
 
P R O T O K Ó Ł Nr 84/2010 

 
 

z LXXXIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 4 listopada 
2010r. o godz.14.00 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 19 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Antczak Jerzy, 
2.Bukartyk Roman, 
3.Leszczyński Paweł, 
4.Surowiec Robert, 
5.Szafrańska-Słupecka Izabella, 
6.Żbikowski Zbigniew. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni. 
 
Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Sługi Bożego dr Biskupa Wilhelma 

Pluty patronem Miasta Gorzowa Wlkp. 
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Krystyna Sibińska - otwieram uroczystą sesję Rady Miasta Gorzowa Wlkp. zwołaną 
dla ustanowienia Sługi Bożego dr Biskupa Wilhelma Pluty patronem Miasta Gorzowa 
Wlkp. Gorąco witam naszych dostojnych Gości, Witam Jego Ekscelencję Księdza 
Biskupa Stefana Regmunta,Witam Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Pawła Sochę. Z 
wielką radością witam Parlamentarzystów Woj.Lubuskiego: p.Elżbietę Rafalską, Posła 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Miło nam jest gościć na dzisiejszej uroczystości: 
p.Tomasza Hałasa Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, Serdecznie Witam w 
imieniu Prezydenta Miasta - p.Zofię Bednarz. Cieszę się, że nasze zaproszenie przyjęli 
Honorowi Obywatele Miasta Gorzowa Wlkp. Szczególnie gorąco witam 
duchowieństwo lubuskie i księży Proboszczów gorzowskich parafii, Witam 
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przedstawicieli Społecznego Komitetu Ogłoszenia Biskupa Wilhelma Pluty Patronem 
Miasta Gorzowa Wlkp., Pionierów Miasta, przedstawicieli Stowarzyszeń Walk o 
Niepodległość i Organizacji Kombatanckich. Witam kolegów radnych, pracowników 
Urzędu,przedstawicieli mediów. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Serdecznie 
witam wszystkich Państwa.  
Stwierdzam, że na sali obecnych jest 19 radnych Rady Miasta, co stanowi niezbędne 
quorum do przeprowadzenia dzisiejszej uroczystej sesji i uznaję, że porządek obrad 
rada przyjmuje przez aklamację. 
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
W związku z brakiem uwag przystąpiono do realizacji zaproponowanego porządku 
obrad. 
 
Ad 3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Sługi Bożego dr Biskupa 

Wilhelma Pluty patronem Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Krystyna Sibińska - dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, wydarzeniem 
wyjątkowym,historycznym dla gorzowian. Po raz pierwszy bowiem ustanawiamy 
Patrona miasta Gorzowa Wlkp. Pragniemy powierzyć nasze miasto osobie 
najgodniejszej, pasterzowi, który przez prawie pół wieku pełnił służbę na rzecz 
mieszkańców -Słudze Bożemu Księdzu Biskupowi Wilhelmowi Plucie. Poproszę 
Ks.Bpa Pawła Sochę,który osobiście znał ks.Bpa Wilhelma bowiem przez lata był 
biskupem pomocniczym by przybliżył nam tą znakomitą postać. 
bp.Paweł Socha – wystąpienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Augustyna Wiercicki – w imieniu wnioskodawców przedstawił uzasadnienie do 
uchwały, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym radni obecni na sesji jednomyślnie – 19 głosami opowiedzieli 
się za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia Sługi Bożego Biskupa dr Wilhelma 
Pluty patronem Miasta Gorzowa Wlkp. – załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska - od tej chwili Sługa Boży dr Wilhelm Pluta jest patronem Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 
Wystąpienia gości. 
Tadeusz Horbacz - Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – w imieniu 
Komitetu Społecznego podziękował Radzie Miasta za podjęcie tej uchwały. Gorzów 
Wlkp. dołączył do miast Europy i państw, którzy mają swojego patrona Przytoczone 
przykłady – załącznik nr 5 do protokołu. Słowa podziękowania skierował do całego 
komitetu społecznego za trud zbierania podpisów, przede wszystkim mieszkańcom 
Miasta Gorzowa Wlkp., którzy poparli tą inicjatywę. Na ręce ks.Biskupa chciałbym 
przekazać te podpisy. Niech będą na pamiątkę w archiwach Kurii lub instytucie,. 
Który będzie otwarty Jego imieniem.  
bp.Stefan Regmunt – skierował słowa podziękowania do wszystkich tych, którzy 
przyczynili się do złożenia tego wniosku i patronat nad miastem Sługi Bożego 
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bp.W.Pluty. Jestem dumny, że mogę pracować w tej diecezji, że mogę otoczyć swą 
duchową troską miasto Gorzów Wlkp. Miasto ogłasza dzisiaj patronem swoim kogoś, 
kto jest postacią niezwykłą w Kościele, ale także i w naszej ojczyźnie. Niedługo mija  
3 lata moje posługi w tej Diecezji, a wciąż jestem mile zaskakiwani. Ta decyzja należy 
chyba do największych w naszym mieście, których osobiście doświadczam. 
Bp.W.Pluta był mi bliski jeszcze z czasów, kiedy pracowałem w Diecezji 
Wrocławskiej. Słuchałem bp.Pluty, prowadziłem korespondencję. Był dla mnie 
człowiekiem niezwykłym, wielkim autorytetem, człowiekiem o niezwykłej wiedzy. 
Jednocześnie pełen skromności i postawie prospołecznej. Otwierał się na ludzi 
świeckich. Organizował szkolnictwo, bardzo dużo osób świeckich przeszło przez 
organizowane przez Kościół ośrodki kształcenia, a z drugiej strony tak bardzo mu 
zależało na tej podstawowej komórce życia społecznego jaka jest rodzina. Dlatego 
teoretycznie i praktycznie pochylał się nad rodziną. Dzisiaj postać W.Pluty jest 
aktualna w naszych poszukiwaniach jaka droga iść, jakie akcenty stawiać. Dlatego 
wybór tego patrona jest dla nas zaszczytem i wielkim zadaniem. Abyśmy do Jego 
dorobku, do tego wszystkiego co pozostawił po sobie wracali i przedłużali to wszystko 
co on podejmował w swoim życiu. Słowa podziewania kieruje do wszystkich. 
Siedziba, w której bp.W.Pluta wraz ze swoimi Biskupami podejmowali codziennie 
prace, aby ta siedziba była miejscem bardzo żywym. W którym nadal trwa służba 
temu społeczeństwu. Aby mieszkańcy Gorzowa Wlkp. byli dumni, że jest to miejsce 
od którego się wszystko po wojnie zaczęło.  
Krystyna Sibińska - na pamiątkę dzisiejszej uroczystości chciałabym przekazać 
Ks.Biskupowi tę uchwałę pięknie przygotowaną i wraz z Panią Prezydent, która 
wręczy statuetkę. 

Tomasz Gierczak – w imieniu Wojewody Lubuskiego odczytał list – załącznik nr 6 do 
protokołu.  

 

Ad.4  Zakończenie obrad.  
 
Po wyprowadzeniu sztandaru, w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna Sibińska zamyka obrady LXXXIV sesji 
Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1500. 
 
 
            Przewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                       ( - ) 
           Krystyna Sibińska 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


