowadzenia procesów inwestycyjnych – nie ma możliwości 
gdziekolwiek by Pan był i gdyby to Pan odpowiadał za te procesy, zorganizować je 
inaczej, bo wykonawcą zadania jest określona firma, która przyjmuje określone 
zobowiązania, przedstawia harmonogram realizacji zadań. Na to mamy wpływ, to 
akceptujemy, jak również jakość wykonywania zadań. Czuwa nad tym Inżynier 
Kontraktu, jako inwestor czuwamy nad całą resztą. Nie mamy ani możliwości, ani 
uzasadnienia, ani prawa sterować rękami wykonawców, pracowników wykonawcy, 
mamy odbierać wykonane zadania i żadne subiektywne oceny o tym czy ten proces 
przebiega poprawie wg. radnych nie ma żadnego znaczenia. Mamy uzyskać właściwie 
wykonane zadanie, we właściwym czasie i zgodnie ze sztuką oraz prawem, zgodnie z 
wykonanym harmonogramem. Wykonawcy mają różne trudności, pojawiają się 
trudności i problemy obiektywne, które musimy wspólnie rozwiązywać. Nie ma tu nic 
do rzeczy ocena subiektywna tego kogoś, kto według własnego uznania uważa, że 
powinien ten proces przebiegać inaczej. Również wizytuje i kontroluje wszystkie 
inwestycje, które się toczą. Był taki przypadek, ze jestem na ul.Lipowej i Grabowej, 
nie widzę żadnego pracownika w dniu kiedy była dobra pogoda. Okazuje się, że 
miałam pecha, bo byłam w czasie przerwy śniadaniowej, wszyscy pracownicy byli 
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obok, a nie na placu budowy. Natomiast tempo prac jest takie i to wykonawca 
decyduje o tym w jaki sposób używa sił i środków żeby dotrzymać określonego 
harmonogramu. Staje do przetargu, studiuje warunki i je przyjmuje. Może wykonywać 
to zadanie w taki sposób, że jednego dnia prace się toczą, przez 5 dni się nie toczą i 
dotrzyma terminu wykona we właściwym czasie i nie wolno krytykować ani 
kwestionować takiego sposobu organizacji pracy. Mamy uzyskiwać na określonym 
etapie elementy inwestycji zgodne z harmonogramem realizacji tych przedsięwzięć. 
Przesuwanie terminu płatności – jeżeli w pozostałych przypadkach okaże się, że 
wykonawcy nie będą dotrzymywali terminów, jeszcze nie została podjęta decyzja czy 
zgodnie z prawem, z warunkami umownymi i w kontekście tych, które zostały 
przedstawione jako uzasadnienie, takie terminy umów będą przesuwane. 
Ul.Wróblewskiego – w zasadzie mam trudność, bo nie mam umiejętności skutecznej 
odpowiedzi na krytykę i głosy niezadowolenia. Umowa przewiduje wykonanie 
modernizacji ul.Wróblewskiego do 30 października br. praktycznie zadanie jest 
wykonane niemalże z miesięcznym wyprzedzeniem, bo można było tak zorganizować 
ten proces żeby spowodował możliwość oddania tej jezdni w czasie, który będzie jak 
najkrócej kolidował w komunikacji, a jednocześnie był uzależniony od procesu 
prowadzenia inwestycji przy ul.Wyszyńskiego. Wykonawca zrobił co powinien 
zrobić, w terminie o wiele szybszym ale umowa trwa. To jego sprawa jak zorganizuje 
wszystkie prace, wszystkie elementy zlecenia w czasie obowiązywania umowy. Zrobił 
wielką sprawę, przyspieszył możliwość funkcjonalności tej ulicy prawie o miesiąc, 
więc ma czas na uporządkowanie terenu, aby pozabierać rzeczy, które są zbędne, które 
są jego, doprowadzić otoczenie do stanu jaki powinien być. Oczywiście wykonać 
również zadanie, które polega na oznakowaniu. Zrobi to w czasie, który jest 
przewidziany umową. W nawiązaniu do tego mam kłopot jak mądrze odpowiedzieć na 
uwagi związane z lamentem (bo tak to trzeba uznać) nad zielenią przy 
ul.Wyszyńskiego. Jesteśmy jeszcze daleko od odbioru zadania. To również element 
danego przedsięwzięcia, będziemy to odbierać, kondycja tej zieleni jest również 
jednym elementów, który będzie oceniany podczas odbioru. Wykonawca jeszcze przez 
rok będzie troszczył się i dbał o tą zieleń. Wszystkie elementy ubytków, uszkodzeń, 
nie właściwej kondycji będą przez nas oceniane i wymagane aby były uzupełnione. 
Tak się toczą wszystkie inwestycje, tak mają się toczyć inwestycje i nie wolno tego 
nam oceniać krytykować, przed zakończeniem, przed możliwością odbioru. Chodniki 
– na równym etapie i różne prace mają prawo się toczyć. Ul.Walczaka mówiłam na 
ostatniej sesji, że przy realizacji tego przedsięwzięcia realizujemy jeszcze świetną 
sprawę. W ramach inicjatyw lokalnych realizując nasze zadanie, które jest związane z 
odwodnieniem, włączyliśmy dzięki zgodzie Rady i stosownym przesunięciu 
stosownych środków, że w ramach przebudowy remontu chodnika będzie również 
realizowana kanalizacja deszczowa. Musieliśmy przeprowadzić jeszcze wiele 
czynności związanych z opracowaniem projektu i jednocześnie uzyskaniem 
wszystkich pozwoleń, uzgodnień przebiegu sieci, po to aby jednocześnie, w tym 
samym czasie nie powodując potem konieczności rujnowania wyremontowanego 
chodnika umieścić kanalizację deszczową. Mówiłam to na ostatniej sesji, szczęśliwie 
ukończone zostały wszystkie czynności przygotowawcze, jest zrobiony projekt 
uzgodnienia przebiegu tej sieci. Ten przetarg również wygrała firma Prefadom, z którą 
uzgadniane były wszystkie terminy związane z koniecznością włączenia innego 
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zadania do ich zadania. Dotrzymają terminu, będzie jednocześnie podwójne 
przedsięwzięcie jak zadeklarowane zostało wcześniej. Ul.Skromna – wykonawca ma 
prawo organizować sobie plac budowy i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, przy 
naszej akceptacji, w taki sposób aby zadanie w właściwym czasie wykonywać. Jest to 
też zadanie wykonywane przez Prefadom, więc nie podejmuję takich decyzji wobec 
oceny wymaganego czasu pracy na realizację poszczególnych zadań aby jednocześnie 
we wszystkich miejscach naraz mieć swoje ekipy. Zrobi to po kolei, w takim czasie 
żeby wszystkie zadania do 15 października wykonać. Łącznik nie jest objęty 
projektem, jeśli będzie taka możliwość, pozostaną jeszcze jakieś środki na wykonanie 
zadania uzupełniającego spróbujemy to zrobić. Zadanie związane z parkingami i 
chodnikami przy aptece Citos – chyba 3 minuty przed wypowiedzią radnego 
M.Koseckiego o tym mówiłam, że do przetargu wystartował jeden wykonawca, 
również firma Prefadom, że jest to sprawdzony wykonawca, podejmuje się realizacji 
tego zadania i podtrzymuje zobowiązanie wykonania zadania w nałożonym terminie, 
tj. do końca listopada br. Zadania związane z termomodernizacją SP-17 – również o 
tym mówiłam parę minut wcześniej, że jesteśmy zobowiązani, dysponujemy, 
określonymi środkami na wykonanie tego zadania w pierwszej części, na którą te 
środki pozwolą do końca roku związanych z modernizacją i remontem dachu. Boisko 
przy SP-4 została wyłoniona firma, został jej przekazany plac budowy, uzgadniamy 
harmonogram realizacji przedsięwzięcia. W najbliższych dniach, sądzę, że od 
poniedziałku, bo nie mam jeszcze przedłożonego do zatwierdzenia harmonogramu, 
firma ze względu na krótki już czas realizacji przedsięwzięcia wejdzie już na teren 
budowy. Kontakt jest bardzo dobry, uzgodnienia przebiegają bez żadnego problemu, 
firma nie widzi żadnych przeszkód i utrudnień w wykonaniu zadania. Ul.Warszawska, 
kanalizacja deszczowa – zrelacjonowałem jaki jest stan faktyczny. W tym tygodniu 
było otwarcie ofert, nie wystartował żaden wykonawca, powiedziałam , że oceniamy, 
rozważamy czy istnieje możliwość wykonania tego zadania w tej chwili i ponownego 
szybkiego zorganizowania przetargu, czy ze względów organizacyjnych całego 
procesu budowy i jego bezpieczeństwa jest możliwe, bo nie ulega wątpliwości, że przy 
realizacji tego typu prac warunki głębokiej zimy z pewnością nie są sprzyjające, 
zwłaszcza, że będziemy to robić przeciskami pod jezdnią, przynamniej w 
ul.Warszawskiej. W związku z tym będzie trwała analiza i nie do nas to należy, nie do 
mnie i osób, które nie fachowcami, ocena konieczności lub możliwości, konieczności 
wykonania jeszcze w tym roku lub możliwości wykonania w przyszłym roku. Jeśli ta 
ocena, która będzie wykonana do końca tego tygodnia, będzie zmuszającą nas do tego 
żeby podjąć jeszcze próbę, to podejmiemy ją i nie wolno nam mówić: bo mnie się 
wydaje, bo tak uważam - to należy do oceny fachowców. Na temat nieudolnych 
procesów inwestycyjnych powiedziałam w słowie wstępnym.  
Marek Kosecki – naprawdę pilnie słuchałem tego co p.Stolarska mówiła w informacji 
bieżącej z realizacji zadań inwestycyjnych. Myślę, że wszystko to jest nagrywane i nie 
zapytałbym, nie bez kozery gdyby wcześniej powiedziała Pani informację na temat 
apteki Cito. Nic takiego nie było w informacji przekazywane.  
Grażyna Wojciechowska – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, 
uznaję, że Rada Miasta przyjęła bieżącą informację ze stopnia zaawansowania 
wybranych zadań ujętych w budżecie miasta do wiadomości. 
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Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.5  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 

2010 roku. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 
roku, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przedstawiła opinię RIO – załącznik 
nr 5 do protokołu.  
Stefan Sejwa – analizując budżet za I półrocze 2010r. należy stwierdzić, że po stronie 
dochodów został on zrealizowany mimo pewnej specyfiki realizacji budżetu w I 
półroczu dobrze, tj.49,69%, kwotowo 212mln.zł. Wypada on dość dobrze w stosunku 
do I połowy 2009r. gdzie wykonanie mieliśmy w granicach 43,7%. Dochody I 
półrocza w działach pomoc społeczna, różne rozliczenia, bezpieczeństwo publiczne, 
dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oscylują w granicach 50-
60% i to są przykłady dochodów zrealizowanych właściwie. Chociaż mamy też 
przykłady gdzie zamierzone dochody nie są wykonane w zamierzonych wielkościach i 
mogą niepokoić. Są to np. transport i łączność – 3,8% wykonania, kwotowo 366tys.zl. 
na 12mln.zł.; kultura i ochrona dziedzictwa – 28% wykonania czyli 4mln.zł. na 
15mln.zł. planowanych; czy gospodarka mieszkaniowa – 39% wykonania, czyli 
14mln.zł. na 36mln.zł. Uszczegóławiając dochody źródłami dowiadujemy się, że 
wpływ na to mają przede wszystkim powtarzające się: sprzedaż gruntów i 
nieruchomości – wykonanie 25%, nieco niższe podatki dochodowe od osób 
fizycznych 40%, czy inwestycje z zakresu administracji rządowej tylko 20% 
dochodów i dochody z pomocy zagranicznej – 19%, 5,6mln.zł. na 29mln.zł. 
Zastanawiać też powinna różnica przy szacowaniu dochodów takich jak: opłata 
targowa i zaległości 154tys.zł.; opłaty za czynności egzekucyjne – 70tys.zł. i 
zaległości 104tys.zł. z tytułu podatków i opłat tzw.zniesionych. To może świadczyć o 
słabej efektywności realizacji założonych tu wskaźników, chociaż szeroka gama 
dochodów z tzw. pozostałych źródeł, obejmująca dochody z 32 różnych tytułów, 
została wykonana w 68% dając do budżetu 12mln.zł. z 17mln.zł. zaplanowanych w 
roku budżetowym, co jest dochodem bardzo dobrym, świadczącym w tym przypadku, 
że można. Gorzej przedstawia się sytuacja w wykonaniu wydatków za I półrocze, bo 
to jest na poziomie 41,23%. Przykłady szczególnie niskiego wykonania wydatków to: 
transport i łączność 33% kwotowo 15mln.zł. na 47mln.zł.; gospodarka mieszkaniowa 
15% wykonania; obsługa długu publicznego 28%; różne rozliczenia 0,77% tj.26tys.zł. 
z 3,5mln.zł. zaplanowanych; ochrona zdrowia 30% czy gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska – 30%, a także kultura i sport – 17%. Dlaczego tak się dzieje i czy 
musi tak się dziać, że dwie najważniejsze dla gorzowian dziedziny ułatwiające lub 
komplikujące ich życie tz.transport – drogi, chodniki i gospodarka mieszkaniowa są 
realizowane z wykazanym opóźnieniem. Proces inwestycyjny, bo tu jest główny 
problem, nie może aż tak się rozciągać, a sytuacja corocznie się powtarzać. Należy 
dodać, że dobre wykonanie wydatków nastąpiło też w administracji publicznej, 
turystyce, oświacie, pomocy społecznej, a także edukacyjnej opiece wychowawczej. 
To wykonanie oscyluje trochę ponad 50%, a korzystniejsza jest też sytuacja w 
zobowiązaniach w I półroczu, bo wynosiły one ponad 7mln.zł. w tym w oświacie 
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4mln.zł., a obecnie 6mln.zł., a w oświacie tylko 3mln.zł. Niestety zaległości w 
należnościach wzrosły z 38,9mln.zl. w 2009r. do 41,6mln.zł. w 2010r. Zastanawiając 
się nad przyczynami słabszej realizacji budżetu po stronie wydatkowej należy 
stwierdzić, że podstawową przyczyną są tu inwestycje, a właściwie opóźnienia w ich 
realizacji. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, że uchwalając budżet w grudniu de 
facto ruszamy z inwestycjami w III, a nawet IV kwartale. Szczególnymi przykładami 
mogą tu być: ul.Sybiraków, wspomniane wcześniej boisko przy SP-4 i SP-13, czy 
remont termo przy SP-17. Następuje też przesuwanie zadań inwestycyjnych, a ma to 
miejsce dla przykładu przy fontannie Paukscha. Proszę sobie wyobrazić, że na stan 30 
czerwca br. z realizacją 0 – było aż 45 zaplanowanych inwestycji, a z realizacją 
zaawansowania do ok.10% - 24 inwestycje. Prawie w październiku mamy tą sytuację, 
o której w tej chwili mówię. Wiele nadal zadań przyjętych inwestycyjnych jest z opcją 
0 lub minimalną ich realizacją. Inwestycje zaplanowane na ok.160mln.zł. wykonano w 
sprawozdawczym okresie w wysokości 34mln.zł. tj.zaledwie 21,5%, a podobna 
sytuacja wystąpiła przy całościowej realizacji budżetu za 2009r., gdzie mieliśmy 
podobny wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanych inwestycji. Zapis 
budżetu to nie koncert życzeń, a uchwała do realizacji, za którą Prezydent ponosi 
wyjątkową odpowiedzialność. A obiecywanie i szacowanie, że większość zadań 
budżetu 2010r. głównie inwestycyjnych będzie zrealizowana, a miało to miejsce na 
komisjach, jest póki co obiecywaniem i szacowaniem. Musimy skutecznie 
zdynamizować politykę inwestycyjną miasta. Jest to nasz słaby punkt, podobnie jak 
liczne koncepcje inwestycyjne, za które płacimy, a których nie realizujemy. 
Augustyn Wiernicki – na budżet patrzę trochę inaczej. Po pierwsze analiza budżetu ma 
dwa cele: pierwsze to informacja i ona ma nas poinformować o stanie finansów w 
mieście. Druga funkcja budżetu to materiał do podejmowania decyzji. Potrzebujemy 
budżet, potrzebujemy analizy po to żeby na podstawie tych danych podejmować 
decyzje, że by mieć wyobraźnię, żeby mieć świadomość czy cos możemy, czy czegoś 
nie możemy. Po to jest ta analiza. Nie będę mówił o wydatkach, inwestycjach, 
koncentruję się przede wszystkim na dochodach, bo jak są dochody to będą wydatki. 
Mogą być mądre wydatki albo głupie wydatki. Często jest tak, że jak są dobre 
dochody to pierwsze co sobie kupuje ten, który ma dobry dochód to kożuch zamiast 
inwestować. Co się dzieje w dochodach? Jak popatrzymy na zbilansowanie się 
budżetu to jest prawidłowo, ale budżet jest obciążony np.zaległościami – ponad 
41mln.zł. różnych zaległości. To znaczy, że po stronie dochodów mamy te 41mln.zł. a 
tak de facto to te 41mln.zł. nam brakuje, ich nie mamy. Patrząc na budżet próbujemy 
gospodarować wirtualnymi pieniędzmi. Kilka sygnałów z dochodów budżetu: 
zaległości podatkowe, bo one o czymś nam mówią np. podatek od środków 
transportowych – plan 3,8mln.zł., wykonanie 2mln.zł., ale zaległości w tym podatku 
wynoszą 1,6mln.zł. Oznacza to, że właściciele podatków nie płacą, nie chcą, są oporni, 
niedobrzy? Po prostu ich nie stać. Nie płaca za swoje pojazdy. Podatek od 
nieruchomości – plan 49mln.zł. wykonano wirtualnie 27mln.zł., a zaległości 21mln.zł., 
mamy już następny deficyt 21mln.zł. Co to dalej oznacza? 166 upomnień, 123 tytuły 
wykonawcze. Co to dalej oznacza? To świadczy to o kondycji naszej gospodarki, czy 
właściciele nie chcą płacić? Nie mogą płacić, bo nie mają z czego. Karta podatkowa – 
niby nie wiele, plan 300tys.zł., wykonanie 148tys.zł., a zaległości 666tys.zł. – czy nasi 
rzemieślnicy nie chcą płacić? To świadczy o kondycji tych, którzy są na karcie 
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podatkowej. Taki jest stan ich gospodarki. Opłata targowa – nie wielka kwota, ktoś 
powiedziałby, że taka kwota nie ma co się przejmować. Plan 480tys.zł., wykonanie 
192tys.zł., ale zaległości 154tys.zł. Ktoś by powiedział co to jest 154tys.zł. – nic. Nie, 
to są setki straganiarzy, setki rodzin, które za tym niby niewielkim pieniądzem stoją ze 
swoją inicjatywą. Cały ten handel straganiarki powinien być dobrze zadbany. Opłaty 
targowe – to znaczy, że te nasze targowiska marnie funkcjonują. Słyszałem już, że to 
nie nowoczesne, nie współczesne, a jadę przez Europę i widzę, że wszędzie są 
targowiska, oczywiście bardziej ucywilizowane. A nie potrafimy sobie poradzić z 
giełdą samochodową, gdzie rzeczywiście mamy piękną giełdę, którą można było 
ucywilizować, setki straganów, setki rodzin, które mogłyby z tego żyć. Targowisko 
przy ul.Przemysłowej – to samo. Dochody z gospodarowania majątkiem – plan 
34,648tys.zł., z bieżących dochodów w tym zakresie prawie 5mln.zł., a majątkowych 
prawie 29mln.zł. Na rachunek miasta wpłynęło 12mln.zł. – 37% . Co to oznacza, bo te 
wszystkie cyfry trzeba umieć skomentować żeby widzieć gospodarkę miejską? Po 
prostu kryzys, przedsiębiorcy nie chcą kupować nieruchomości. Nie ma ruchu w 
nieruchomościach, w sprzedaży naszego majątku. Można powiedzieć jeszcze inaczej: 
dobrze, że nie sprzedajemy, bo w kryzysie nie powinno się sprzedawać, ale to jest 
sygnał w jakim stanie jest gospodarka Gorzowa Wlkp. Udział w dochodach budżetu 
państwa – PIT 9% spadku, kiedy cały czas słyszymy, że PKB rośnie w tempie 3%, a 
więc przynajmniej w tym tempie powinny rosną przynajmniej przychody z podatku 
PIT. Nie rosną, jest spadek. Nie chcę komentować pomocy zagranicznej, bo trudno to 
komentować, może są jakieś opóźnienia, które są usprawiedliwione, ale warto aby 
Skarbnik odniosła się do tego dlaczego 19%? Dochody z innych źródeł – t samo, ale 
jedną cyfrę pokażę, bo ona mniej najbardziej boli. Dochód z wydanych zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu – za I półrocze prawie 2mln.zł., czyli za cały rok będzie ok.4mln.zł., 
czyli z rozpijanie społeczeństwa mamy dobre dochody. Opłaty cmentarne – wyraźnie 
nadumieralność w Gorzowie Wlkp., bo 664tys.zł. z usług cmentarnych. Oczywiście są 
jeszcze inne wpływy, ale to pokazuje kondycje naszej gospodarki. Ona nas powinna 
martwić, bardzo nas powinna martwić. Kto będzie kupował te bilety do Filharmonii, 
jeżeli Ci którzy powinni mieć dochody ich nie mają? I nawet nie płacą podatku za 
samochody. Kto zapłaci za bilety na stadiony? Nie wiem, dzisiaj tylko ten budżet 
pokazuje ogromny dołek gospodarczy miasta Gorzowa Wlkp. 
Mirosław Rawa – Komisja Rewizyjna, a za jej przykładem Rada Miasta nie udzielała 
absolutorium za ostatnie budżety, to chciałbym przypomnieć taką ogólną ocenę 
sytuacji. Kiedy ta kadencja się rozpoczynała nasze miasto miało 40mln.zł. nadwyżki 
budżetowej, rok później mieliśmy już tylko ponad 4mln.zł. nadwyżki, rok temu 
mieliśmy już ponad 50mln.zł. deficytu i w tym roku mamy ponad 100mln.zł. deficytu. 
Pokazuje to w jakim kierunku idziemy, bardzo dużo pożyczamy i realizujemy 
inwestycje z kredytów. To co mówił radny A.Wiernicki, zwracamy uwagę na to, że 
drugi rok z rzędu spadają dochody z PIT-u, czyli podatku od dochodów osobistych. To 
musi być tak, że kondycja gospodarstw domowych troszeczkę się pogarsza i będą 
zaległości w różnych opłatach i te zaległości będą rosły. Ogromnym ciosem 
finansowym miasta jest ten zły rynek nieruchomości, czyli nie udaje nam się 
sprzedawać tak dobrze jak 3 lata temu. Czym taka sytuacja musi się skończyć? Jest to 
tak samo jak u nas w budżetach domowych, jeżeli zaciągniemy kredyt i mamy 
przyśpieszony rozwój + środki unijne jeszcze w budżecie miasta to cieszymy się 
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dużymi inwestycjami, pomijam już że skoncentrowaliśmy się na inwestycjach, które w 
przyszłym roku spowodują wzrost tych naszych kosztów bieżących utrzymania miasta 
o kilka, a może nawet o 10mln.zł. To jest tak samo jak w budżecie domowym 
zaciągnęliśmy kredyty, a nasze dochody maleją. To będzie musiało się bardzo mocno 
odbić w przyszłej kadencji na inwestycjach, na pewno tempo ulegnie zmniejszeniu. 
Chyba, że potrafimy utrzymać rozwój miasta przy pomocy innych środków niż tylko 
te z budżetu, czyli tutaj stwarzanie dobrych miejsc dla inwestorów, koncesje, PPP - to 
mogą być metody na podtrzymanie takiego szybkiego rozwoju miasta i dużo 
inwestycji. Jeżeli to się nie uda to jesteśmy na ścieżce, gdzie będziemy musieli 
ograniczać inwestycje. Kiedy Prezydent mówi o rezygnacji z kompleksu sportowo-
rekreacyjnego, to uważam, że właśnie z tego powodu. I wiele innych ważnych 
inwestycji, które mamy w WPI zapisanych ich realizacja będzie bardzo trudna.  
Małgorzata Zienkiewicz -  dochody są w globalnej kwocie wykonane na 49mln.zł., ale 
proszę zwrócić uwagę, że część dochodów jest wykonana poniżej planowanych 
wskaźników i oczekiwanych, jak np.dochody z nieruchomości, które Rada zwiększyła, 
przy sprzeciwie Prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o subwencję jest ona 
zaangażowana w większej kwocie prawie 60%, czyli w tej chwili realizując płynność 
finansową budżetu wykorzystuje środki te którymi dysponuję, tak aby nie obciążać 
budżetu odsetkami za wcześniej zaciągnięte kredyty. Dochody z pomocy zagranicznej 
– procedury otrzymania środków i wpływu na rachunek budżetu są tak długie, że 
wniosek złożony w lutym został zrealizowany jako jedyny w pierwszym półroczu, a 
pozostałe wnioski złożone w pierwszym półroczu wpłynęły dopiero we wrześniu. Nic 
na to nie poradzimy, że Urząd Marszałkowski ma tak długie procedury. Wykonanie 
tam oscyluje w granicach 19%, jeśli Urząd Marszałkowski nie przyśpieszy realizacji 
wniosków to nie wiemy czy one wpłyną jeszcze w bieżącym roku. Opłata targowa – 
mogłaby być pobierana od 1 handlującego w wysokości ponad 500zł., ponieważ 
jesteśmy mało fiskalni, ustalamy stawki na poziomie 15zł. to nie można twierdzić, że 
osoby, które handlują na targowiskach i są zobowiązane do ponoszenia opłat 
targowych są wyzyskiwane przez miasto, a mimo to nie chcą płacić. Radny S.Sejwa 
mówił o transporcie, kulturze, gospodarce mieszkaniowej, mówił działami, a to się 
przenosi na źródło z pomocy zagranicznej – o tym mówiłam, więc nie będę tego 
rozwijać. Wykonanie ze sprzedaży jest niskie – istotnie, jeśli wprowadza się 11mln.zł. 
w grudniu i nie mamy na to przygotowanych nieruchomości, a trzeba je przygotować i 
nie jest możliwe uzyskanie tych dochodów w roku, w którym Rada zaplanowała. PIT 
– nie mamy wpływu, planowane przez Min.Finansów wielkości z podatku 
dochodowego od osób fizycznych są na podstawie danych składanych przez Urzędy 
Skarbowe. W 2010r. w budżecie ujętą mieliśmy taką kwotę jak zaplanowało 
Ministerstwo. Wszyscy wiemy, że jest kryzys, o tym była mowa od 2008r, przy 
konstruowaniu budżetu na 2009 i 2010r. Rada wówczas uznała, że nie ma kryzysu. 
Wydatki – ponieważ mamy kłopoty z realizacją strony dochodowej to również mamy 
realizację wydatków wstrzymywaną, chyba, że chcemy przekroczyć kwotę planowaną 
obsługi budżetu. Bank, który został wybrany w wyniku przetargu na realizację 
przychodu określonego jako kredyt bankowy jest wysoko oprocentowanym jest 
niekorzystny jak również niekorzystny był w ubr., czyli obsługa jest bardzo droga. 
Staramy się zaciągać ten kredyt jak najpóźniej żeby nie obciążać strony wydatkowej 
budżetu. Stąd ten procent na obsługę budżetu jest w niskim wykonaniu. Różne 
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rozliczenia – od wieków wiadomo, że tam są rezerwy. Kondycja podatników – jako 
miasto nie mamy wpływu na kondycje podatników, jeśli chodzi o ustalenia i 
wskaźniki gospodarcze w zakresie makroekonomicznym, ale podatki musimy ustalać i 
ściągać w takim zakresie w jakim rada uchwala. Staramy się pomagać podatnikom w 
taki sposób, że jeżeli proszą o przedłużenie terminu, czyli odroczenie terminu albo 
rozłożenie na raty, to staramy się pomagać ale nie możemy tego robić kosztem 
budżetu ponieważ płace dla nauczycieli muszą być zrealizowane. Sprawa deficytu czy 
raczej długu – kiedy Rada uchwalając budżet zdjęła 13mln.zł. z inwestycji CEA, a 
umowa była podpisana łącznie z partycypacją dochodów zagranicznych, to 
oczywistym było Prezydent nie mając innego wyjścia musiał prosić Radę o 
zwiększenie kwoty kredytu, bo tą umowę trzeba wykonać. W związku z tym kredyt 
zamiast 55mln.zł. wyniósł 85mln.zł., to jest logiczne, że dochody nie nadążają za 
wydatkami. Wydatki mogłyby pójść szybciej ale trzeba kredyt 85mln.zł. zaciągnąć 
wcześniej, a nam nie starczy na obsługę. Kredyt zaciągniemy najpóźniej jak się da. 
Osoby, które współpracują z miastem wiedzą, że staramy się prosić te stowarzyszenia, 
podmioty, które mają dotacje z budżetu aby byli cierpliwi w sensie takim, że nie 
możemy przyśpieszyć tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, że można było 
dotacji udzielić wcześniej, przed terminem. Prosimy aby jeszcze wytrzymali, bo 
dotacje dostaną trochę później. Termin dotacji dla stowarzyszeń, które realizują 
zadania w zakresie sportu to 30 września, a my nie mamy pieniędzy. W poniedziałek 
trzeba będzie zaciągnąć kolejny kredyt, kolejną transzę, to też kosztuje. Nie wiem co 
to znaczy gospodarowanie wirtualnymi pieniędzmi. Muszę gospodarować realnymi 
pieniędzmi. 
Artur Radziński – kolejny raz z pewnym zdumieniem wysłuchuję wypowiedzi 
Skarbnik Miasta, bo pełna dramatyzmu wypowiedź odnosi się do sytuacji naszego 
budżetu miasta, który po raz kolejny jest domykany z wielkim trudem. Miasto 
posługuje się coraz większym kredytem po to aby realizować przyjęte zobowiązania. 
Odnosząc się również do wypowiedzi moich przedmówców zaapelować abyśmy 
zaczęli wł ączać zdrowy rozsądek przy podejmowaniu uchwał skutkujących finansowo 
na wykonanie budżetu miasta. Za godzinę będziemy akceptowali podpisanie kolejne 
zobowiązanie, a przypomnę, nie głosowałem za ale zdecydowaliśmy w większości 
żeby zaakceptować inicjatywę Prezydenta odnośnie rozbudowy, za kolejne, ogromne 
pieniądze, stadionu. Jestem kibicem żużla, od kiedy pamiętam to chodziłem na żużel 
ale nie jestem idiotą i widząc jaka jest sytuacja budżetu nie zagłosuję nigdy za 
wydatkowaniem tak ogromnych pieniędzy na inwestycje, która da nam jednorazowy 
efekt. Jeżeli jest tak dramatyczna sytuacja, że miasto na bieżąco nie płaci swoich 
zobowiązań, a nie wiemy i prosiłbym o przygotowanie takiej informacji, jak będą 
wyglądały zobowiązania naszego miasta w najbliższych latach kiedy zaczniemy 
spłacać te wielkie kredyty, na wielkie inwestycje? Zastanówmy się czy nas stać żeby 
wprowadzać dodatkowe zadania i wydatki do budżetu czy nas nie stać. Zabawa 
budżetem miasta powinna się wreszcie skończyć. 
Stefan Sejwa – Skarbnik używa w odpowiedziach i uwagach w stosunku do dyskusji 
różnych argumentów, różnych sposobów wyjaśnień pewnych działań, ale chciałbym 
przypomnieć, że w trakcie I półrocza, w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu 
na 2010r. dokonaliśmy tylko 3 istotnych zmian. Niektóre wypowiedzi Skarbnik Miasta 
odnosiły się do 2009r. i szeregu innych zdarzeń wokół budżetu. A jako Rada Miasta 
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zmniejszyliśmy i zwiększyliśmy nie które dochody i wydatki na 11,5mln.zł., 
zwiększyliśmy kredyt zaciągając o 27mln.zł. i zmniejszyliśmy przychody z tzw. 
wolnych środków o 5mln.zł. To są w stosunku do przyjętego i realizowanego budżetu, 
3 najistotniejsze zmiany w zmieniającej jego pierwotną treść. W związku z tym 
niektóre uwagi wykraczają poza merytoryczną dyskusję o realizacji budżetu są jakby 
otoczką, która robi klimat, ale nie wyjaśnia wątpliwości pewnych kwestii związanych 
z realizacją strony dochodowej, a przede wszystkim wydatkowej niezrealizowanej w 
pełni budżetu. 
Mirosław Rawa – są powody żeby Skarbnik była zdenerwowana, nie dziwię się. Nie 
dziwię się też Prezydentowi, że czmychnął z takiej sesji i nie chce rozmawiać o 
problemach finansowych miasta, ale to musi być tak, że jak Rada proponuje jakieś złe 
rozwiązanie, czy konkretni radni, bo Skarbnik mówi tak ogólnie: ktoś zdejmował z 
CEA, później trzeba było brać kredyty, zawsze jest ktoś konkretny kto składa takie 
wnioski i powoduje, że większe jest zadłużenie miasta. Jest to oczywiste i warto na ten 
temat rozmawiać, ale Prezydent powinien być na takiej sesji i pokazywać jakie będą 
skutki takiej decyzji. Prezydenta nie ma, jakieś ma ważniejsze sprawy niż budżet 
miasta. Jedna uwaga i często to tłumaczymy, że jest kryzys, ale w ubr. był wzrost 
gospodarczy ponad 2%, w br. 3%, a dorobiliśmy się deficytu budżetu państwa ponad 
100mld.zł. przy wzroście gospodarczym. To nie jest tak jak w Niemczech gdzie był 
autentyczny kryzys i dorobili się deficytu. My dorobiliśmy się potężnego deficytu przy 
wzroście gospodarczym. W mieście też dorobiliśmy się ogromnego deficytu. Nie jest 
tak, że kryzys wszystko tłumaczy. To są często nasze nieodpowiedzialne działania. 
Kiedyś powiedziałem, że jest to wyścig Prezydenta i radnych o umieszczenie w 
budżecie jak największej ilości inwestycji. Niestety Rada z Prezydentem się nie 
spotkała w jakimś odpowiedzialnym miejscu, jeśli chodzi o te inwestycje i trochę 
przeinwestowaliśmy. O tyle nie mam wyrzutów sumienia, bo pamiętamy kiedy 
Prezydent wnioskował o zaciągnięcie kredytu, to radni z tej mównicy mówili, że 
trzeba zaciągnąć jak najmniej i wtedy proponowaliśmy przesuwanie środków z 
bulwaru, z adaptacji budynku przy ul.Obotryckiej, bo wiedzieliśmy, że miasto się 
nadmiernie co do swoich możliwości zadłuża i przed tym ostrzegaliśmy. Niestety to 
tak jest i wtedy byliśmy oskarżani, że podobno blokujemy jakiś wspaniały rozwój 
miasta. Pamiętam dokładnie jak Prezydent przedstawiał koncepcję powołania Spółki 
która miała zaciągnąć ponad 600mln.zł. kredytu i jeszcze bardziej inwestować. Trochę 
jest to ocena nas wszystkich, że prowadzimy taką wirtualną i lekko nieodpowiedzialną 
politykę inwestycyjną. Może warto powiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę.  
Małgorzata Zienkiewicz – dług miasta jest znany, w tej chwili wynosi 105mln.zł. Rada 
nie rozumie albo nie umiem wytłumaczyć. Strona dochodowa to jest to czym 
dysponuję aby realizować wydatki. Jeżeli dopisuje się dochody z majątku, gdzie 
wiemy na starcie, że ich nie będzie, a wpisuje się je wydatki bieżące, bo tak zostały 
zapisane, to wiadomo, że one są realizowane w określonych kwotach. To nie jest tak 
jak inwestycje, że mogę uzgadniać z inwestorem, że termin będzie późniejszy. Z tych 
11mln.zł. były m.in. wydatki na sport, na różną kulturę, czyli te zadania, które chcecie 
aby były realizowane nie na koniec roku, jak się finalizuje inwestycje czy w terminach 
zgodnych z harmonogramem, tylko wchodzą terminy miesięczne, kwartalne, na różne 
kwoty, którymi muszę dysponować. Natomiast jeśli chodzi o kredyty jest to określona 
kwota 85mln.zl. ale kto zdecyduje wziąć na początku roku chociażby połowę tej 
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kwoty żeby realizować wydatki bieżące? Kredyt powinno się brać na rozwój, czyli 
wydatki inwestycyjne. Deficyt wzrósł jak wiadomo, nie był planowany w takiej 
wysokości w projekcie, zdarzył się podczas uchwalania, a są to głównie wydatki 
bieżące. Na szczęście ustawodawca zrozumiał już i w nowej ustawie budżetowej jest 
zapis, że od 2011r. każdy budżet bieżący jednostki samorządy terytorialnego będzie 
musiał być zrównoważony. Mam nadzieje, że dzięki temu unikniemy kłopotów.  
Mirosław Rawa – doceniam fachowość i kompetencje Pani Skarbnik, zawsze to 
szanowałem, ale dla nas tutaj rozmówcą powinien być Prezydent T.Jędrzejczak. 
Chciałem przypomnieć, że po to dopisywano różne dochody, Prezydent T.Jędrzejczak 
dopisywał, żeby realizować amfiteatr, stadiony, a radni dopisywali żeby robić remonty 
dróg, chodników. Dlatego dopisywali radni ponieważ zabrakło pieniędzy na zadania, 
które są istotą samorządu, które powodują, że poziom życia mieszkańców wzrasta. 
Dlatego radni dopisywali, że Prezydent zakochał się w inwestycjach na pokaz i 
brakowało pieniędzy na podstawowe zadania, z którymi przychodzą do nas 
mieszkańcy miasta. To się tak nakręcało, proszę nie mówić, że nic nie rozumiemy, 
chociaż dobrze, że jak nic nie rozumiemy to Pani wszystko rozumie, ale taki był 
mechanizm i doprowadziliśmy do sytuacji gdzie jesteśmy dość poważnie zadłużeni. 
Mówiłem już o tym jak ta kadencja przebiegała od +40mln.zł. do ponad minus 
100mln.zl. To nie jest dobry trend, chociaż w moim przekonaniu nie ma jakiejś 
ogromnej tragedii, gdyby wzrost gospodarczy był znacznie szybszy, a nasz majątek 
dobrze sprzedawał w ogóle nie byłoby problemu, nadal szybko rozwijalibyśmy się, ale 
w sytuacji takiej stagnacji, trudno powiedzieć kryzysu, Skarbnik używa kryzysu, może 
jest kryzys dochodów ze sprzedaży majątku, tak możemy powiedzieć, bo tu 
rzeczywiście nastąpiła gwałtowna zmiana, ale generalnie w Polsce nie mamy kryzysu, 
mamy ciągle wzrost gospodarczy. Przy tym wzroście gospodarczym mamy kłopoty i 
będziemy mieli kłopoty, to zadłużenie trzeba będzie spłacać. Na pewno się to w 
przyszłości odbije na polityce inwestycyjnej, rozumianej w taki sposób jak rozumie to 
Prezydent T.Jędrzejczak. Prezydent T.Jędrzejczak rozumie tak: biorę 40mln.zł. z 
budżetu miasta buduję stadion, biorę 20mln.zł. z budżetu miasta buduję amfiteatr. 
Jeżeli tak będziemy nadal rozumieli rozwój miasta, to niestety takie możliwości się 
kończą.  
Krystyna Sibińska – poinformowała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu 
miasta za I półrocze 2010r. została przyjęta do wiadomości przez wszystkie cztery 
merytoryczne Komisje Rady. W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, 
uznaję, że Rada Miasta również przyjęła informacja do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.6  Raport dotyczący problemu bezdomności w Gorzowie Wlkp. 

przygotowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i 
Polityki Społecznej oraz Wydział Spraw Społecznych. 

 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła raport dotyczący problemu bezdomności w Gorzowie 
Wlkp. – załącznik nr 6 do protokołu. 
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Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że przedstawiony raport przyjęła do 
wiadomości Komisja Spraw Społecznych. Poinformowała, że obecny na sesji jest 
Honorowy Obywatel Gorzowa Wlkp. – St.Żytkowski - Prezes Stowarzyszenia 
Br.Alberta. 
Augustyn Wiernicki – kto by tam się zajmował bezdomnymi, CEA to jest temat, 
stadion to jest temat, obwodnica to jest temat, ale grupa bezdomnych, a jednak 
będziemy się zajmować. W Gorzowie Wlkp. głównym filarem, który zajmuje się 
bezdomnością jest Stowarzyszenie im.Br.Alberta, oni są tą organizacją wiodącą, ale są 
też inne. Moje Stowarzyszenie Br.Krystyna również zajmuje się bezdomnością, ale na 
zasadzie funkcji pomocniczej. Stąd trochę tematykę znam. Policzyliśmy, że jest 107 
bezdomnych, ale wsparcie daliśmy już dla 192 bezdomnych. To właściwie ilu mamy 
107 czy 192? W tym 93 niepełnoprawnych, 17 kobiet, a miejsc ile mamy? U 
Br.Alberta jest może 60 miejsc, u Br.Krystyna jest 25, czyli mamy 85 miejsc, ale 
pomocy udzielamy dla 192 bezdomnych, czyli domów nie mają. Gdzie oni mieszkają? 
W tej grupie jest duża umieralność, rzeczywiście tam się dużo zmieni, ale z naszych 
obserwacji np. w Centrum Charytatywnym wynika, że bezdomnych przybywa, jest 
tzw, bezdomność ukryta. Nie możemy ich policzyć, nie wiemy gdzie oni są, a jak 
przyjdzie godz.11.00 w kolejce za chlebem stoją i proszą o ten słoiczek dżemu, a więc 
są, wyjdą na godz. 11 - 12 jak rozdajemy jedzenie, potem ich znowu nie widzimy. A 
więc problem istnieje Moim zdaniem trzeba te cyfry podwoić. Jeszcze jest tzw. 
bezdomność potencjalna ona ma dom ma jakieś lokum, ma tzw. kąt, zza ten kąt nic nie 
płaci, z prądem to już katastrofa, a wodę ma albo nie ma. Kąt ma bezdomnym go nie 
nazywamy, ale stoi w kolejce do tej faktycznej bezdomności, a więc mamy poważny 
problem od razu może zadam pytanie ze Stowarzyszenia Br.Alberta, bo wokół tego 
Stowarzyszenia powinniśmy toczyć całą dyskusję. Co stoi na przeszkodzie aby Prezes 
mógł rozbudować ośrodek? Aby tam nie było 60 miejsc, a przynajmniej 100, bo wiem 
co będzie działo się w listopadzie, potem dzwoni w nocy ktoś ze Straży Miejskiej: 
p.Wiernicki nie mamy gdzie położyć bezdomnego. I tak jest co drugi dzień. Coś z tym 
trzeba będzie zrobić. Dlaczego na wszystko mamy, w tej chwili, już nie mamy, bo 
widzimy jaki jest budżet, ale mieliśmy, natomiast na te 100-200m dodatkowych aby 
przygotować przynajmniej jakieś łóżka piętrowe nie mamy 200-300tys.zł. Chciałbym 
aby Prezes Stowarzyszenia Br.Alberta powiedział tutaj co stoi na przeszkodzie? To 
trzeba będzie jednak zrobić. Bezdomność kobiet – 17, a wiem, że jest dużo więcej, 
tylko 17 nam się zgłasza, reszta koczuje gdzieś po jakiś altankach i tych kobiet jest 
przynajmniej 3-razy tyle. Skąd to wiem? Zapraszam  radnych codziennie na 
godz.11.00 do centrum Charytatywnego jak rozdajemy chleb. Bezdomność to jest coś 
z czym sobie nie poradzono także na zachodzie. Tam mają dobre rozwiązania: 
garkuchnie, ogromne kolejki za talerzem zupy, ale oni to mają choć bezdomność mają 
na jeszcze wyższym poziomie niż my, czyli oznacza to, że do nas to jeszcze puka. A 
my mamy stołówki tzw. garkuchnie? Mamy, właściwie nasze dwie dogorywające, 
jedna już zamknęliśmy, druga ledwo ciągnie. Mamy ogromny bank żywności, z 
którego możemy karmić bezdomnych i karmimy, nie wiem czy na przyszły rok 
Sanepid tego nie zamknie. Zastanawia mnie dlaczego się tym nie interesujemy? 
Ogrzewalnia na zimę, od paru lat o tym mówimy. Rozmawialiśmy z p.B.Steblin-
Kamińską przed sesją i widzimy rozwiązanie. Prawdopodobnie w poniedziałek 
będziemy rozmawiać na ten temat, że można bardzo tanio rzeczywiście zrobić 
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ogrzewalnie – węzeł sanitarny i miejsce gdzie można tych ludzi oporządzić i 
doprowadzić do jakiegoś ładu, ale tym trzeba się zająć, bo inaczej będziemy mieć tak 
jak na dworcach, w niektórych państwach zachodnich. 
Stanisław Żytkowski – Prezes Stow.Br.Alberta – chciałbym wyrazić wdzięczność, że 
zostaliśmy zaproszeni. Pierwszy raz mam okazję uczestniczyć w sesji Rady i mówić o 
istotnym problemie jakim jest bezdomność. Organizacja, którą kieruję realizuje 
zadanie własne miasta jakim jest zapewnienie opieki bezdomnym. Zjawisko 
bezdomności, dyrektora GCPRiPS przedstawiła liczby, radny A.Wiernicki trochę je 
kwestionował, jest to zjawisko płynne. Tak naprawdę to w Polsce nikt nie ma danych i 
nie ma wiedzy jaka jest skala tego zjawiska. W czasie kiedy wykonywaliśmy liczenie, 
wyliczyliśmy ponad 20 osób w miejscach niemieszkalnych, wg. naszego szacunku w 
tych miejscach powinno być 2 lub 3 razy tyle osób, są to więc dane zupełnie 
szacunkowe. Bezdomni są grupą osób migrujących, przemieszczających się, więc 
nigdy nie będzie tak, że ten stan zrobiony na dany dzień będzie stanem rzeczywistym i 
zastałym na stałe. Padło pytanie radnego A.Wiernickiego dotyczące co stoi na 
przeszkodzie – oczywiście wszyscy wiemy co stoi na przeszkodzie, to pieniądze. W 
ubr. koszty funkcjonowania naszego Schroniska dla bezdomnych wyniosły 606tys.zł., 
przychody nasze wyniosły 513tys.zł., mamy ok.100tys.zł. manka. Koszty te pokryte 
zostały z dotacji w wysokości 165tys.zł. – tyle w ubr. wynosiła dotacja miejska i 
podobnie kształtuje się ona w br. Z trudem to wystarcza na pokrycie podstawowych 
płac zatrudnionych przez nas pracowników. Prowadzona przez nas placówka posiada 
65 miejsc na łóżkach, jak jest taka potrzeba, bo nikogo nie odsyłamy, to tworzymy 
również miejsca na materacach. Są to placówki całodobowej opieki, to co powiedziała 
dyr.B.Steblin-Kamińska, że 83 osoby wśród tych bezdomnych są osobami 
niepełnosprawnymi wg. naszej wiedzy dane te są zaniżone, nie wszyscy mają ustaloną 
grupę niepełnosprawności, a nawet naszym zdaniem praktycznie wszystkie te osoby 
kwalifikują się do zaliczenia do grupy niepełnosprawności. Człowiek pełnosprawny 
bez żadnych chorób i dysfunkcji z takim problemem nie mógłby się znaleźć w tej 
sytuacji jaka jest bezdomność. Bezdomność to nie jest problem braku mieszkań, bo 
nawet gdybyśmy zapewnili wszystkim tym 190 osobom mieszkania to ewentualnie 
uzyskamy wiedzę tylko taką, że najprawdopodobniej te mieszkania zostaną 
przekształcona w najbliższym czasie w meliny i w dziwny sposób zostaną przez 
bezdomnych utracone. Bezdomność to problem olbrzymich dysfunkcji, związanych 
przede wszystkim z alkoholizmem i chorobami psychicznymi. Zapewnienie 
schronienia osobom bezdomnym to podstawowa i niezbędna forma opieki, ale ona 
musi być połączona z wielopłaszczyznowymi innymi działaniami prowadzącymi do 
wyprowadzania z bezdomności tych osób. W ubr. w naszym Stowarzyszeniu 
wyprowadziliśmy z bezdomności 17 osób, w poprzednich latach bywało tego więcej. 
Generalnie musimy zdawać sobie sprawę z tego, że znaczna część osób nigdy z 
bezdomności nie wyjdzie, z uwagi na wiek, stan zdrowia, czy zaawansowany 
alkoholizm. Nie są do tego zdolni albo trzeba im zapewnić docelowe miejsce pobytu w 
takich placówkach jak nasze, albo umieszczać je w DPS. Dążymy do tego, składamy 
wnioski i wszystkim naszym mieszkańcom staramy się zapewnić miejsca w DPS-ach. 
Miejsca w DPS-ie pokrywają gminy i koszt takiego miejsca jest 4-5-krotnie wyższy 
niż miejsca w noclegowni lub schronisku dla bezdomnych, stąd też w taki sposób te 
osoby pozostają u nas i będą pozostawać długo. Pozostają osoby niepełnosprawne, 
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które wymagają stałej opieki, stałego zajmowania się, praktycznie prowadzimy 
całodobową placówkę opiekuńczą zatrudniając do tego celu 7 osób. Odbywa się to 
wszystko kosztem standardów pracy i kosztem wynagrodzeń naszych pracowników, 
bo pozyskiwane przez nas środki na dobre realizowanie tych funkcji z całą pewnością 
nie wystarczają. Aby uzmysłowić Radzie skale wydatków, ile miasto oszczędza na 
funkcjonowaniu naszych placówek, chciałem zaproponować porównanie wydatków 
jakie ponosi miasto o zbliżonych standardach – Zielona Góra, które prowadzi 
noclegownie na własny rachunek, czyli jest to noclegownia miejska, sprawdzałem to 
kilka lat temu i wówczas było to 450tys.zł. z budżetu miasta co roku. Przy czym 
prowadzą tylko jedną działalność - noclegownie, osoby przychodzą na noc, na dzień 
proszę opuścić i osoby te szwendają się po mieście. Prowadzimy 3 rodzaje placówek, 
noclegownie, schronisko i mieszkania treningowe. Stworzyliśmy system dążący do 
wyprowadzania z bezdomności. W noclegowni przebywają tylko te osoby, które nie 
chcą podjąć terapii, nie chcą podpisać kontraktu na wychodzenie z bezdomności, 
przysługuje im wówczas prawo tylko noclegu i 1 posiłku. Oczywiście korzystają z 
takich świadczeń jak możliwość kąpieli, zmiany odzieży. Osoby, które godzą się na 
podpisanie kontraktu przebywają w schronisku dla bezdomnych i tam mają 
zapewniony całodobowy pobyt i staramy się znaleźć im pracę, zapewnić terapię, 
wyprowadzamy ich z bezdomności, te osoby które rokują nadzieję wyjścia z 
bezdomności przechodzą do mieszkań treningowych, gdzie mamy 7 miejsc i tam pod 
dyskretną kontrolą przez okres pół roku, do roku przebywają, przyzwyczajając się do 
życia w samodzielności. Podstawowym problemem związanym z bezdomnością są 
olbrzymie dysfunkcje tych osób, przede wszystkim alkoholizm – to podstawowe 
źródło zjawiska. Drugim, o którym się rzadko wspomina, ale istotnym są zaległości 
alimentacyjne. Wiele z tych osób unika stałej pracy i zameldowania po to aby nie 
można było ściągać alimentacyjnych. Po pewnym czasie zaległości te dochodzą do 
dużych kwot i problem staje się dla tej osoby nierozwiązywalny. Już nie może on już 
znaleźć ani pracy, ani mieszkania. I tak naprawdę nie wiadomo co z taką osobą robić. 
Otrzymałem ten raport w dniu dzisiejszym, więc dość trudno szczegółowo się do 
niego odnieść. Oczywiście wnioski tutaj stawiane są słuszne, prawidłowe i należy iść 
w tym kierunku, ale pewne rzeczy chciałbym jednak zwrócić uwagę, a więc przede 
wszystkim potrzeba zapewnienia miejsc noclegowych dla kobiet. W trakcie liczenia 
naliczyliśmy chyba 2 kobiety bezdomne, a wg. naszego rozeznania zjawisko 
bezdomności kobiet ma bardziej marginalny charakter niż bezdomność mężczyzn. Z 
cała pewnością trzeba im zapewnić opiekę, tylko jeżeli Rada podejmie decyzje o 
stworzeniu takiej placówki dla kobiet, to należy zdać sobie sprawę, że są to koszty 
porównywalne do kosztów placówek, które dzisiaj prowadzimy. Świadczenia 
Towarzystwa, w którym pracuję, a jest to Towarzystwo ogólnopolskie, jest takie, że 
niedopuszczalne jest prowadzenie placówek koedukacyjnych. Nie moglibyśmy przyjąć  
Kobiet, stworzyć im osobny pokój w tym samym budynku. Jest wymagana inna 
placówka, w innym miejscu, jeżeli nawet byłaby w pobliżu to już wymaga pełnego 
zatrudnienia, innej obsługi, innego podejścia. To są kobiety i z cała pewnością z nimi 
należy rozmawiać w trochę inny sposób, ich potrzeby emocjonalne są też inne niż 
mężczyzn, więc jeżeli mówimy o potrzebie stworzenia takiej placówki dla kobiet to 
potrzebna będzie dokładna analiza kosztów z tym związanych i analiza skali zjawiska. 
Moim zdaniem zjawisko nie jest tak duże jak w przypadku mężczyzn i w tej sytuacji 
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rzeczywiście można zastanawiać się nad próbą ulokowania, może przy Ośrodki 
Interwencji Kryzysowej lub innej organizacji, te kobiety się mieściły i utworzyć dla 
nich placówkę, ponieważ stworzenie regularnej placówki z pełnym zatrudnieniem 
może okazać się dla miasta trudnym problemem finansowym, a dzisiaj byliśmy 
świadkiem kawałka dyskusji budżetowej i zdajemy sobie sprawę, że problem z tym 
związany jest duży, a jak wspomniał radny A.Wiernicki o bezdomnych i ich 
potrzebach mówi się dopiero na końcu i wtedy kiedy zostaje. A te potrzeby oprócz 
kobiet, tak jak powiedziała dyrektor GCPRiPS jest pilna potrzeba stworzenia 
ogrzewalni. Osób bezdomnych przebywających poza placówkami stacjonarnymi jest 
w Gorzowie ok.40-50 regularnie, liczba ta może się zmieniać. Przebywają one w 
przeróżnych miejscach, w dzień przebywają głównie w miejscach publicznych i 
tworzą ten pewien fragment patologii, który jest tutaj wszystkim znany, pewien 
problem w postaci żebrania pod super marketami, pod murem obronnym, zjawisko 
zanieczyszczania miasta, większej przestępczości. Jest to problem trudny do 
rozwiązania. Przy okazji liczenia bezdomnych prowadziliśmy sobie analizę pobytów 
w Izbie Wytrzeźwień. Wyszło, że wówczas i chyba do dzisiaj Izba pełni miejsce 
ogrzewalni. Ok.40% pacjentów to osoby bezdomne, które nigdy rachunków za pobyt 
nie płacą, tworząc tylko dodatkowy koszt. W związku z taką oceną zaproponowaliśmy 
i założyliśmy formalny wniosek do miasta aby ogrzewalnie utworzyć przy Izbie 
Wytrzeźwień. Jest to miejsce, gdzie ta osoba nietrzeźwa mogłaby sobie przyjść i 
posiedzieć, czy mogłaby ją nawet tam dowieść policja, bez potrzeby jej kąpania, 
lokowania w jakimś hotelu za 200 czy 300zł. za nocleg, który i tak nie będzie 
opłacony. W Izbie Wytrzeźwień zawsze, a wynika to z przepisów, jest obecny lekarz, 
w sytuacjach awaryjnych taki lekarz mógłby ewentualnie udzielić też pomocy. Dałoby 
się pogodzić nadzór nad Izbą Wytrzeźwień równocześnie z nadzorem nad 
noclegownią. Złożyliśmy ofertę na przejęcie Izby Wytrzeźwień, ale akurat ta 
propozycja z naszej strony nie spotkała się z uznaniem i nikt z nami na ten temat nie 
dyskutował, dlaczego tak się stało. Dlaczego ten pomysł uznany został za nierealny. 
Rozmowa dzisiaj o utworzeniu ogrzewalni w innym miejscu wygeneruje co najmniej 
takie same koszty, a z całą pewnością większe koszty, na jej obsługę ponieważ 
ogrzewalnia nie może funkcjonować jako miejsce bez opieki, bez zapewnienia stałego 
dozoru nad osobami, które tam przebywają. Polecam to rozwadze radnych i myślę, że 
warto nad tym tematem się jeszcze zastanowić i być może do niego wrócić, 
przeanalizować proponowane przez nas rozwiązanie. Powracając do pytania co do 
kosztów. Od dłuższego czasu chcemy powiększyć naszą bazę noclegową, mamy 
aktualne jeszcze do lutego pozwolenie na budowę noclegowni na 24 miejsca, wszystko 
rozbija się o finansowanie tego przedsięwzięcia. Występujemy już chyba 4 podejście, 
teraz we wrześniu, do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w ramach 
ustawy o budownictwie mieszkań socjalnych i noclegowni. Resztę sfinansujemy sami. 
Zgodnie z ustawą organizacjom przysługuje dofinansowanie w wysokości 40%, nasz 
koszt netto wg. kosztorysu jaki sobie przyjęli śmy do tego projektu wynosi 230tys.zł. 
Uważam, że nie jest to kwota duża i gdyby Rada zechciała na to spojrzeć w taki 
sposób, że warto to dofinansować z pieniędzy miejskich, bylibyśmy bardzo wdzięczni, 
ponieważ nasz starania w Banku Gospodarstwa krajowego na razie marnie rokują. 
Zaczęło się od tego, że Bank za każdym razem próbuje nas się pozbyć, za pierwszym 
razem obniżono nam możliwość dofinansowania tylko do 10 miejsc. Musieliśmy 
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zmieniać program. Teraz w marcu złożyliśmy wniosek, który został przyjęty i uznany 
za poprawny, ale okazało się, że Bank nie ma pieniędzy. W sumie na cały program 
tego budownictwa noclegowni miał 50tys.zł. na całą Polskę, co nie wystarczyłoby 
nawet nam. Po pozytywnym zakwalifikowaniu wniosku pieniędzy nie dostaliśmy, 
obecnie składamy kolejny wniosek w edycji wrześniowej. Obawiam się, że jeśli nie 
mieli pieniędzy w marcu to i nie będą ich mieli we wrześniu. Tyle miałbym do 
powiedzenia w wielkim skrócie, nie operujemy tu liczbami, nie mówimy o faktach. 
Kiedyś kierowaliśmy zaproszenie do Komisji Spraw Społecznych Rady do odbycia 
posiedzenia w naszym schronisku, chcielibyśmy aby o tej problematyce, ona na pewno 
jest ważna nie tylko dla osób bezdomnych ale i dla całego miasta, bo rzutuje na jakość 
życia mieszkańców, wizerunek miasta, to zaproszenie podtrzymujemy i zapraszamy 
aby radni skorzystali i mogli zobaczyć co robimy, jak nasza praca wygląda i jakie 
uzyskujemy efekty. Chciałbym podziękować w ubr. uzyskaliśmy większą dotację niż z 
umowy z miastem wynikała, dzięki staraniom Przewodniczącej K.Sibińskiej, co 
pozwoliło nam na wyremontowanie dachu w schronisku i nie musimy już podkładać 
wanien na strychu. Dziękuję za to i polecam naszą działalność pamięci Rady. 
Krystyna Sibińska – do jutra Skarbnik przyjmuje wnioski do budżetu na 2011r. 
Bezdomność kobiet jest szczególnym tematem, bo rzeczywiście nie mamy pomysłu na 
to jak te kobiety zagospodarować. Wczoraj na dyżurze była u mnie kobieta bezdomna 
i muszę powiedzieć, że z takim problemem rzeczywiście nie wiadomo co począć, 
należałoby podjąć jakiś pomysł aby również paniom bezdomnym zabezpieczyć 
możliwość schronienia. 
Grażyna Wojciechowska – zabolało mnie jak radny A.Wiernicki powiedział, że nie 
interesujemy się. Interesujemy się, o czym świadczy praca Komisji Spraw 
Społecznych i w tym momencie, jako członek tej Komisji, chciałabym wszystkim 
serdecznie Wam podziękować i pogratulować, że mimo tak mroźnej zimy nikt nie 
stracił życia, nikt nie zamarzł, współpraca stała z pracownikami Urzędu, ze 
Strażnikami Miejskimi spowodowała to, że ciągle był bezpośredni kontakt. Jesteśmy 
pełni uznania i bywamy, bo jak po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
grochówkę, chleb przywozimy do Was i do Br.Krystyna., to oni potem czekają na nas 
cały rok. Chciałam, podziękować za tak obszerny materiał, czego dowodem jest to, że 
napisano bardzo ważne materiały, które trzeba na przyszłość zatrzymać. Każdy z nas 
chce być piękny młody i bogaty, a z tych informacji wynika, że bieda, bezdomność to 
sfera wstydliwa, ale ta sfera wola o pomoc. Jestem za tym jak większość radnych żeby 
wspierać taką działalność, bo sami wiemy ile zrobiliście przejmując te tereny i na 
pewno się wybierzemy aby zobaczyć jak to teraz funkcjonuje. Chciałabym serdecznie 
podziękować za to, że nikt nie stracił życia, że GCPRiPS, Wydz. Spraw Społecznych i 
organizacja pozarządowe, z przewodniczącym Komisji, zaproponowali na moją 
interpelację spotkanie 4 października o godz.11.00, gdzie będziemy rozmawiać o tym 
o co prosili mnie bezdomni, którzy nie kwalifikują się do Br.Alberta, czy Krystyna. Są 
to Ci bezdomni, którzy nie mają środków finansowych na kupno biletu na przejazd do 
tych naszych Stowarzyszeń i chcieliby mieć punkt w centrum miasta, gdzie będą 
mogli się wykąpać i wyprać swoje rzeczy. Przy ul.Młyńskiej funkcjonuje od wielu lat 
PKPS, proszę wysupłać parę groszy, gdzie za niewielkie pieniądze można im to dać do 
dyspozycji. Można też tam zrobić ogrzewalnię, zanim nie pomożemy w rozbudowie.  
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Krystyna Sibińska – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji uznaję, że 
Rada Miasta przyjęła raport dotyczący problemu bezdomności w Gorzowie Wlkp. do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Krystyna Sibińska – proponuję łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.7-
12. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamacje. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 

Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową 
i Piotra Wawrzyniaka. 

Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 
Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Obrońców 
Pokoju, gen.Leopolda Okulickiego i gen.Stanisława Franciszka 
Sosabowskiego. 

Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta 
Gorzów Wielkopolski w rejonie ul.Poznańskiej. 

Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej. 

Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Gorzów Wielkopolski projektowanej między ulicami: Franciszka 
Walczaka i gen.Nikołaja Bierzarina. 

Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Żelaznej. 

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że wszyscy radni otrzymali projekty uchwał wraz 
z uzasadnieniami, które stanowią załącznik nr 7 do protokołu. Ponadto wszystkie 
projekty uchwały uzyskały jednomyślnie pozytywna opinie Komisji Gospodarki i 
Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Przemysłową i 
Piotra Wawrzyniaka, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami: Obrońców 
Pokoju, gen.Leopolda Okulickiego i gen.Stanisława Franciszka Sosabowskiego, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 9 do protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ul.Poznańskiej, głosowało 16 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej między ulicami: Franciszka 
Walczaka i gen.Nikołaja Bierzarina, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na 
terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Żelaznej, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasta Gorzów Wlkp. 
 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat  i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 14 
do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w 
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., głosowało 16 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, 

które gromadzą dochody na rachunkach dochodów 
wyodrębnionych, źródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz 
określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego 
dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w 
tym planie oraz trybu ich zatwierdzania. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat  i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Paweł Leszczyński – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywna opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia jednostek 
budżetowych, które gromadzą dochody na rachunkach dochodów wyodrębnionych, 
źródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu i trybu 
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, 
dokonywania zmian w tym planie oraz trybu ich zatwierdzania, głosowało 15 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011. 
 
Urszula Stolarska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Augustyn Wiernicki – oczywiście sfinansować fontannę trzeba, zobowiązanie trzeba 
będzie zaciągnąć, tylko jednej rzeczy nie mogę zrozumieć, żeby nie umieć zrobić 
szaletów miejskich w tym miejscu. Poradzono sobie z Kanałem La Manche, nawet z 
dominantą gorzowską, z metrem budowanym na wielkich odległościach, już nie 
wspominając o wielkich basenach krytych, itd., a u nas z fontanna niemożna sobie 
poradzić, przecieka i koniec. Nie rozumiem tego, jeśli dzisiaj nie wybudujemy w tym 
miejscu szaletów, to już ich tam nie będzie. To tak, jak chcielibyśmy się cofnąć do 
XIX wieku.  
Urszula Stolarska – absolutnie nie ma mowy o braku umiejętności poradzenia sobie z 
wybudowaniem szaletów pod fontanną, ponieważ pojawił się wniosek, który został 
przez Prezydenta przyjęty do realizacji, że mamy odrestaurować fontannę w wersji 
pierwotnej, historycznej, z koniecznością zachowania w jak największym zakresie 
tego co stanowiło o jej pierwowzorze i tym darze, który pojawił się dla miasta, nie 
było toalet. Toalety pojawiły się w 1936r. jako dodatkowa budowla, dodatkowy 
element. W związku z tym realizując wizję i jednocześnie założenia i wymagania 
projektu sprzed 1936r. nie ma tam toalet. Natomiast w niszy nr 11 na bulwarze jest 
przygotowywany kompleks toalet, które będą pełniły funkcje publiczne. W związku z 
tym zapadła decyzja, że nie robimy toalet, restaurując fontannę. Jest to konsekwencja 
myśli, która została przyjęta po wniosku mieszkańców i części środowiska 
artystycznego.  
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na rok 2011, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – proponuję łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w 
pkt.16-20. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamacje. 
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Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – w większości są to porządkowe sprawy i proponuję bez 
przedstawiania kolejno projektów uchwał, wszyscy radni otrzymali je na piśmie. 
Uzasadnienia stanowią załącznik nr 20 do protokołu. Pierwszy z projektów uchwał 
dotyczący zmian na kwotę 55tys.zł. uzyskał jednomyślnie pozytywną opinie Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2010 rok na kwotę 3tys.zł. uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2010 rok na kwotę 97.610zł. uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów oraz jednomyślni pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2010 rok na kwotę 714.995zł. uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 24 do protokołu. 
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Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2010 rok na kwotę 753.304zł. uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i 
Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 
2010 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Urszula Stolarska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Komisje prosiły 
o przygotowanie kalkulacji finansowej związanej z obsługą MZK i wprowadzeniem 
tej ulgi. Informacja jest przygotowana przez MZK. 
Roman Maksymiak – dyrektor MZK – przedstawił informację dotyczącą rozliczenia 
finansowego związanego z obsługa komunikacyjną Wszystkich Świętych w 2010r. – 
załącznik nr 27 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2010 
roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – proponuję łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w 
pkt.22-25. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamacje. 
 
Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeżnej 

w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej. 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w 

Gorzowie Wlkp. kategorii drogi gminnej. 
Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie 

Wlkp. do kategorii dróg powiatowych. 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie 

Wlkp. do kategorii dróg gminnych. 
 
Krystyna Sibińska – w większości są to sprawy porządkowe, wszyscy radni otrzymali 
je na piśmie. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 29 do protokołu. Ponadto wszystkie 
omawiane projekty uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i 
Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia odcinka ulicy 
Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej, głosowało 16 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia odcinka ulicy 
Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej, głosowało 16 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w 
Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg powiatowych, głosowało 16 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia niektórych ulic w 
Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg gminnych, głosowało 16 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – proponuję łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w 
pkt.26-28. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamacje. 
 
Ad.26 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego i garaży. 

Ad.27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

Ad.28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. 

 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 34 do 
protokołu. 
Paweł Leszczyński – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – można powiedzieć, że to decyzja 
niezwykle odważna z punktu widzenia finansów samorządowych, naszego miasta. 
Wcześniej mieliśmy bardzo ważną dyskusję odnośnie bezdomności w naszym mieście. 
O ile pamiętam kwota jaka podał Prezes St.Żytkowski, która zabezpieczałaby ważne 
zadania publiczne realizowane przez Stowarzyszenie to 230tys.zł. Jedna z tych działek 
w odniesieniu, do których mamy podjąć decyzje o 99% bonifikacie, to działka na 
kwotę 358.190zł. netto, a całość daje kwotę 361.910zł. Nie tak dawno cięliśmy w 
naszym budżecie na 2010r. pieniądze, które były zabezpieczone na wykonanie 
dokumentacji projektowej np. ulic Baczewskiego i Braci Paździorów. Teraz się 
okazuje, że sytuacja finansów publicznych jest taka fajna, że stać nas na takie 
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bonifikaty. Dzielę się tą poważna wątpliwością z Radą i mogę zadeklarować w 
imieniu Klubu Radnych „Lewica” głosowanie przeciwko tej uchwale.  
Anna Szulc – dziwi mnie głos radnego P.Leszczyńskiego, mam wrażenie, że przy 
innych projektach uchwał nie reagował tak gorąco i namawiał do głosowania przeciw, 
a były takie przypadki dotyczące przydziału lokali dla innych struktur. Uważam, że 
bardzo dobrze jeśli teren ten będzie zadbany, zagospodarowany i będziemy mieli 
dobrą opiekę dotyczącą gruntów przedstawianych tutaj do sprzedaży. Jestem 
przekonania, że teren będzie dobrze zagospodarowany. Proszę o głosowanie za, 
abyśmy mogli ten grunt zbyć.  
Paweł Leszczyński – w takich sprawach gdy stawały na forum Rady Miasta, gdy 
chodziło o bonifikaty na działki nabywane przez osoby prawne kościoła rzymsko-
katolickiego głosowałem zawsze przeciw. Nie porównywujmy sytuacji kościoła 
zielonoświątkowców z sytuacją prawną i majątkową kościoła rzymsko-katolickiego. 
Są to sytuacje zupełnie nieporównywalne. Struktury prawne tych kościołów nigdy nie 
występowały o takie bonifikaty w tej kadencji. 
Ewa Piekarz – decyzja należy do Rady i każdą decyzję uszanuję, natomiast 
chciałabym tylko nadmienić, że nieruchomość, o której w tej chwili rozmawiamy jest 
rzeczywiście wyszacowana na ponad 360tys.zł., natomiast jest to nieruchomość, która 
w tej chwili nie jest możliwa do zagospodarowania w inny sposób. Nie nadaje się do 
zbycia i jedyną rzeczą, która z tego mamy to fakt, że ponosimy koszty utrzymania tej 
nieruchomości, a które zejdą nam z budżetu miasta, jeśli będzie tam gospodarowała 
parafia. Teren parafii nie jest ogrodzony, jest to teren zielony, każdy z mieszkańców 
może z niego korzystać. Sądzę, że warto się nad tym zastanowić.  
Krystyna Sibińska – poinformowała, że pierwsze dwa projekty uchwały uzyskały 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego i garaży, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – kolejny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgodna udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgodna udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, głosowało 12 radnych, przy 4 głosach 
przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu. 
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Ad.29  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. obszaru ograniczonego Al.11 Listopada, 
ul.Olimpijsk ą i drogą wewnętrzną. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. obszaru ograniczonego Al.11 Listopada, ul.Olimpijską i drogą wewnętrzną, 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Ad.30  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Oddziału 

Psychiatrycznego Dziennego Pobytu w Zespole Szpitalnym przy 
ul.Walczaka 42 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. 

 
Roman Bukartyk – w imieniu Komisji Spraw Społecznych przedstawił projekt 
uchwały. 
Artur Radziński – chciałbym Radzie przypomnieć, bo może nie wszyscy radni taką 
analizę prowadzą, że w Zielonej Górze w ubr. zainwestowano w Oddział Zakaźny, w 
jego rozbudowę, w poprawę warunków funkcjonowania, wydano na to kwotę 
ok.900tys.zł. a pamiętamy, że ten Oddział w Gorzowie Wlkp. ma być likwidowany, 
obecnie jest zawieszony. Zwróciłbym też uwagę na to, że w szpitalu w Zielonej Górze, 
utworzono już dwa wielkie centra, które leczą osoby chore na różnego rodzaju 
schorzenia onkologiczne, zbudowano tam wielki bunkier, który służy leczeniu tych 
chorób i utworzono centrum onkologiczne w tamtejszym szpitalu. Również utworzono 
w tamtejszym szpitalu centrum neurochirurgii i traumatologii. Te wielkie rozbudowy 
odbywały się zasileniem pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego i LRPO. Nie twierdzę, 
że w naszym szpitalu nic się nie dzieje, że pieniądze nie trafiają, ale zwróćmy uwagę 
na to, że nie ma to tej pory żadnej adekwatności w wydatkowaniu tych pieniędzy i z 
tego powodu nie powinniśmy się godzić żeby likwidować kolejna placówkę, która 
leczy chorych z terenu Gorzowa Wlkp. i najbliższych okolic.  
Augustyn Wiernicki – likwidacja Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu – co 
to spowoduje? Jest to dodatkowy etap degradacji lecznictwa gorzowskiego. 
Zlikwidowano Szpital Dziecięcy, Zakaźny, potem przy ul.Warszwskiej wiele 
oddziałów, teraz i ten psychiatryczny. Już w Zielonej Górze oczekuje się, jak mówi 
uzasadnienie, 30-40 dni na przyjęcie pacjenta do takiego oddziału. Jeśli teraz 
zlikwidujemy w Gorzowie to ten okres oczekiwania wydłuży się jeszcze raz tyle. 
Oprócz tego tam mamy południe województwa, tu mamy północ. A więc ta północ 
będzie miała bardzo utrudnione możliwości i funkcjonowanie jeśli chodzi o usługi 
medyczne. Będzie niemożliwe leczenie wielu chorób np.choroba alkoholowa, 
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detoksykacja, wypadnie nam i zostanie zlikwidowany cały pododdział, na tym 
Oddziale Psychiatrycznym detoksykacji. Nie możemy człowieka chorego, 
uzależnionego od alkoholu wysłać w trybie pilnym do Zielonej Góry, musimy już w 
tym momencie kiedy trzeba poddać go detoksykacji. To też nam wypada. Nie ubywa 
nam osób z problemami alkoholowymi, nam ich przybywa, a więc i z tego powodu 
będą kłopoty. Nie wolno sobie pozwolić na żadne inne likwidacje ponieważ to już jest 
ścieżka degradująca nasz system lecznictwa w Gorzowie Wlkp.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji 
Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu w Zespole Szpitalnym przy 
ul.Walczaka 42 Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp., głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 5 wstrzymujących się 
– załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Ad.31  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów 

glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w 
zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 41 do protokołu. Komisja Gospodarki i Rozwoju zaopiniowała 
projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia odrębnych 
obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie 
karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Ad.32  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Krystyna Sibińska – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowią załącznik nr 43 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.33  Odpowiedzi na interpelacje z LXXX sesji Rady Miasta z dnia 25 

sierpnia 2010r. 
 
 
Ad.34  Przyjęcie protokołu z LXXIX, LXXX i LXXXI sesji Rady Mias ta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
LXXIX, LXXX lub LXXXI sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o 
przyjęcie protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LXXIX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LXXX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LXXXI sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.35 Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że wpłynęło podziękowanie od PZN – załącznik 
nr 44 do protokołu. Poinformowała, ze wpłynęła odpowiedź od Prezydenta Miasta w 
sprawie możliwości przekazania środków finansowych dla powodzian – Prezydent 
informuje, że obecnie nie widzi możliwości udzielenia takiego wsparcia.  
 
Ad.36  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady LXXXII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1545. 
 
 
 Wiceprzewodnicząca Rady Miasta      Przewodnicząca Rady Miasta 
 
        Grażyna Wojciechowska      Krystyna Sibińska 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


