
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2010 
 

 
 z I sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 2 grudnia 2010r. o 
godz.15.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4. 
 
 
 
Sesje zwołano zarządzeniem Przewodniczącej poprzedniej kadencji 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 25 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, 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. Złożenie ślubowania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta o stanie Miasta. 
7. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 
przewodniczył radny senior – Stefan Sejwa, który stwierdził wymagane quorum do 
obradowania. 
 
Stefan Sejwa – dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, 
że dołożę starań, aby obrady dzisiejszej, I sesji przebiegły sprawnie i zgodnie z 
prawem. Wyrażam przekonanie, że będziemy w nowej kadencji szukać stale tego, co 
nas łączy, a nie dzieli. Będziemy ze wszystkich sił służyć naszemu Miastu, a dobro 
naszej małej ojczyzny przedkładać nad osobiste. Jestem pewien, że we współpracy z 
Prezydentem Miasta uzyskamy dalszy postęp w rozwoju Gorzowa i lepsze 
zaspokajanie potrzeb Jego mieszkańców. 
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Ad.2  Złożenie ślubowania. 
 
Po odczytaniu roty przez p.Stefana Sejwę, radni wywołani przez p.M.Marcinkiewicza 
– najmłodszego wiekiem radnego złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożyło 25 radnych, 
zgodnie z listą obecności 
 
Ad.3  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
W związku z brakiem uwag Rada Miasta Gorzowa Wlkp. obraduje zgodnie z 
zaproponowany porządkiem obrad.  
 
Ad.4  Wybór Przewodniczącego Rady Miasta. 
 
Robert Surowiec – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej mam wielki 
honor zaproponować na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta – Krystynę Sibińską. 
Jest inżynierem budownictwa, ma wielkie doświadczenie w samorządzie, poparte też 
nauką. Ukończyła studia w zakresie prawa samorządowego i administracji 
samorządowej, a także z zakresu zarządzania środkami unijnymi. Jest to osoba, którą 
większość z nas zna. Była Przewodniczącą poprzedniej kadencji i dała się poznać jako 
osoba, która bardziej potrafi łączyć niż dzielić. Jest to osoba, która naszym zdaniem, 
fantastycznie poprowadzi Radę Miasta do tego aby była dobra współpraca między 
klubami, a także z Prezydentem Tadeuszem Jędrzejczakiem  
Stefan Sejwa – czy p.K.Sibińska wyraża zgodę na kandydowanie. 
Krystyna Sibińska – tak. 
Stefan Sejwa – czy są dalsze zgłoszenia? W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń 
zamykam listę kandydatów. Proponuje powołać komisje skrutacyjną, która 
przeprowadzi głosowanie. Proponuje 4-osobową komisję. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano radnych: M.Kosecki, U.Stolarska, 
K.Kochanowski i M.Marcinkiewicz. Zaproponowani radni wyrazili zgodę na pracę w 
komisji skrutacyjnej. 
 
W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednomyślnie opowiedziała się za zatwierdzeniem 
komisji skrutacyjnej w składzie: radny M.Kosecki, radna U.,Stolarska, radny 
K.Kochanowski i radny M.Marcinkiewicz, 
 
Stefan Sejwa - ogłaszam przerwę, w trakcie, której komisja skrutacyjna ukonstytuuje 
się i przygotuje procedurę głosowania. 
 
Po przerwie. 
Marek Kosecki – w imieniu komisji skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta. 
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Stefan Sejwa – ogłaszam przerwę, do czasu zakończenia prac przez komisję 
skrutacyjną. 
 
Po przerwie. 
Marek Kosecki - odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego 
głosowania – załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Stefan Sejwa - informuję, że w wyniku tajnego głosowania Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta - odczytał treść uchwały, 
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Złożył gratulacje i przekazał prowadzenie obrad. 
 
Krystyna Sibińska – myślę, że ten wynik głosowania mówi za siebie sam. To jest tak 
dobre rokowanie dla naszej Rady, właśnie w tej kadencji. Myślę, że nie będziemy 
mieli żadnych wątpliwości przy tym jak dzielić pieniądze publiczne, jakie inwestycje 
realizować, jak współpracować. To jest naprawdę tak dobra wróżba i sądzę, że 
cieszymy się z tego wszyscy, ale przede wszystkim cieszą się mieszkańcy Gorzowa 
Wlkp. To wróży, że będziemy mieli to, czego sobie mieszkańcy Gorzowa Wlkp. 
życzą. Aby Rada pracowała na rzecz mieszkańców, na rzecz Gorzowa Wlkp. żeby 
była dobra i taka prognozą jest właśnie ten wynik głosowania, żeby była dobra 
współpraca z Prezydentem Miasta. Dziękuję wszystkim, jest to dla mnie duże 
zobowiązanie. Kolejne zobowiązanie po tym jak głosowali mieszkańcy Gorzowa 
Wlkp. Największy wynik do Rady Miasta – to jest tak duże zobowiązanie, bardzo 
poważnie podchodzę do tych wszystkich zobowiązań, ale przede wszystkim dziękuję 
Wam koleżanki i koledzy z Rady, szkoda, że tych koleżanek jest tak mało. Wiem, że 
trudno czasami się współpracuje, że musimy dużo dyskutować, dużo rozmawiać i to 
zaufanie, którym mnie obdarzacie to dla mnie duża zadanie do zrobienia. Abyśmy 
dużo rozmawiali i kończyli po długich i ciężkich rozmowach, konkretnymi 
rozwiązaniami. Dziękuję. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta K.Sibińska przejęła prowadzenie obrad. 
 
Ad.5  Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
Krystyna Sibińska - Rada Miasta dokonuje wyboru do 3 wiceprzewodniczących. Jeśli 
nie będzie uwag uznaję, że w tej kadencji również będzie 3. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
Krystyna Sibińska - proszę o zgłaszanie kandydatów. 
Jakub Derach-Krzycki – w imieniu Klubu Radnych „Nadzieje dla Gorzowa” – taką 
nazwę na tą kadencję przyjęliśmy, chciałbym zaproponować p.G.Wojciechowską. 
Sądzę, ze jest to osoba wszystkim, nie tylko tu zgromadzonym, powszechnie znana. 
Wieloletnia radna, znana działaczka społeczna.  
Krystyna Sibińska – czy p.G.Wojciechowska wyraża zgodę? 
Grażyna Wojciechowska – tak. 
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Marcin Kurczyna – w imieniu Klubu Radnych SLD chciałbym zgłosić kandydaturę 
p.J.Kaczanowskiego. Bardzo doświadczony samorządowiec, pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady, człowiek cieszący się bardzo dużym poparciem społecznym, 
o czym świadczy wynik ostatnich wyborów samorządowych, świetny organizator, 
człowiek kompromisu. Świetny kandydat. 
Krystyna Sibińska – czy p.J.Kaczanowski wyraża zgodę? 
Jan Kaczanowski – tak. 
Marek Surmacz – mam przyjemność zgłosić kandydaturę p.M.Rawy na funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Godzi się w tym momencie przypomnieć, że 
p.M.Rawa najstarszym stażem radnym, czyli najdłużej pełniącym obowiązki radnego 
w naszej Radzie Miasta. Szerzej uzasadniać tej kandydatury nie trzeba, pełnił wiele 
funkcji samorządowych, państwowych. Jestem przekonany, że ta kandydatura jest ze 
wszech miar do przyjęcia. 
Krystyna Sibińska – czy p.M.Rawa wyraża zgodę? 
Mirosław Rawa – tak. 
Krystyna Sibińska - w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń zamykam listę 
kandydatów. Proponuję, żeby głosowanie przeprowadziła komisja skrutacyjna, w 
składzie wcześniej powołanym.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Krystyna Sibińska - ogłaszam przerwę, w trakcie, której proszę komisję skrutacyjną o 
przygotowanie procedury głosowania. 
 
Po przerwie: 
Marek Kosecki – w imieniu komisji skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania. 
 
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 
Krystyna Sibińska – ogłaszam przerwę, do czasu zakończenia prac przez komisję 
skrutacyjną. 
 
Po przerwie. 
Marek Kosecki - odczytał protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego 
głosowania – załącznik nr 5 do protokołu. 
Krystyna Sibińska - informuję, że w wyniku tajnego głosowania Rada Miasta podjęła 
uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta - odczytała treść 
uchwały, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.6   Sprawozdanie Prezydenta Miasta o stanie Miasta. 
 
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta - projekt budżetu miasta Gorzowa na rok 
2011 przewiduje wpływ dochodów w kwocie 407.009.026zł., z przeznaczeniem na 
wydatki w kwocie 448.449.026zł oraz rozchody tj.spłatę kredytów i pożyczki w 
NFOŚiGW w kwocie 27.400.000zł. Na zrównoważenie budżetu planuje się zaciągnąć 
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kredyt bankowy w wysokości 68.840.000zł, z którego zostanie sfinansowany 
planowany deficyt budżetowy w kwocie 41.440.000zł. Zgodnie z art.242 ustawy o 
finansach publicznych organ stanowiący może uchwalić budżet w przypadku, gdy 
planowane wydatki bieżące będą mniejsze lub równe planowanym dochodom 
bieżącym. Mając na uwadze powyższe wydatki bieżące ustalono na poziomie 
377.992.420zł., dochody bieżące zaplanowano na poziomie 378.437.542zł, co 
wygeneruje nadwyżkę operacyjną w kwocie 445.122zł. Dochody majątkowe 
zaplanowano na poziomie 28.571.484zł., w tym: prognozowane wpływy ze sprzedaży 
nieruchomości miasta 20.670.000zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 
70.456.606zł, co stanowi 15,71% wydatków ogółem oraz 17,31% dochodów ogółem.  
W roku 2011 kluczowymi przedsięwzięciami planowanymi do realizacji są: 
dokończenie budowy Centrum Edukacji Artystycznej, Amfiteatru, Stadionu 
Żużlowego, Bulwaru Wschodniego, mieszkań socjalno-komunalnych, przebudowa 
ul.Dobrej, budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej Miasta, 
modernizacja kanalizacji deszczowej w ul.Warszawskiej. Zadania inwestycyjne 
współfinansowane będą środkami pochodzącymi z budżetu Unii  Europejskiej  w 
kwocie 7.901.484zł. Na realizację zadań zleconych przez administrację rządową i 
innych zleconych miastu planuje się wpływ dotacji do budżetu miasta w kwocie 
44.551.960zł. Placówki oświatowe miasta przewidują uzyskanie dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych w kwocie 14.657.719zł. W 
projekcie budżetu przewiduje się udzielenie dotacji podmiotowej i celowej dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20.071.672zł, w 
tym w zakresie oświaty – 15.373.472zł, w zakresie kultury – 1.005.000zł, w zakresie 
ochrony zdrowia i opieki społecznej – 2.823.420zł. Projekt budżetu na 2011r. 
przewiduje planowany dług miasta w kwocie 211.040.000zł (51,85%) przy obciążeniu 
dochodów miasta spłatą roczną długu w 10,08%. Na koniec 2008r. nadwyżka 
operacyjna budżetu miasta (dochody bieżące minus wydatki bieżące) wynosiła ponad 
38mln.zł. Kwota ta pozwalała na całkowite pokrycie przypadającego do spłaty w roku 
następnym długu. Na koniec 2009r. nadwyżka operacyjna miasta wyniosła tylko 
ok.15mln.zł., a więc nie pokrywała przypadającego do spłaty w roku 2010 długu 
miasta. Natomiast na koniec roku bieżącego przewiduje się deficyt na działalności 
operacyjnej miasta na poziomie ok.8mln.zł. Jest to wynikiem kryzysu, którego 
skutkiem są niższe od przewidywanych wpływy z majątku miasta i PIT-u, ale także 
działań Rady poprzedniej kadencji. Na koniec 2010r. zadłużenie miasta planowano na 
poziomie 34,29% przy dopuszczalnym ustawowo 60% wskaźniku. Wobec 
dokonanych zmian  w projekcie budżetu – pomimo mojego sprzeciwu – oraz niższym 
wykonaniu dochodów miasta wskaźnik ten będzie znacznie wyższy. Ostateczny jego 
poziom znany będzie po zakończeniu roku a Radnych poinformuję o tym w 
przedkładanym sprawozdaniu za rok 2010. Przed nami bardzo trudny rok wymagający 
dokończenia rozpoczętych inwestycji z jednej strony i z drugiej - doprowadzenia do 
osiągnięcia nadwyżki operacyjnej budżetu, dzięki której jest możliwy dalszy rozwój 
miasta. Wartość majątku komunalnego trwałego wzrosła w ciągu roku o 7,24% i na 
koniec września br. wyniosła 1,940mln zł., w tym: gruntów własnych i w użytkowaniu 
wieczystym - 474mln.zł., środków trwałych poza gruntami, pozostałych środków 
trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych – 1,049mln zł brutto, 
środków trwałych w budowie – 166mln.zł., akcji i udziałów w obcych podmiotach 
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prawnych – 252mln.zł. wartości nominalnej. Miasto było właścicielem 3.481ha 
gruntów oraz posiadało w użytkowaniu wieczystym 1,7ha. Udział gruntów 
komunalnych w powierzchni Miasta stanowi 40,6%. Wartość brutto środków trwałych 
poza gruntami na koniec września była równa 1,012mln.zł, a ich umorzenie wyniosło 
42%. Majątek ten był użytkowany w 64,2% przez Urząd Miasta, 0,08% stanowił 
majątek użytkowany przez PWiK Sp. z o.o., pozostałą częścią gospodarowały 
jednostki budżetowe i zakłady budżetowe Miasta. Saldo środków trwałych w budowie 
na koniec września 2010r. w porównaniu ze stanem sprzed roku zwiększyło się o 
26mln.zł. W okresie tym wydatkowano 122mln.zł, przy czym największe nakłady 
zostały poniesione na zadania: Centrum Edukacji Artystycznej (69mln.zł), 
przebudowę ul.Wyszyńskiego (17mln.zł), rewitalizację wschodniego bulwaru 
nadwarciańskiego (3,9mln.zł), Zawarcie– ul.Strażacka (3,7mln.zł), termomodernizację 
obiektów oświatowych (3,6mln.zł). Inwestycje długoterminowe miasta na koniec 
września 2010r. stanowiły: udziały i akcje w sześciu spółkach o wartości nominalnej 
251,2mln.zł i wkłady pieniężne w trzech fundacjach w łącznej kwocie 520tys.zł. 
Dochody miasta z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania wyniosły na koniec września 2010r. 16,5mln.zł, w tym 
sprzedaż gruntów i nieruchomości 8,8mln.zł. 
 
Ad.7  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady I sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom 
zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1640. 
 
 
 Prowadzący obrady         Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 Stefan Sejwa         Krystyna Sibińska 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 

 
 


