
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 5/2011 
 

 
 z V sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 19 stycznia 2011r. 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 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.  

 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w 

budżecie miasta. 
5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa 

Wlkp.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu - druk nr 41.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 40. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w 

trakcji autobusowej i tramwajowej, na 2011 rok, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. – druk nr 37. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie 
Wlkp. – druk nr 38. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
2011r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 
– druk nr 39. 

12. Odpowiedzi na interpelacje z IV sesji Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2010r. 
13. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
14. Sprawy różne, wolne wnioski. 
15. Zakończenie obrad. 
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Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzyła i jej obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta - 
Krystyna Sibińska, która po powitaniu stwierdziła wymagane quorum do obradowania 
i podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad.2  Proponowany porządek obrad. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że Prezydent Miasta wycofał projekt uchwały 
ujęty w pkt.8 porządku obrad w sprawie cen biletów MZK- druk nr 40. Wynika to z 
faktu, że nie posiadamy wszystkich opinii koniecznych do podjęcia takiej uchwały. 
Pismo o wycofanie projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu 
Jakub Derach-Krzycki – wnosi o rozszerzenie porządku obrad o informację na temat 
stanu powodziowego i podejmowanych w związku z tymi działaniach. Prosiłbym, aby 
w tym punkcie Prezydent ustosunkował się do prośby naszego Klubu o wprowadzenie 
autopoprawki do budżetu związanej z budową przepompowni na Siedlicach. 
Roman Sondej – Prezydent Miasta wycofał projekt uchwały na druku nr 40, a z tym 
projektem koreluje projekt uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do 
wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej na 2011 rok, dla MZK, stąd 
proponowałbym również wycofanie tego projektu z porządku obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem radnego J.Derech-Krzyckiego o rozszerzenie 
porządku obrad o informację nt.stanu powodziowego w mieście, głosowało 24 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem radnego R.Sondeja o wycofanie z porządku 
obrad pkt.9 podjęcie uchwały w sprawie dotacji przedmiotowej do wozokilometra w 
trakcji autobusowej i tramwajowej, na 2011 rok, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Gorzowie Wlkp., głosowało 24 radnych przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
Krystyna Sibińska – proponuję, abyśmy informację ujęli w pkt.3, pozostałe punkty 
zmienią kolejność, a pkt.8 i 9 zostały zdjęte z porządku. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 22 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się.  
 
 
Ad.3  Informacja na temat stanu powodziowego. 
 
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta - najwyższy poziom rz. Warty - 543cm, 
odnotowano w dn.14 i 15.12.2010r. Na dzień dzisiejszy, mimo, że w Gorzowie została 
zakończona akcja lodołamania, aktualnie stan wody na godz.12.30 dzisiaj wynosi - 
545cm i w ciągu ostatniej doby przybyło 19cm. Kończy się akcja lodołamania na 9 
kilometrze w okolicach Kostrzyna. W dniach 16 - 17.01.2011 r. w granicach 
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administracyjnych miasta na Warcie przeprowadzone zostało lodołamanie przez 
lodołamacz "LIS". Stan Warty z 539 cm opadł do stanu 518cm. Jak widać wody 
przybywa bardzo szybko, jest to związane z roztopami i z tym, że woda z terenów 
podtopionych spływa do Warty. Jednocześnie płynie Wartą coraz wyższa z 
południowo-wschodniej Polski. Wody gruntowe są na coraz wyższym poziomie. Z 
trudem utrzymujemy komunikację między otoczonymi wodą domostwami, wykonując 
dodatkowe przepusty i podnosząc korony ulic w rejonie Siedlic i na Zakanalu w 
rejonie ulicy Kasprzaka. Do niektórych posesji nie można dojechać samochodami 
osobowymi. Mieszkańcy pozostawiają pojazdy przy sąsiednich ulicach. Podjęliśmy 
decyzję aby dodatkowe worki, dodatkowe kruszywo skierować na teren Zawarcia i 
Zakanala, aby chronić posesje prywatne i gospodarstwa rolne i tam gdzie jest to 
możliwe utrzymać przejezdność dróg gruntowych. Aktualnie w terenie miasta pracuje 
14 pomp, przepompowując wodę z Kanału Siedlickiego oraz z przepustów 
gruntowych wzdłuż ul.Zielnej, Kujawskiej, Sierakowskiej oraz zbiornika retencyjnego 
na Niwicy do koryta rz.Warty i Kanału Ulgi. Przepompownię stacjonarną w Niwicy, 
wspierają 2 pompy szlamowe i l pompa dużej wydajności. Maksymalny stan na 
Niwicy to 201cm w dniach 18/19 12.2010 r., oraz 14-15 01.2011 r. Aktualnie poziom 
wynosi 180cm. Od 13.12.2010 r. w związku z zalaniem studni przydomowych, dla 
mieszkańców rejonu ulic Kasprzaka - Półwiejska dowożona jest beczkowozem woda 
pitna dla 23 gospodarstw domowych. Ponadto pojawiają się pojedyncze sygnały z 
innych części miasta o wodzie w podpiwniczeniach: Biblioteka Wojewódzka przy 
ul.Kos. Gdyńskich, ul. Spichrzowa, Tkacka, SP-l ul.Dąbrowskiego. Do dnia 
18.01.2011 r. na zabezpieczenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta zużyto żwiru - 
975t - zasypanych w worki, 18000 worków oraz 4215 m2 folii, gruzu budowlanego i 
tłucznia- 980ton - na drogi, l beczkowóz z ciągnikiem do dowozu wody pitnej. W 
działaniach zaangażowanych jest: KM PSP - 45-50 strażaków, więźniów 10-15 osób, 
wydano dla osób pracujących przy usuwaniu skutków wysokiej wody - 1623 posiłki 
regeneracyjne. Worki z piaskiem ułożono przy ul.Kujawskiej, wzdłuż Kanału 
Siedlickiego, osłaniając na długości. ok.600m posesje prywatne w ilości 18szt. 
Wykonano osłony pojedynczych, najbardziej zagrożonych obiektów: przy ul. 
Fabrycznej - przystań kajakowa MKS, - przystań kajakowa AZS AWF,  - schronisko 
dla zwierząt bezdomnych. Przy ul.Wał Okrężny - przystań kajakowa" Admira"/ 
kotłownia/. Ponadto na prośbę mieszkańców, wykonano osłonę pojedynczych, 
najbardziej zagrożonych posesji przy ul.Kobylogórskiej, Strażackiej, Zielnej, 
Wschodniej, Zachodniej, Pilskiej, Sierakowskiej, Kujawskiej, Zagrodowej, 
Paradyskiej, Granicznej i Warszawskiej. Zamknięto przepusty pod linią kolejową do 
Santoka oraz zamknięto wiadukt w rejonie ul.Warszawskiej 134. Naprawiano 
odcinkami drogi dojazdowe: ul.Krasickiego, Zielna, Sierakowska, Wschodnia, 
Zachodnia, Półwiejska. W zasobach własnych posiadam: worki -13 500 szt. w dn. 
15.01.2011 r. z magazynu wojewódzkiego w Sulechowie pobrano kolejne 20 000 szt. 
Folia - 5550m2 /21 rolek 37.5 x 7m/ - zakupiono kolejne 20 rolek, drobny sprzęt 
okopowy, termosy 25szt., naczynia i sztućce jednorazowe do konsumpcji po 2 000szt. 
W magazynach UM posiadam sprzęt do zakwaterowania 280 osób. Dotychczas 
poniesione koszty na całą akcję to ok. 459tys.zł. na koniec roku, zwrócono nam przez 
Urząd Wojewódzki 166tys.zł. Z przydzielonych na ten rok 300tys.zł - pozostało 36 
438 zł. Zabezpiecza to reżim wykonywanych prac powodziowych jeszcze przez okres 
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3 dni. Planowane działania: przepompowanie wody z Kanału Siedlickiego oraz 
przesiąków wzdłuż ul.Zielnej, Kujawskiej, Sierakowskiej, zbiornika retencyjnego na 
Niwicy do koryta rz.Warty i Kanału Ulgi. Utrzymanie przejezdności ulic - Siedlice 
oraz Zakanale. Przygotowanie miejsc do ewakuacji ludności: I -kolejność ewakuacji - 
ok.530 osób: - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 20 miejsc, - SP-4 - ok.350 miejsc, - 
internat ZSO Nr 2 - ok.70 miejsc, - internat Zespołu Szkół Ogrodniczych - ok.50 
miejsc, Transport - autobusy MZK i PKS. Żywienie ewakuowanych 3 posiłkami 
przygotowanymi w oparciu o kuchnie w obiektach, z personelem ww. placówek - 
możliwości 370 posiłków na jednej zmianie. Koszt 1 osobo/doby to ok.50zł. 
Zabezpieczenie miejsca dla ewakuowanych zwierząt gospodarskich z 13 gospodarstw 
rolnych. w ilości 241szt. zwierząt hodowlanych w Janczewie. Przygotowanie 
ewakuacji schroniska dla bezdomnych zwierząt - ok.160 psów. W przypadku 
ewakuacji całkowitej, zajdzie konieczność wyewakuowania ok.11 500 mieszkańców z 
ok.2000 domostw i 23 gospodarstw rolnych oraz ok.447szt. zwierząt gospodarskich. 
Dzisiaj podjąłem decyzję o powiadomieniu mieszkańców najbardziej zagrożonych 
mieszkań, budynków i gospodarstw o miejscach ewentualnej ewakuacji. Spotkaliśmy 
się 2-krotnie z członkiem Zarządu Województwa i przedstawicielami LUW i 
Woj.Zarządu Melioracji w sprawie działań, które są niezbędne do podjęcia aby ta 
sytuacja powodziowa na Zawarciu, szczególnie na Kanale Siedlickim była pod 
większą kontrolą i nie powodowała tak wielkich strat. Czekamy z Urzędu 
Marszałkowskiego na odpowiedź i propozycje porozumienia. Jeżeli propozycja 
przyjdzie, Radę o tym poinformuję. Ponieważ wszystkie kanału na Zawarciu, te które 
mamy jako woda płynąca, nie które też są kanałami melioracyjnymi są zalane, w 
związku z tym nie występujemy do Rady o środki finansowe, bo teraz i tak żadnych 
prac nie moglibyśmy prowadzić. Będziemy występowali o refundację środków do 
LUW z działalności, która wynika z bieżącej działalności Straży Pożarnej, 
Wydz.Zarządzania Kryzysowego i PWiK. W momencie kiedy będzie miała miejsce 
sytuacja, że musimy podjąć kolejne działania, będę na bieżąco Radę informował.  
Robert Surowiec – sądzę, że jest też dobra wiadomość z Zarządu woj.lubuskiego, 
który wczoraj podjął decyzję o przeznaczeniu 0,5mln.zł. Będą to pieniądze 
wykorzystane na uzupełnienie zasobów wojewódzkich magazynów 
przeciwpowodziowych, o m.in. worki z pisakiem i geowłókninę. Jest też znaczna 
kwota przeznaczona na pilną konserwację i udrożnienie Kanału Siedlickiego. Jest to 
też informacja, o którą zwracał się Komitet zawiązany na Zawarciu. Są to pierwsze 
rzeczy, które są robione, m.in. jest to decyzja spowodowana wnioskiem PO do 
Zarządu województwa. Przewodnicząca K.Sibińska jest umówiona z Marszałek 
E.Polak na przyszły tydzień m.in. w sprawie wniosku, który pozwoli uregulować 
gospodarkę wodną na Zawarciu długofalowo.  
Krystyna Sibińska – w imieniu wszystkich mieszkańców słowa podziękowania dla 
p.Jana Figury – dyrektora Wydz.Zarządzania Kryzysowego, p.Huberta Harasimowicza 
– Komendanta PSP, proszę przekazać pracownikom operacyjnym podziękowania. 
Dostrzegamy to co robicie i dziękujemy. 
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Ad.4  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 
oświadczenia klubowe. 

 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: J.Wierchowicz, 
M.Surmacz, M.Marcinkiewicz, P.Leszczyński, Sf.Sejwa, S.Pieńkowski, R.Jałowy i 
J.Antczak. Interpelacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Udzielenie odpowiedzi: 
Urszula Stolarska – Z-ca Prezydenta Miasta – interpelacja dotycząca ubytków i dziur 
w drogach wskutek zimy, która ustępuje – w każdym mieście sytuacja jest 
katastrofalna i w naszym również. Natomiast głosy, które poprzez tą interpelację 
zostają przedstawione są nieuprawnione, nieusprawiedliwione i niezasadne ponieważ 
wykonujemy te zadania w wyniku wyłonienia do obsługi w tym zakresie firmy, która 
została wyłoniona w drodze przetargu i kolejny raz do takiego zadania, czyli 
doraźnego łatania dziur, usuwania ubytków – wystartowała jedna firma. Na rynku 
naszym nie ma firm, które mają właściwy sprzęt, organizację i możliwość 
dysponowania mieszkankami asfaltowymi, które mogłyby być w dyspozycji na taką 
okoliczność. Firma, która została wyłoniona w chwili zaistnienia warunków do 
wykonywania tego rodzaju prac, natychmiast pracuje na dwie zmiany, również w 
weekendy, za wyjątkiem niedziel, chociaż w ostatnią niedzielę firma również 
pracowała. Pracownicy tej firmy są już zmęczeni, że nie są w stanie pracować na trzy 
zmiany. W związku z tym została przyjęta organizacja, że podejmujemy się usuwania 
najbardziej niebezpiecznych ubytków i każdego dnia jest wyłaniany zestaw ulic, który 
cechuje się największymi ubytkami. W ciągu tego dnia, w ciągu dwóch zmian ubytki 
są usuwane, następnego dnia kolejne ulice są objęte tego typu usługą. Po to aby w 
okresie nadal sprzyjających warunków zajmować się ubytkami. Bardzo istotną sprawą 
w tej kwestii jest to, że nie zajmują się i nie będą składać ofert na wykonanie takiej 
usługi firmy, które zajmują się budową czy przebudową dróg, ponieważ zupełnie 
innego rodzaju sprzęt jest potrzebny do takiego zadania i drugim elementem jest 
kwestia mieszanki asfaltowej. Do celów budowy i przebudowy dróg taką mieszankę 
produkuje się w określonym cyklu rocznym i pojawia się na rynku do możliwości 
wykorzystania w procesach inwestycyjnych dopiero od miesiąca kwietnia. W związku 
z tym, że najlepszym rozwiązaniem byłoby podzielenie miasta, tak jak w przypadku 
świadczenia usług na utrzymanie porządku, na pewne sektory, którymi zajmują się 
konkurencyjne firmy, niestety dla tego zadania jest to niemożliwe. Na warunki z 
jakimi się zetknęliśmy, przy braku możliwości znalezienia innej firmy, która mogłaby 
równolegle wykonywać prace w różnych miejscach w mieście, musimy uzbroić się w 
cierpliwość i korzystać z usług tej firmy, która daje z siebie wszystko. Firma 
dysponuje trzema urządzeniami: dwoma recyklerami i dodatkowo takim, które 
przygotowuje mieszkankę asfaltową. Realizuje zadanie zgodnie z naszymi 
oczekiwaniami, natomiast potrzeby są tak ogromne, że w jednym czasie musiałyby 
funkcjonować 4-5 takich firm. Na dziś mimo podejmowania wielokrotnych prób nie 
ma firmy, która zechciałaby skorzystać z naszego zlecenia i wykonywać dodatkowe 
zadania.  
Krystyna Sibińska – proszę do wykazu doliczyć ul.Dobrą, bo jest w fatalnym stanie, 
przynajmniej odcinek, który nie będzie objęty schetynówką.  
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Bogusław Andrzejczak – Prezes PWiK – interpelacja dotyczyła sposobu 
powiadamiania mieszkańców miasta i okolic, ale wcześniej chciałbym odnieść c się do 
faktu, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę w ubiegłym tygodniu, bo rzecz 
ta po raz pierwszy w historii przedsiębiorstwa miała miejsce. Jedna z trzech rur 
prowadzących od studni do zakładu uzdatniania wody w Siedlicach, miała w nocy 
nieszczelność, przy czym rzecz działa się na głębokości 1,5- 2m pod poziomem wody 
i pod lodem. W związku z tym służby PWiK, w sobotę od rana przystąpiły do próby 
odłączenia tej części uszkodzonego wodociągu, aby można było podawać wodę 
mieszkańcom w systemie niezakłóconym. Okazało się, że próba ani sobotnia, ani 
niedzielna nie dała tych rezultatów, których oczekiwaliśmy. Wspomagaliśmy się 
Strażą Pożarną, niestety wszystkie te działania okazały się być nieskuteczne, a dzisiaj 
przy podwyższonej wodzie w rzece tym bardziej jest niemożliwe aby skutecznie 
usunąć tę awarię. Stąd ten stan trwa do dziś. A posiłkujemy się pozostałymi 8 
posiłkami, które mamy i pracują pełną parą, bo dajemy mieszkańcom wodę w ilości 
ok.17tys.m3/dobę, podczas gdy niezbędne jest niespełna 18tys.zł. stąd też są pewne 
problemy w niektórych rejonach miasta, szczególnie os.Słoneczne, w domach SM 
„Metalowiec”, dzisiaj ciśnienie na wejściu do budynków tam wynosi 2 atmosfery i jest 
zbyt niskie, aby na ostatnich kondygnacjach tych budynków, woda docierała z takimi 
parametrami i aby było komfortowo. Proszę zerknąć na stronę internetową, która była 
tutaj przywoływana: pwik.gorzow.pl od wczoraj umieściliśmy tam szczegółowy opis 
awarii, która miała miejsce z piątku na sobotę i skutków tej awarii, także stanu 
aktualnego w jakim znajduje się zarówno nieczynne ujęcie i cały system wodociągowy 
Gorzowa Wlkp. i okolicznych gmin, który jest zasilany przez nas w systemie 
awaryjnym. W związku z tą sytuacją w sobotę rano mieliśmy bardzo wiele telefonów, 
sprawdzałem bo niektórzy otrzymywali informacje, że mieliśmy uszkodzone łącze. 
Tak nie było, telefony były odbierane, odebranych było w sobotę 248 telefonów, co 
oznacza, że natłok na te linie był zdecydowanie większy i wiele osób nie mogło w ten 
sposób uzyskać informacji, o czym nie wiedziałem w tym momencie. To wynikło 
dopiero po pewnym czasie. Jeśli chodzi o możliwość informowania, przy tego typu 
skali awarii, samymi telefonami jest już obecnie niewystarczająca. Służby kryzysowe, 
w związku z tą awarią zostały powiadomione w sobotę rano i komunikaty do mediów, 
które często nam pomagają, informację odnośnie awarii przekazywały. Oczywiście w 
tamtym czasie nie można było oszacować jaki może być termin zakończenia tego 
problemu, jak i dziś nie można określić kiedy zakład uzdatniania wody w Siedlicach 
ruszy, bo jest to związane z bardzo wysokim stanem wody i brakiem możliwości 
dotarcia do miejsca, w którym ta awaria wystąpiła. Informacja na stronie internetowej 
pojawiła się rano kiedy przyszedłem do pracy bezpośrednio do biura, bo w sobotę i 
niedziele pracowaliśmy w Siedlicach. To prawda, że niedoceniałem tego środka 
komunikacji, o czym mówiłem publicznie m.in. na antenie radia, a to m.in. z tej 
przyczyny, że nasza strona internetowa, mimo, że zawiera bardzo wiele takich 
popularno-naukowych informacji praktycznie nie była odwiedzana. Okazało się, że w 
przypadku tego typu awarii więcej osób z tego typu środka komunikacji chciało 
skorzystać, a nie miało takiej możliwości. Od poniedziałku został uruchomiony 
dodatkowy link związany nie tylko z tym żeby mieć dokąd zgłosić awarię i uzyskać 
informację, ale jest dodatkowy link, z którego wynika w którym miejscu i o której 
porze, jakie są awarie na sieci, szczególnie po roztopach. Można tam informacje 
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uzyskiwać, z godziny na godzinę. Przykład z tego tygodnia odnośnie gm.Deszczno, 
ul.Strzeleckiej, Śródmieścia i Brzozowca. Apel i prośba, szczególnie do mieszkańców 
Zawarcia i Zakanala, tego rodzaju apel też przygotowujemy nie tylko na naszą stronę 
internetową ale i do mediów. Aby nie używać studzienek kanalizacji sanitarnych do 
tego aby zlewać wody gruntowe, wypompowywać piwnice, zlewać wody z chodników 
i ulic, do tych studzienek, ponieważ w tamtym rejonie ze względu na bardzo wysoki 
stan wody, Zarówno studzienki kanalizacji sanitarnej i przepompownie są wypełnione 
po brzegi, pracują non stop i są już u kresu wytrzymałości. Tego typu działanie, że Ci 
sami mieszkańcy robią sobie krzywdę, bo jeśli nie u niego to u bezpośredniego sąsiada 
te wody, które są wpompowywane do studzienek, mogą wystąpić. Osoby, które 
pracują w wydziale kanalizacji, faktycznie ze wszystkimi dostępnymi przez nas 
środkami, w tym ze specjalistycznymi wozami, pracują non stop. To już nie daje 
rezultatu takiego, jaki powinien być oprócz opróżnienia studzienek i przepompowni. 
Niektórzy z mieszkańców skarżą się, że alarmują przepompownię, że jest w nich 
awaria. Uznaliśmy, że wszystkie przepompownie są już prawie pełne to nie ma sensu 
żeby alarmowały i odłączyliśmy te sygnały alarmowe. Jeździmy po wszystkich 
przepompowniach po Zawarciu i Zakanalu żeby przepompowywać zawartość, która 
tam jest. Oczyszczalnia, o czym  m.in. prasa donosiła i za co dziękuję, pracuje u kresy 
swojej wytrzymałości. Ma możliwość obrobienia 40tys.m3 ścieków na dobę. Aktualnie 
dopływa w związku z tym wysokim stanem wód i tymi zlewniami wód, 39tys., a więc 
jesteśmy na granicy wydolności oczyszczalni. Stąd ogromny apel do mieszkańców aby 
unikali tego typu procederu, bo nie jest to z korzyścią dla nich.  
Tadeusz Jędrzejczak – w sprawie szpitala przy ul.Warszawskiej, prosiłbym radnego 
aby te pytania kierować do radnych Sejmiku i Marszałka, bo oni są właścicielami tego 
terenu. A jeśli chodzi o chęć przejęcia tego budynku, Prezydent Miasta nie jest 
zainteresowany przejęciem budynków przy ul.Warszawskiej. Przed 6-laty 
proponowałem przejęcia tych obiektów, kiedy jeszcze funkcjonował szpital i 
chcieliśmy robić szpital powiatowy dla miasta Gorzowa Wlkp. ale nie było zgody 
poprzedniego województwa, a dzisiaj jest to zmartwienie Marszałka. Radny Sf.Sejwa 
zgłosił 2 interpelacje i chcę na nie odpowiedzieć. Sprawa zwrotu środków 
finansowych z LRPO. Nie zgadzamy się z interpretacja Urzędu Kontroli Skarbowej, 
nie zgadzamy się z interpretacjami Min.Finansów, jest ona nieuprawniona. W tej 
sytuacji jest kilkadziesiąt miejscowości w kraju i w związku z tym będziemy szukali 
zadość uczynienia w innej formie. Obecnie przygotowujemy to, ale jest to wobec 
samorządu ze strony władz rządowych niesprawiedliwe. Interpelacja w sprawie sportu 
– to chcę poinformować, że ani rada sportu, ani doradca ds.sportu nie są dysponentami 
budżetu miasta. W związku z tym obciążanie doradcy Prezydenta i rady sportu 
odpowiedzialnością za budżet miasta jest nieuprawnione. To nie jest drukarnia 
pieniędzy, ani jedna ani druga instytucja. Chcę przypomnieć, że roku temu o tej samej 
porze, kiedy były do podpisania umowy w wyniku konkursów, informowałem kluby 
sportowe, informowałem też Radę, że sytuacja budżetu miasta za rok będzie jeszcze 
gorsza. Stąd też jest problem ze sfinansowaniem wyczynu sportowego w mieście. Jeśli 
Rada podejmie decyzję, ze trzeba ten wyczyn finansować proszę bardzo, nie ma 
problemu, ale jak wiedzie, dostaliście sprawozdanie finansowe z klubów za ubr. i 
wystarczy spojrzeć ile od sponsorów, ile z biletów kluby mają, jak te pieniądze są 
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dzielone? Można to ocenić. Nie ten adres, adres jest do Rady Miasta o budżet, a nie do 
doradcy Prezydenta, bo on budżetem nie dysponuje. 
 
Oświadczenia klubowe: 
Stefan Sejwa – oświadczenie Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej: wobec powagi 
sytuacji zagrożenia powodziowego uznajemy za absolutnie nadrzędne dla miasta 
Gorzowa Wlkp. zrealizowanie w 2011r. działań zmodernizowania systemu 
melioracyjnego na Zakanalu i Zawarciu, poprzez przebudowę kanału Siedlickiego i 
budowę przepompowni. Długoletnie zaniedbania i ograniczenia finansowe 
doprowadziły do olbrzymiego zagrożenia skutkującego nawet ewakuacją kilkunastu 
tysięcy ludzi, a zalane w części domy, piwnice, systemy grzewcze i działki, stały się 
codziennością i bezradnością zrozpaczonych mieszkańców oczekujących pomocy. 
Odbyte rozmowy i wstępne ustalenia miasta z Zarządem Województwa dotyczące 
działań przeciwpowodziowych są po części optymistyczne i deklarują pozyskanie 
środków finansowych na ten cel z LRPO i podziale wymaganego wkładu własnego. 
Klub Platformy Obywatelskiej wyraża jednak zaniepokojenie czy ustalona procedura 
pozyskania środków drogą konkursową, a nie poprzez listę indykatywną, jest wobec 
reżimów czasowych właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że przed miastem jako 
beneficjentem stoją zadania przygotowania do projektu wraz z postępowaniem 
środowiskowym w formule zaprojektuj i wybuduj oraz przetarg wykonawczy. Klub 
Platformy Obywatelskiej licząc na poparcie Prezydenta i całej Rady Miasta zwraca się 
z apelem do Marszałka Województwa– p.E.Polak o zweryfikowanie dotychczasowych 
ustaleń i spowodowanie umieszczenia wniosku o środki finansowe na liście 
indykatywnej, co w dużej mierze przyczyni się do zrealizowania zadań jeszcze w tym 
roku i uniknięcia kolejnej powodzi lub podjęcia innych działań przyspieszenia 
zagwarantowania środków finansowych. 
 
Ad.5  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Urszula Stolarska – przebudowa ul.Dobrej – jesteśmy na etapie, że w ciągu kilku dni 
przygotowane materiały przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostaną złożone w 
referacie zamówień publicznych. Po wyłonieniu wykonawcy przystąpimy do realizacji 
zadań. Zadanie związane z przebudową ul.Dobrej w pierwszym etapie jest zadaniem, 
które zostało zakwalifikowane do NPPDL w związku z tym jak najszybciej 
podejmujemy działania w tym zakresie. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o drugi nasz 
wniosek w sprawie uwzględnienia przebudowy w ramach NPPDL ul.Kobylogórskiej. 
Po ustaleniach z LUW doprowadziliśmy do sytuacji, że oczekujemy na wynik 
przetargów dla zadań, które były z gwarancją dofinansowania, ponieważ LUW 
zagwarantował nam na zbyt niskim poziomie dofinansowania. Nie jesteśmy w stanie 
przy taki niskim poziomie, kiedy wartość prawie 8mln.zł. przedsięwzięcia, zostało 
wycenione jeśli chodzi o dofinansowanie na kwotę 800tys.zł. Będziemy oczekiwać na 
potencjalną szansę wykonania tego zadania w ramach NPPDL. Trwają prace 
projektowe przy ul.Dąbroszyńskiej, termin ich ukończenia przewidziany jest z końcem 
marca 2011r. Budowa mieszkań komunalno-socjalnych. Koniec roku został zamknięty 
realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. W grudniu 2010r. 
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zakończono montaż stropów 4-kondygnacji, okien, rozpoczęto wykonywanie ścianek 
działowych, konstrukcji dachu, Na koniec roku zaawansowanie finansowe tego 
przedsięwzięcia zamknęło się na poziomie 36% i było zgodne z przyjętym 
harmonogramem. Prace są kontynuowane, niezależnie od warunków pogodowych, z 
którymi mieliśmy do czynienia na początku stycznia. Planuje się, że w styczniu 
ok.300tys.zł. zostanie zaangażowanych na prace wewnątrz obiektu. Trwają również 
prace przygotowawcze do podjęcia realizacji inwestycji kanalizacji deszczowej w 
ul.Warszawskiej. Jest to zadanie, które ma na celu odwodnić przede wszystkim 
ul.Dziewięciu Muz, która prowadzi do Filharmonii. W ramach tego przedsięwzięcia 
założone jest, iż kanalizacja deszczowa będzie na wysokości od wejścia SP-17 
przeciskiem przeprowadzana do ul.Szkolnej, tam będzie wybudowany kanał, który 
odprowadzi wody do Warty. Obecnie mamy do czynienia z przygotowaniem się 
wykonawcy, z którym w grudniu podpisaliśmy umowę. Do rozpoczęcia prac taka 
możliwość pojawia się w tym miesiącu, przedstawiony harmonogram będzie przez nas 
przeanalizowany i myślę, że jak tylko warunki pogodowe się nie pogorszą wykonawca 
przystąpi do prac. Odprowadzanie wód opadowych z zachodniej części miasta – 
bardzo ważne zadanie, które obecnie dzieje się na etapie projektowania. Robimy część 
zadania na podstawie koncepcji, która obejmuje całą zachodnią część miasta, biorąc 
pod uwagę również funkcjonowanie Strefy Ekonomicznej. Ta część miasta, która ma 
być objęta odwodnieniem, w ramach prac projektowych, które mają się zakończyć z 
końcem I kwartału, dotyczą tej zlewni, która bezpośrednio łączyłaby się z 
koniecznością odprowadzania wód opadowych z drugiej nitki S-3. Prace projektowe 
toczą się w oparciu o wcześniej opracowaną koncepcję. Firma, która została 
wyłoniona w przetargu na opracowanie projektu miała inne podejście do rozwiązania 
problemów odwodnienia. Po wielu spotkaniach i jednocześnie zderzenia wizji, 
przeanalizowania wartości oraz parametrów jakie musimy uzyskać żeby bezpiecznie 
ten teren odwodnić. Jest to teren niezwykle istotny dla naszych spółek, ZUO i PWiK, 
oraz sąsiadujących z tym terenem obszarów, które często są zalewane w 
gm.Bogdaniec, nastąpiły ustalenia w wyniku, których projekt będzie opracowany w 
oparciu o przygotowaną koncepcję. Mamy do czynienia z realizacją zadania 
przebudowy dachu hali nr 1 przy ul.Przemysłowej – mieliśmy kłopoty jeśli chodzi o 
wyłonienie wykonawców opracowania projektowego, mamy już projekt, który został 
już opracowany do wyznaczonego umownie terminu, czyli połowy grudnia. Do 
połowy lutego następuje weryfikacja dokumentacji, potem wniosek o pozwolenie na 
budowę, aby zrealizować zamiar zawarty w umowie, zakończenia tego zadania do 
końca marca br. Kanalizacja deszczowa w rejonie Zawarcia – zadanie jest związane z 
koniecznością podłączenia się z systemem odprowadzenia wód, który musi być 
wykonany przez inwestora hali Nova Park. Zadanie, które do nas należy polega na 
odprowadzeniu wody do Warty wraz z instalacją przepompowni, wszystkie urządzenia 
i instalacje wraz ze zbiornikami retencyjnymi na terenie budowy, jest to zadanie leżące 
po stronie inwestora. Całe zadanie jeśli chodzi o sferę dokumentacyjną zostanie 
ukończone do końca stycznia, natomiast pozwolenie na budowę powinno być wydane 
do końca marca. Jednak musimy sobie uświadomić, że w projekcie budżetu mamy 
zapisane środki na sfinansowanie opracowania projektowego, nie mamy 
zabezpieczonych środków na wykonanie przepompowni i kolektora, który 
doprowadza wodę z terenu Nova Park do Warty. Bulwar – w stosunku do ostatnich 
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informacji sytuacja uległa zmianie w zakresie tylko takim, że górny taras został 
udostępniony dla celów komunikacyjnych, można z niego korzystać w części, która 
sąsiaduje z niszami. Wnioskowaliśmy aby zadanie w związku z warunkami z jakimi 
mamy do czynienia w kontekście rz.Warty mogło być zrealizowane w ramach 
środków niewygasających z terminem do końca czerwca. Filharmonia – w styczniu 
zakres zaangażowania całego kontraktu sięga 86%, kończone są prace związane z 
instalacją foteli w sali koncertowej. Wszelkie okładziny, wykładziny, instalacje, 
mechanika sceny – są w trakcie realizacji. Wykonawca podjął również, niezależnie od 
nie do końca sprzyjających warunków, już taką organizację prac, aby wykonywać 
zagospodarowanie terenu. Na początku lutego rozpoczną się pierwsze próby testy, 
badania dotyczące wielu części odbiorowych całego przedsięwzięcia. Podobna 
sytuacja, realizacji zadania w ramach środków niewygasających jest realizacja 
chodnika przy ul.Piłsudskiego i parkingu przy aptece Cito’s. W związku z tym, że 
pojawiły się sprzyjające warunki do podjęcia prac, wykonawca podjął się takich prac, 
wykonuje te które są możliwe do realizacji, dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa 
mieszkańców, czyli montaż słupków ograniczających ruch pojazdów i takich 
elementów, które w efekcie całej inwestycji muszą być wykonane, a warunki obecne 
na to pozwalają. Zadania wykonywane w terminie do 30 czerwca, ze względu na brak 
możliwości ich podjęcia, bo nie pozwoliły na to warunki pogodowe, mamy do 
czynienia z ul.Jutową i Tkacką, chociaż tam dodatkowym problemem jest bardzo 
wysoki poziom wód gruntowych. Musi być znaczna poprawa tych warunków 
hydrologicznych aby można było kontynuować prace. Toczą się prace projektowe, 
które zakończą się 15 marca, jeśli chodzi o modernizację kompleksu ul.Bracka –
Sielska –Morelowa -Klonowa i Lipowa. Toczą się również prace, kończące cały 
proces projektowy w związku z pozwoleniem na budowę dla zadania związanego z 
„Ł ączą nas rzeki”. Jeśli chodzi o zadanie w nowej wersji, dla której próbowaliśmy 
ubiegać się o środki z Europejskiej Współpracy Transgranicznej, najświeższe 
informacje po posiedzeniu komitetu monitorującego są takie, iż to zadanie zostanie 
ocenione na kolejnym posiedzeniu w czerwcu. Kolejne zadanie, które czeka na 
sprzyjające warunki hydrologiczne to kanalizacja sanitarna w kilku ulicach, przede 
wszystkim jeśli chodzi o ul.Strażacką, ale w trakcie jest również tak, która dotyczy 
ul.Biwakowej i Osadniczej. Termin przyjęty biorąc pod uwagę, że warunki zaistnieją 
jest ustalony do 15 kwietnia br. Na sprzyjające warunki czekają dwa zadania związane 
z kończeniem przedsięwzięcia w sprawie programu „Moje boisko Orlik 2012” przy 
SP-13 i SP-4 – tam trzeba ukończyć prace dodatkowe, które dzięki decyzji Rady 
spowodowały możliwość kompleksowego zagospodarowania boisk. Jeśli chodzi o 
podstawowe zadania, muszą być odpowiednie sprzyjające warunki do położenia 
powierzchni polieturanowej. Stąd te 2 zadania są również potraktowane jako te, które 
ze środków niewygasających będą wykonywane do 30 czerwca br. Zadanie dotyczące 
termomodernizacji, będące w trakcie realizacji – do końca roku, jak informowałam na 
ostatniej sesji w SP-17, które jest objęta tym procesem, zainstalowano za 380tys.zł. 
okna, pozostają do instalacji te, które dotyczą sali sportowej. Kontynuowane będą 
prace przewidziane projektem. Czekamy na umowę, która ma być wkrótce podpisana 
z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania, ponieważ zdecydowano, 
że będzie dofinansowanie z LRPO, ze środków, które powstały w wyniku 
oszczędności dla zadań w tym działaniu wcześniej prowadzonych. Remont fontanny 
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na Starym Rynku – do końca roku wykonano prace na ok.150tys.zł., które dotyczą 
głównie działań budowlanych w podziemiu? Nie będę wymieniać całego katalogu 
prac, które zostały wykonane. Aktualnie są podejmowane prace wykończeniowe jeśli 
chodzi o to co jest pod ziemią: piaskowanie, szlifowanie powierzchni betonowych, 
ścian, przygotowywanie pod izolacje. Jednocześnie rozpoczęły się prace 
konserwatorskie na elementach, które będą ustawione ponownie i odtwarzane.  
Krystyna Sibińska – na temat ul.Sybiraków i możliwości dotacji mamy wyjaśnioną 
sytuację? 
Urszula Stolarska – nie mamy wyjaśnionej sytuacji, nic nie powiedziałam na ten 
temat. Myślę, że należy to zinterpretować w taki sposób, że chyba się dziwnie 
skomplikowała, mogę zrelacjonować, iż przeprowadzałam rozmowy z 
przedstawicielami MSWiA i zajmujących się całym programem. Z rozmów wynikało, 
że jesteśmy jednym z wielu beneficjentów, którzy zabiegają o zmianę, jeśli chodzi o 
zasady finansowania i do tego celu potrzebna jest uchwała Rady Ministrów i że 
MWSiA jest również bardzo zainteresowane tym aby dokonać zmian w tym zakresie. 
W ciągu 3 ostatnich dni zaskoczyła nas kolejna korespondencja skierowana do nas 
ponownie od Wojewody, jako odpowiedź na nasz, uzgodniony zresztą z MSWiA 
wniosek, z którego wynika realizacja na podstawie rozporządzenia regulującego te 
kwestie sposobu finansowania przedsięwzięcia, krótko czytaj jako brak odpowiedzi na 
nasz wniosek, tylko przypomnienie obowiązujących zasad. Jednak Poseł W.Pahl 
poprosił o wszelkie elementy w tej sprawie. Został więc niezwłocznie wyposażony w 
kwestie związane z zasadami funkcjonowania całego programu oraz korespondencją, 
która w tej sprawie jest. Kolejne moje kontakty z MSWiA nie dały żadnych 
odpowiedzi na temat losów naszego wniosku, co by oznaczało, że sprawa jest na tyle 
trudna, albo brakuje w tej chwili możliwości procesowania, jeśli chodzi o zmiany, 
których zasadność Ministerstwo potwierdzało. 
Krystyna Sibińska – ale sami nie jesteśmy, są inne gminy? 
Urszula Stolarska – tak.  
Marek Kosecki – cieszę się, że wspomniano w dwóch zdaniach, że rozpoczęły się 
prace zmierzające do zakończenia inwestycji drogowych w rejonie apteki Cito’s, jak 
również będzie wykonana w dalszej części realizacja w ramach programu „Moje 
boisko Orlik 2012” zarówno przy SP-13 jak i przy SP-4. Widzę, że w zależności od 
pory roku w jakiej sesja się odbywa i w jakiej spływają informacje na temat 
wykonania inwestycji, to zmienia się również pani opcja tłumaczenia dlaczego są 
opóźnienia. Kiedyś słyszałem tłumaczenie, że bez względu na pogodę ta inwestycja 
może być kontynuowana. Widzimy, że jednak nie, bo kto to widział żeby w środku 
zimy była zima, ale mniejsza o to. Widziałem jednak, że przy trzaskającym mrozie, 
przy ziemi skutej lodem wykonywany był chodnik przy ul.Walczaka. Jak ten chodnik 
na dzisiaj wygląda to chyba wszyscy widzieli, oczywiście inwestycja niedokończona? 
Kiedy będzie dokończona? Co na dzień dzisiejszy z budową amfiteatru? Termin 
zakończenia tej inwestycji zawarty w umowie to 30 listopad 2010r. Co w umowie 
zawartej z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest zapisane w karach 
umownych, w związku z niewykonaniem tej inwestycji w terminie?  
Stefan Sejwa – chciałbym zwrócić się z pytaniami na temat LO-2, gdzie remont na 
dzień dzisiejszy jest niedokończony. Najważniejszym problemem tego 
niedokończonego remontu jest w dalszym ciągu brak realizacji działań związanych z 
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wyłączoną klatką schodową, co grozi kwestii bezpieczeństwa i komunikacji. Są tylko 
dwie klatki w tym budynku szkolnym, wyłączenie jednego stwarza określone 
utrudnienia. Jakie decyzje w tym zakresie będą podjęte? Jaka będzie ich realizacja? 
Rozumiem, że kładzenie kostki granitowej i opłotowanie to zadania, które ze względu 
na trwającą zimę można jeszcze przesuwać, ale drzwi do klas są niemalowane. 
Ponadto pojawia się problem ponieważ zauważono w szkole pękanie i puchnięcie 
farby czy jakiś innych zjawisk, na ścianach. Czy pogłębienie piwnicy nie wpłynęło w 
jakiś sposób na takie działania, pękania? Odchodzenie farby, tynku jest zjawiskiem 
dostrzegalnym. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda zabezpieczenie środków 
finansowych? Przesunęliśmy 47tys.zł. jako niewygasające środki do 30 czerwca, ale 
czy w kontekście tych moich pytań gwarantują one, szczególnie jeśli chodzi o klatkę 
schodową, końcowa realizację? Zespół Szkół nr 16 – zadanie dodane w wyniku zimy 
do naszych wcześniejszych zadań, na ile jesteśmy przygotowani w okresie ferii do 
wymiany okien? Czy zdążmy w czasie ferii? Kwestia SP-17, remontu termo, wymiana 
okien jest realizowana ale chciałbym usłyszeć ile tych okien wymieniono? Ile będzie 
wymienianych finalnie? Co z przeciekającym dachem, który według opinii 
użytkowników szkoły, stwarza duże problemy i od tego należałoby zacząć wszystkie 
inne prace? 
Urszula Stolarska – pozwolę sobie nie odnosić się do opinii na temat tego jak 
relacjonuję zakres wykonywanych i sposób wykonywanych zadań i przyczyn. Podjęła 
Rada stosowne uchwały z których wynika, że warunki w jakich te inwestycje były 
realizowane wymuszają i podjęliście uchwałę zagwarantowania wolnych środków i 
wykonywania tych zadań, w czasie kiedy jest to możliwe. Niezależnie od tego czy 
nam się podoba czy nie, inżynierowie kontraktu, którzy odpowiadają za jakość 
wykonywanych zadań, w ślad za tym my za to odpowiadamy, nie mogą pozwolić w 
niektórych warunkach, z którymi nie planowaliśmy się zmierzyć, a musieliśmy się 
zmierzyć nie mogą być wykonywane. Chodnik na ul.Walczaka – tłumaczyłam 
wielokrotnie, że harmonogram wynikający z sytuacji z jaką się zmierzyliśmy, która z 
punktu widzenia ogólnego interesu miasta była jak najbardziej słuszna, doprowadził 
do tego, że bardzo późno mógł wykonawca przystąpić do prac ponieważ włączyliśmy 
do tego zadania inicjatywę lokalną polegającą na wbudowaniu pod chodnik, którym 
mieliśmy się zająć inicjatywę lokalną kanalizację deszczową, która reguluje 
całkowicie niewielkim nakładem kwestie odwodnienia na ogromnym odcinku 
ul.Walczaka. W związku z tym, że wszystkich nas, bo od dawna nie mieliśmy do 
czynienia z tak wczesną zimą, nie udało się zagwarantować tak dobrych warunków 
żeby kontynuować i zrealizować umowny termin wykonania tego zadania, ale tutaj 
przyczyna leżała po naszej stronie ponieważ połączyliśmy dwie inwestycje ze sobą, a 
nie było to tak proste i szybkie jak sobie zakładaliśmy wcześniej. Stąd jeśli 
wykonawca w okresie wiosennym i okresie gwarancji, będzie zmuszony przez nas do 
naprawy i poprawy tej nawierzchni, oczywiście to wykona. Jest porozumienie z 
wykonawcą, że w sprzyjających warunkach wszystkie usterki, niedoskonałości, które 
powstaną w skutek trwającej zimy będą usunięte. Lepszych rozwiązań nie 
zaproponujemy, to jest jak najbardziej optymalne, które da się wprowadzić w życie. 
Amfiteatr – dyrektor MCK, w związku z zaistniałą sytuacją i uzasadnieniem, które 
potwierdził inżynier kontraktu, zawarła aneks, o czym ostatnio opowiadałam, z 
wykonawcą na realizację zadania, do końca kwietnia, ale dokładnie termin jest do 15 
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maja br. W wyniku aneksu do zawartej umowy ponieważ zezwalały na to warunki 
specyfikacji jakie były uwzględnione przy organizowanym przetargu spowodowały 
również, że zamówienie dodatkowe, uzupełniające, a przede wszystkim te, które leżą 
po stronie miasta, związane z kanalizacją deszczową będą wykonane przez głównego 
wykonawcę. Do 15 maja br. obowiązuje termin realizacji przedsięwzięcia. Kwestia 
LO-2 – również na poprzedniej sesji Rada zdecydowała o zakończeniu zadania, w 
kontekście organizacji odwodnienia terenu wokół szkoły, jako tą cześć zadania, która 
będzie sfinalizowana ze środków niewygasających z terminem realizacji do końca 
czerwca br. jeśli chodzi o pozostałe zadania trwają prace odbiorowe i usuwanie 
usterek na bieżąco. Te prace również dotyczą klatki schodowej i wszystko wskazuje 
na to, że do końca stycznia wszystkie prace oraz usterki, które zdiagnozowaliśmy 
zostaną usunięte. Istniejące, niedokończone rozwiązanie związane z odprowadzaniem 
wód, wymagało uruchomienia pompy, która uległa awarii, trzeba było dokonywać 
wymiany pompy, a sytuacja hydrologiczna na Zawarciu niestety spowodowała, że w 
piwnicach pojawiła się woda, ale tylko z tego powodu, że nie można było 
odpompować nadmiaru, który się pojawił. W związku z tym wykonawca wszelkie 
skutki tego zdarzenia bierze na siebie i niezwłocznie doprowadzi do ich usunięcia. 
Zespół Szkół nr 16 – w przerwie między świątecznej zostały wymienione wszystkie 
okna. SP-17 – nie wiem co więcej tłumaczyć, zostały wymienione wszystkie okna z 
wyjątkiem tych, które dotyczą sali gimnastycznej. Dalsze prace termo modernizacyjne 
będą kontynuowane, a zatem również te, które dotyczą dachu, bo te uważaliśmy za 
konieczne, niezbędne i powinny być podjęte w pierwszej kolejności, jednak warunki 
zimowe z ogromna ilością śniegu nie pozwoliły na ich podjęcie. W zamian za to został 
wykonany element związany z montowaniem okien.  
 
Ad.6  Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że w dniu dzisiejszym wpłynęła autopoprawka 
do projektu budżetu miasta, którą wszyscy radni otrzymali na piśmie – załącznik nr 5 
do protokołu. Wynika z likwidacji powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego i drobnych korekt w tekście. 
Małgorzata Zienkiewicz –Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawiła projekt budżetu miasta na 2011r. wraz z autopoprawką – załącznik nr 6 
do protokołu. Odczytała uchwałę nr 580/2010 RIO w sprawie wydania opinii o 
przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem oraz 
możliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2011r. miasta Gorzowa Wlkp., która 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Poinformowała, że uwagi RIO zostały 
uwzględnione. 
Robert Surowiec – w związku z tym, że rozpoczynamy nową kadencję budżet 
uchwalamy w styczniu. Do 28 grudnia ubr. odbyły się posiedzenia komisji 
merytorycznych Rady nad projektem budżetu na 2011r. Do 30 grudnia została 
zwołana Komisja Budżetu i Finansów z udziałem przewodniczących pozostałych 
komisji, a 5 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z 
udziałem Prezydenta Miasta i Skarbnika oraz wysłano materiały na dzisiejszą sesję. W 
dniu 27 grudnia budżetem zajmowała się Komisja Oświaty i Wychowania, która w 
głosowaniu jawnym 3 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach 
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wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2011r. 
Komisja Gospodarki i Rozwoju, która odbyła się 28 grudnia ubr. w głosowaniu 
jawnym 5 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych pozytywnie zaopiniowała projekt 
budżetu miasta na 2011r. Komisja Spraw Społecznych obradowała 28 grudnia ubr. i w 
głosowaniu jawnym 7 glosami za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta na 2011r. Także 28 grudnia ubr. 
Komisja Kultury, Sportu i Promocji w głosowaniu jawnym przy braku głosów za, 3 
głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się negatywnie zaopiniowała projekt budżetu 
miasta na 2011r. Komisja Budżetu i Finansów obradowała 29 grudnia ubr. wraz z 
przewodniczącymi pozostałych merytorycznych komisji Rady. Komisja Budżetu i 
Finansów w głosowaniu jawnym przy braku głosów za, 3 głosach przeciwnych i 4 
wstrzymujących się wyraziła negatywną opinię do projektu budżetu miasta na 2011r. 
Kluby i radni spotykali się w międzyczasie z Prezydentem, na spotkaniu Komisji 
Budżetu i Finansów w dniu 5 stycznia br. był obecny Prezydent, który mówił o tym, że 
rozważa wprowadzenie autopoprawki do budżetu miasta. Umówiliśmy się, że taka 
Komisja 12 stycznia br. się odbędzie z ewentualnymi autopoprawkami. W związku z 
tym, że nie było autopoprawki Komisja nie doszła do skutku. Sądzę, że wielu radnych 
czekało na tą autopoprawkę, natomiast jej nie ma. Dziś mamy sesję, gdzie będziemy 
uchwalali budżet a więc budżet albo przyjmiemy, albo odrzucimy, albo będziemy 
wprowadzali poprawki do tego budżetu. 
Krystyna Sibińska – w związku z przedstawionym projektem budżetu i opiniami 
komisji merytorycznych, otwieram dyskusję. 
Robert Surowiec – rozmawialiśmy na komisjach merytorycznych na temat tego 
budżetu. Jest to trudny budżet i można długo by stać i krytykować, ale nie o to chodzi. 
Należy zająć się pracą merytoryczną. Uchwalamy dotację dla MZK, a jednocześnie 
została zdjęta uchwała odnośnie podwyżek cen biletów, czy nie będziemy mieli z tym 
problemu? Czy ta dotacja nie powinna być większa? Klub Radnych PO mówił o 
dwóch najważniejszych rzeczach, które powinny znaleźć się w tym budżecie. 
Mówili śmy o długofalowym uregulowaniu gospodarki wodnej na Zawarciu i poprawie 
funkcjonowania sportu gorzowskiego, bo jak wiadomo w tym projekcie budżetu, 
wszyscy powinniśmy zaciskać pasa, ale ten pas został zaciśnięty na gorzowskim 
sporcie i nie w pasie, a na szyi. Jeśli chodzi o uregulowanie gospodarki wodnej 
Przewodnicząca K.Sibińska spotkała się z Prezydentem, rozmawialiśmy z Marszałek 
E.Polak i uznajemy, że jest to rzecz, która będzie robiona w konkursie, bądź będziemy 
zabiegali o to aby te pieniądze znalazły się na liście indykatywnej. Uznajemy, że nie 
ma takiej potrzeby abyśmy dzisiaj wprowadzali te kwoty do budżetu. Jeśli chodzi o 
pieniądze na sport tutaj też mamy uzgodnienie z innymi Klubami radnych, 
rozmawialiśmy z Klubem PiS-u, z Klubem SLD, także podobne zdaniem Klub 
Radnych „Nadzieja dla Gorzowa”. Chciałbym zaproponować poprawkę, która 
spowoduje zwiększenie pieniędzy dla sportu w Gorzowie Wlkp. Proponuje 
zmniejszenie z dz.92113 § 248 o kwotę 1.911.530,00zł. i zmniejszenie z dz.92605 § 
430 o kwotę 2. 088.470,00zl., a zwiększenie w dz.92605 § 282 o kwotę 
4.000.000,00zł. Powodowałoby to też zmianę w załączniku nr 1 zmniejszamy dz.921 
kwota dotacji podmiotowej – 1.911.530,00zł. i w załączniku nr 2 dz.926 kwota dotacji 
celowej zwiększamy o kwotę 4.000.000,00zł. – wniosek stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu. Spowoduje to także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, która 
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przedstawię później. W dużym uproszczeniu oznaczałoby to, że ściągamy kwotę 
ok.2mln.zł. z organizacji Grand Prix i ok.2mln.zł. z funkcjonowania Filharmonii. Są to 
rzeczy, która działyby się tymczasowo i przy dodatkowych wpływach do budżetu i 
funkcjonowanie Filharmonii nie byłoby zagrożone i Grand Prix w Gorzowie Wlkp. 
mogłoby się odbyć.  
Marek Surmacz – stanowisko Klubu Radnych PiS do uchwały o projekcie budżetu na 
2011r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Sebastian Pieńkowski – z uwagi na poprawki, które zgłaszamy, proponujemy 
odesłanie tego projektu budżetu do Komisji Budżetu i Finansów i wspólnie z 
Prezydentem Miasta wprowadzenie zmian uwzględniających m.in. te poprawki które 
zgłosimy. Dlaczego chcielibyśmy to zrobić na Komisji? Możemy to zrobić dzisiaj, 
możemy to zrobić w ciągu tygodnia i zwołać kolejną sesję za tydzień. Przede 
wszystkim na to, że Prezydent złożył autopoprawkę dzisiaj w ostatniej chwili, przede 
wszystkim dlatego, że brakuje środków w budżecie na modernizację Kanału 
Siedlickiego i budowę przepompowni. Myślę, że Rada Miasta powinna 
zagwarantować takie środki, żeby wykazać dobrą wolę i żeby w końcu Skarb Państwa 
i Urząd Marszałkowski zaczął wykonywać swoje obowiązki. Chcielibyśmy znaleźć 
środki na rozwiązanie problemu siedziby Urzędu Miasta, czyli na dokumentacje 
modernizacji budynku przy ul.Obotryckiej, wykonania dokumentacji ul.Kostrzyńskiej 
i projektu hali widowiskowo-sportowej. Ze względu na skandalicznie niskie nakłady 
na funkcjonowanie gorzowskiego sportu chcielibyśmy odesłać to do komisji. 
Szczegółowe poprawki na sumę 7.440.416zł. stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
Złożone poprawki dotyczą w sumie środków finansowych w wysokości 7 440 416zł. i 
pozwolą spełnić obietnice wyborcze wszystkich klubów, czyli wybudowania hali 
widowiskowej, bo ona ma sens tylko w jednym momencie gdy istnieją kluby, a te 
pieniądze pozwolą przetrwać tym klubom w 2011r. 
Marcin Kurczyna – Klub Radnych SLD złożył w grudniu ubr, pismo do Prezydenta 
Miasta, w którym rozumiejąc trudną sytuację budżetową Miasta, nie chcąc dokonywać 
pewnych nerwowych poprawek w tym budżecie, proponowaliśmy ponowne 
zastanowienie się nad niektórymi pozycjami budżetu i podjęciem określonych działań, 
które mogą spowodować, że sytuacja miasta, zwłaszcza w sferze inwestycji się 
poprawi. W dalszym ciągu liczymy na to, że po zakończeniu prac odnośnie budżetu 
będziemy mogli podyskutować o tym, bo wiemy, że nowych inwestycji w budżecie 
nie ma. Będziemy mogli podyskutować o tym jak znaleźć prawne i finansowe 
instrumenty, które pozwolą te inwestycje, choćby w jakimś ograniczonym zakresie 
realizować. Dość istotnym zagadnieniem, które wywołuje najwięcej emocji w 
ostatnim okresie to te miejsca w budżecie, które dotknęły najdalej idące cięcia. 
Mówimy o dwóch sferach: kultury i sportu, gdzie te cięcia są faktycznie duże. 
Odnośnie kultury w naszym piśmie z grudnia ubr. prosiliśmy Prezydenta o ponowne 
rozpatrzenie zmiany planu wydatków w sferze kultury jeśli chodzi o Jazz Club pod 
Filarami, dlatego że jest to jedyna instytucja kultury, która w przyszłorocznych 
planach budżetowych doznała cięcia o ponad 40% swojego budżetu, w porównaniu w 
budżetem ubr. Sport – zgadzamy się z opinią, że środki, które są zagwarantowane w 
projekcie budżetu na przyszły rok oznaczają tylko faktycznie ograniczenie działalności 
na poziomie sportu profesjonalnego. Uważamy, że środki na takim poziomie 
doprowadzą do tego, że zmarnowany zostanie wysiłek wielu osób, które są w sport 
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zaangażowane, a tym samym zaangażowane są w promocje miasta poprzez sport. 
Uważamy, że takie środki na sport nie uwzględnia potrzeb naszych dzieci i młodzieży, 
które rozwijają się, wychowują i trenują w tych klubach. Czekaliśmy jak pozostali 
radni na autopoprawkę w tym zakresie. Na dzisiaj musimy podjąć decyzję co z tym 
budżetem dalej robimy odnośnie sportu. Z rozmów z Prezydentem wiemy, że pewne 
nowe propozycje odnośnie finansowania mogą się pojawić dopiero w sytuacji, kiedy 
będziemy znali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r. i być może jakieś 
dodatkowe środki się znajdą. Radni konsultowali pewne zmiany budżetowe, 
rozmawialiśmy o przesunięciach, które proponuje PO i innych przesunięciach 
rozmawialiśmy we własnym Klubie. W imieniu Klubu Radnych SLD proponuję 
przesunięcie z rezerwy na odprawę dla pracowników samorządowych, która jest 
zapisana na poziomie 3 223tys..zł. - kwoty 2mln.zł. na dwa dodatkowe zadania: środki 
w wysokości 250tys.zł. na Jazz Club pod Filarami, rozdział 92109 dotacje 
przedmiotowe dla samorządowych jednostek kultury. Pozostała kwota czyli 
1 750tys.zł. na dz.926, rozdz.92605 – dotacje celowe na dofinansowane zadań 
zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Proponuje ogłoszenie przerwy w celu 
umożliwienia przedyskutowania z Prezydentem Miasta i przewodniczącymi Klubów 
poprawek, które zostały zgłoszone. Zgłoszone poprawki stanowią załącznik nr 11 do 
protokołu. 
Jakub Derach-Krzycki – Klub Radnych „Nadzieja dla Gorzowa” oczekiwał od 
Prezydenta wniesienia autopoprawki do projektu budżetu, która mogłaby umożliwi ć 
przebudowę czy rozpoczęcie procesu projektowania przepompowni na Siedlicach. 
Cieszę się, że inne Kluby również to popierają, ale przyjmujemy logiczne 
wytłumaczenie, że w tej materii skoro odbyły się rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim, oczekujemy na projekt porozumienie w sprawie odwodnienia 
Zawarcia i Zakanala. Naszym zdaniem nielogicznym jest w tej chwili na siłę 
forsowanie poprawki do której i tak będziemy musieli powrócić, jak porozumienie 
nabierze realnych kształtów i to co dzisiaj na siłę wpisalibyśmy do budżetu musiałoby 
być przez nas doprecyzowane. Popieramy ten budżet mając świadomość, że nie jest to 
budżet prosty i prawdą jest to co padło z tej mównicy, że były z nami konsultowane 
poprawki, które zostały zgłoszone PO. Rozmawialiśmy na ten temat z Prezydentem i 
te poprawki jesteśmy skłonni poprzeć. Co pozostałych dziś zgłoszonych poprawek, 
apelowałbym do wszystkich radnych aby unikać na przyszłość, że istotne poprawki do 
budżetu na milionowe kwoty, są zgłaszane w ostatniej chwili, że nie są one 
formułowane na etapie prac komisji, rozumiem, że wszyscy oczekiwali na 
autopoprawkę ze strony Prezydenta, który jednak zapowiadał, że tej autopoprawki nie 
będzie? Prosiłbym aby w tym kontekście w toku dalszych prac radni mogli otrzymać 
na piśmie poprawki, które zostały zgłoszone, bo nikt z nas nie zdążył ich zanotować.  
Stefan Sejwa – przy  analizie propozycji budżetu na 2011r. chciałbym zwrócić uwagę 
na problemy i potrzeby związane z finansowaniem edukacji w mieście. Wprawdzie 
finansowanie sportu nieco ograniczyło zajmowanie się tą kwestią, ale proszę wierzyć, 
że skala braków dofinansowania oświaty jest dużo większa niż sportu. Budżet na 
oświatę w dz.801 wydaje się duży, ale w zakresie potrzeb i po stronie wydatków to 
143 480tys.zł., z tego na dofinansowanie 120 200tys.zł., a przedszkoli 23 281tys.zł., 
które to przedszkola finansowane są jako zadanie własne z budżetu miasta, na które 
nie ma subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa na 2011r. wynosi dla Gorzowa 
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Wlkp. 123 807tys.zł. i pozornie finansuje szkoły. Wobec wspomnianych na ich cel 
wydatków 120 200tys.zł., ale to tylko pozornie, bo to oznacza, że w subwencji ujęte 
jest 3,6mln. zł. na finansowanie przedszkoli, czyli budżet oświaty jest nieoszacowany, 
a w szkołach zabraknie środków na płace, wydatki bieżące, nie mówiąc o stanie części 
obiektów oświatowych. Wprawdzie w dz.758 występują też rezerwy celowe, ale tylko 
w wysokości 1,5mln.zł. głównie na nagrody, dodatki motywacyjne i w tym 
ok.300tys.zł. na remonty awaryjne co nie zmienia sytuacji rekompensowania potrzeb 
w zakresie wyeksploatowanej bazy oświatowej. Dla porównania udział miasta w 
dofinansowaniu oświaty, poza przedszkolami w 2008r. wynosił 11mln.zł., w 2009r. – 
8mln.zł., w 2010r. – brak jeszcze rozliczeń, ale można przyjąć ok.10mln.zł., natomiast 
na 2011r. przy minimalnych wydatkach zabraknie na oszacowanie co najmniej 
2,1mln.zł. żeby wyjść na tzw.zero. To dramat, tak jeszcze nigdy nie było, a chciałbym 
to jeszcze zilustrować następującymi uszczegółowieniami: mamy 70 obiektów 
oświatowych, których potrzeby remontowo-modernizacyjne oscylują w granicach 
20mln.zł., zaś w budżecie 2011r. proponuje się na ten cel 150tys.zł., poniżej 1%,. 
Brakuje też środków na realizację przesuwanych zaleceń pokontrolnych sanepidu czy 
straży pożarnej. Natomiast w wydatkach na pomoce naukowe i książki na wszystkie 
placówki zaplanowano zaledwie 26 800zł.., w tym na szkoły podstawowe, gimnazja i 
licea ogólnokształcące - 0zł. Nie zaplanowano też żadnej nowej inwestycji 
oświatowej, ani poważnego remontu typu termomodernizacja. Będziemy kończyć z 
2010r. dwa boiska typu Orlik i prawdopodobnie remont termo SP-17, ale to bardzo za 
mało w stosunku do skali potrzeb. Rozumiem, że szkoły artystyczne, czy nowa szkołę 
zawodową przesuwamy w czasie, ale na remont termo czekają Zespół Szkół nr 16, 13, 
Gimnazjum nr 9. Na boiska SP-10, 5, Lo-2 czy Zespół Szkół Odzieżowych, nie 
mówiąc o remontach w sensie wymiany okien, sanitariatów, instalacji i tym 
podobnych. Proszę wierzyć w oświacie jest reżim oszczędnościowy, dla porównania 
zaproponowano na potrzeby Internetu w Urzędzie Miasta - 190tys.zł., zaś w ok.70 
placówkach oświatowych - 56tys.zł., na telefony w Urzędzie Miasta -215tys.zł., a w 
placówkach oświatowych 53tys.zł., na remonty w Urzędzie Miasta 350tys.zł., a w 
oświacie 150tys.zł., czy wreszcie na pomoce naukowe i książki w Urzędzie Miasta -
190tys.zł., a w oświacie – 27tys.zł. Oczywiście porównanie tych dwóch podmiotów 
jest specyficzne, ale mam wrażenie że w Urzędzie Miasta jest mniej ograniczeń 
finansowych niż w oświacie gorzowskiej. Kiedy przedstawiłem moje uwagi i 
wątpliwości na Komisji Oświaty i Wychowania to uzyskałem od Skarbnika, w 
obecności Prezydent Z.Bednarz, odpowiedzialnej za oświatę, że będziemy zwiększać 
liczbę uczniów w klasach, czy łączyć klasy. Taka odpowiedź to jest ignorancja, praca 
w szkole czy przedszkolu to proces na żywym organizmie, a nie z cegłą czy innym 
przedmiotem. Ważne są tu warunki bezpieczeństwa ale też i unowocześnianie procesu 
edukacyjnego. Poza bezpieczeństwem mieszkańców nie ma nic ważniejszego jak 
rozwój edukacji. A tymczasem w finansowaniu gorzowskiej oświaty proponuje się 
wegetację, to nawet nie jest wegetacja, to jest cofnięcie się do tyłu, a tak źle jeszcze 
nie było. Proszę nie dopuśćmy do tego, z tym, że w sytuacji tak napiętej nie 
zaproponuję wniosków, o zmianę w budżecie na rzecz oświaty, ale apeluję do 
Prezydenta Miasta o autopoprawkę lub gwarancję, że w sytuacji pojawienia się 
większych dochodów budżetu przeznaczy ich poważna część na potrzeby oświatowe. 
Na marginesie: przemarsz uczniów, nauczycieli czy rodziców ulicami Gorzowa Wlkp., 
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miałby bardzo wątpliwą promocję dla przystani miasta Gorzowa Wlkp. w jego 
funkcjonowaniu. Odnośnie pisma, które otrzymałem z jednej ze szkół, a obrazuje 
bardzo wymownie to co staram się wyartykułować, cyt.”…parkiet sali gimnastycznej 
stwarza potencjalne zagrożenie dla przebywających tam uczniów i nauczycieli. 
Wybrzuszenia parkietu, różne klepki spowodowane są wielokrotnym zaciekaniem 
dachu. Z sufitu sali gimnastycznej sypie się tynk, istniejące oświetlenie wraz z 
instalacją z lat 60-tych nie spełnia wymagań dotyczących oświetlenia obiektów 
szkolnych. Fatalny stan sufitu i zaciekanie mogą spowodować zwarcie instalacji 
elektrycznej. Stan ścian sali gimnastycznej i całego kompleksu sportowego wymaga 
natychmiastowego remontu, a w wielu miejscach farba łuszczy się, odpada i 
malowanie jest bez sensu. A od kilku lat uczniowie nie mają możliwości wykąpania 
się po zajęciach sportowych, co jest po stronie przyczyny fatalnego stanu natrysków. 
Instalacja kanalizacyjna odprowadzająca wodę jest nieszczelna, wydziela się z niej 
nieprzyjemny zapach.” To jest cytat obrazujący, że to co staram się przedstawić w 
uwagach do budżetu w związku z jej finansowaniem w propozycji 2011r. jest 
rzeczywistością naszego miasta.  
Jerzy Sobolewski – Komisja Kultury, Sportu i Promocji spotkała się z prezesami 
klubów sportowych i dyrektorami jednostek kultury. Żale, które zostały wylane przez 
prezesów były żenujące. Istnieje potrzeba aby został opracowany regulamin dotacji 
funkcjonowania a gorzowskiego sportu. Jako przewodniczący tej komisji w ciągu 
tygodnia chcę opracować z osobami, które są zainteresowane i radnymi regulamin, 
który jednoznacznie powodowałby, że nie będzie żadnych dywagacji, obiecanek na 
jakiej zasadzie kluby mają funkcjonować i jakie pieniądze, w jakiej wysokości mają 
dostawać od miasta. Nie może być tak, że ktoś obiecuje i potem tego słowa nie 
dotrzymuje. Mówię to do Prezydenta, przykład, nasz trener D.Maciejewski mówił, że 
Prezydent obiecał 800tys.zł. dofinansowania do gorzowskiej koszykówki. Nie może 
być takich sytuacji, bo jest to nieprzyzwoite. Na tyle na ile miasta stać, miasto zawsze 
pomoże. Wszyscy uważamy, że sport promuje Gorzów Wlkp., że jest jednym z 
ważniejszych zadań miasta. Uważam, ze dobrze przygotowany regulamin pozwoli o to 
zadbać. W kulturze również mamy pasztet, dyrektorzy również się żalili, że jest mało 
pieniędzy na kulturę masową, na wszystkie jednostki które funkcjonują w Gorzowie 
Wlkp., oprócz CEA. Nasuwają się konkluzje aby w Gorzowie Wlkp. nie 
funkcjonowało coś takiego jak funkcjonuje, żeby nie było tak, że CEA zarżnęło 
kulturę, a żużel - sport. Jest to zjawisko bardzo złe, odnośnie sportu opracujemy 
regulamin, a sprawy takie jak dofinansowanie gorzowskiej kultury, bo też uważam, że 
Jazz Club pod Filarami został pominięty jeśli chodzi o jakieś proporcjonalne obniżenie 
funkcjonowania kosztów. Nie może być tak, że takie imprezy, które były perełkami 
np.Regee nad Wartą czy Romane Dywersa, straciły jakby swoją ważność w Gorzowie 
Wlkp. i zostają pominięte w budżecie. Sądzę, że były tutaj również jakie personalne 
animozje byłej dyrektor. Myślę, że wielka nadzieja jest w tym, że nowa dyrektor 
sprawy tak ureguluje, żeby ludzie kultury również byli zadowoleni, przy tej naszej 
całej biedzie. Jeżeli jest bieda to musimy tą biedę dzielić wspólnie. 
Krystyna Sibińska – ponieważ zostały zgłoszone wnioski, najdalej idący dotyczy 
odesłania projektu budżetu do Komisji Budżetu i Finansów, pozostałe wnioski są 
poprawkami do projektu budżetu. Ogłaszam przerwę w trakcie, której odbędzie się 
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posiedzenie konwentu Rady. Zgłoszone poprawki zostały przekazane Prezydentowi 
celem ustosunkowania się.  
 
Po przerwie. 
 
Tadeusz Jędrzejczak – chcę odnieść się do uwagi, że autopoprawka Prezydenta do 
uchwały budżetowej na 2011r. została zgłoszona w ostatniej chwili. Przypomnę, co 
mówiła Skarbnik, że ta autopoprawka wynika ze zmiany  prawa, które weszło od 1 
stycznia br., a projekt uchwały budżetowej składałem 15 listopada ubr. oraz RIO 
nakazało pewne zmiany i stąd ta poprawka na 700tys.zł. została zgłoszona w ostatniej 
chwili. Poprawki zgłoszone przez radnych – mój stosunek do nich jest pozytywny, bo 
chciałbym załatwić wszystkie poprawki jeśli byłoby to tylko możliwe. Poprawki 
zgłoszone przez Klub Radnych SLD: przeniesienie środków z dz.758 rozdz.75818 § 
4810 – rezerwy w kwocie 2mln.zł.- opiniuję negatywnie tę propozycję ponieważ 
rezerwy, których jest mowa brzmi tak w projekcie budżetu: „ustala się rezerwy celowe 
w wysokości 7 419 000,41zł., wydatki bieżące – 6 417 000,00zł.”, dalej jest napisane 
w projekcie budżetu: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego (o którym tak wiele dzisiaj mówiono) – 930tys.zł.; na odprawy dla 
pracowników samorządowych – 3 223 000zł.”. Wbrew temu co sądzicie to nie są 
odprawy dla pracowników Urzędu, bo w tej grupie, która podlega tej ustawie i 
odprawom 6-miesięcznym, jest tylko 6 pracowników Urzędu Miasta, ale są 
pracownicy pomocy społecznej, i 99 nauczycieli. Oznaczałoby to, ze tym ludziom nie 
wypłacimy należnych im odpraw wynikających z ustawy. Na dodatki motywacyjne 
dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 186 583zł., na nagrody z okazji Dnia 
Nauczyciela, (dla całego środowiska oświatowego) – ponad 1 003 958,00zł, na 
ubezpieczenie majątku miasta 470tys.zł.; na lokalny samorządowy fundusz 
pożyczkowy – 4tys.zł.; na projekty i programy dofinansowane ze środków 
zagranicznych, w tym budżetu UE – 200tys.zł.; na remonty i usuwanie awarii w 
placówkach oświatowych i pomocy społecznej – 400tys.zł. W związku z tym trudno 
zgodzić się z tym aby środki z tego tytułu zdejmować, ponieważ one są niezbędne i 
potrzebne do normalnego funkcjonowania miasta. Co do wniosku o zwiększenie 
budżetu dla Jazz Club pod Filarami – chce poinformować, że ubr., dla Jazz Clubu był 
wyjątkowy, był to rok 30-lecia powstanie Jazz Clubu, było wydawnictwo książkowe, 
były dodatkowe koncerty z tej okazji organizowane. W związku z tym w propozycji, 
którą złożyłem do budżetu, a mamy 7 samorządowych jednostek kultury rozłożyło się 
to w ten sposób, że Grodzki Dom Kultury z proponowanej sumy w projekcie budżetu, 
blisko w 93% środki finansowe byłyby przeznaczone tylko i wyłącznie na bieżące 
utrzymanie i funkcjonowanie tej jednostki. DK„Małyszyn” – blisko 95%, Miejski 
Ośrodek Sztuki – blisko 95%, a Jazz Club – tylko 65%, a więc różnica między ogólną 
sumą, a wysokością kosztów niezbędnych do utrzymania jest największa. W 
przypadku „Lamusa” jest to 74%, na bieżące utrzymanie bez działalności kulturalnej. 
Klub Nauczyciela to 96,5% i MCK – 84,1%. Poprawki złożone przez Klub Radnych 
PiS - poprawka nr 1 – to by oznaczało, ze zmniejszamy rezerwę celową, o której 
mówiłem wcześniej, a co oznaczałoby, że pracownicy oświaty, pracownicy pomocy 
społecznej, pracownicy Urzędu, wszyscy pracownicy samorządowi, którzy w tym roku 
będą przechodzili na emeryturę nie dostaną odpraw i będzie to złamanie ustawy. 
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Poprawka nr 2 – oznaczałoby to dla Urzędu i naszego wspólnego funkcjonowania nie 
ponoszenie opłat pocztowych, czyli Urząd nie wysyłałby listów poleconych, przesyłek 
poleconych i przesyłek z potwierdzeniem odbioru. W skali roku kosztuje to Gorzów 
Wlkp. - 0,9mnln.zł., oznacza to także zerwanie umowy na ochronę budynków Urzędu, 
w dzień i w noc, wywóz nieczystości, dzierżawę kserokopiarek, konserwacje alarmów, 
centrali sieci telefonicznych. A również oznacza to, że Wydział Komunikacji nie 
zakupuje tablic rejestracyjnych, dokumentów prawa jazdy. Jest to umowa z 
Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych. Kolejny punkt w tej samej 
poprawce, która radny S.Pieńkowski zgłaszał, to chcę poinformować, że budżet MCK 
zaproponowany w projekcie budżetu to ok.1,4mln.zł., w efekcie czego samo 
utrzymanie instytucji i wynagrodzenia z pochodnymi to 1 177tys.zł., to oznacza, że 
albo likwidujemy MCK i nie robimy oczywiście Dni Gorzowa i Regee nad Wartą. W 
przypadku 3mln.zł. z CEA–Filharmonia Gorzowska – tam zaproponowany budżet to 
5,5mln.zł. z czego 4,6mln.zł. to środki finansowe niezbędne do codziennego 
funkcjonowania Filharmonii. Jednocześnie chcę poinformować, że uchwałą Rady 
Miasta w ubr. powołaliśmy Filharmonię, odbyliśmy konkursy, obecnie dyr.Borkowski 
kończy kompletowanie zespołu, w sobotę przesłuchiwał muzyków w Berlinie. W 
związku z tym 18 maja br. chcemy uroczyście z udziałem Rady otwierać CEA –
Filharmonię Gorzowską. Obcięcie tak dużej kwoty oznacza, że wycofujemy się z 
powołania Filharmonii i likwidujemy obiekt, będziemy go tylko ogrzewali i ochraniali. 
Trudno więc zgodzić się na tą poprawkę. Poprawka zgłoszona przez Klub Radnych 
PO – nie zgłaszam do tego żadnych uwag i biorę na siebie odpowiedzialność za to, 
żeby środków szukać tak abyśmy mogli się wywiązać z jednej i drugiej umowy przez 
nas podpisanej, a więc zarówno z powołania Filharmonii Gorzowskiej aby do końca 
roku środków nie zabrakło i z umowy podpisanej na organizacje Grand Prix na żużlu 
w Gorzowie Wlkp.  
Krystyna Sibińska – po zapoznaniu się z propozycją Prezydenta na Konwencie 
dokonaliśmy uzgodnień, które chciałabym przedstawić. Akceptując to co Prezydent 
przekazał i dotyczy odpraw pracowników samorządowych, oświaty i opieki 
społecznej, jak również przyjmując inne uwagi chcielibyśmy zaproponować Radzie, 
że poddajemy pod głosowanie i utrzymujemy poprawki zgłoszone przez Klub 
Radnych PO. Klub Radnych PiS wycofuje poprawkę nr 1, która dotyczy zmniejszenia 
rezerwy celowej i koryguje poprawkę nr 1 w sposób następujący: zmniejsza się środki 
finansowe po stronie wydatków kwotę 500tys.zł. z rozdz.921113 § 248 i zwiększa się 
wydatki w dz.921, rozdz.92109 § 2480 – Jazz Club – o 250tys.zł. i rozdz.92116 § 
2480 – WiMBP– o 250tys.zł. W związku z tymi uzgodnieniami Klub Radnych SLD 
wycofuje swoją poprawkę, która jest zbieżna z poprzednimi propozycjami. Jest jeszcze 
wniosek Klubu Radnych PiS najdalej idący o odesłanie projektu budżetu miasta do 
Komisji Budżetu i Finansów - będziemy go głosować jako pierwszy. 
Sebastian Pieńkowski – w imieniu Klubu Radnych PiS wycofuje wniosek o odesłanie 
projektu budżetu do Komisji. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego R.Surowca 
w imieniu Klubu Radnych PO o zmniejszenie z rozdz.92113 § 248 o kwotę 
1.911.530,00zł. i zmniejszenie z rozdz.92605 § 430 o kwotę 2. 088.470,00zł., a 
zwiększenie w rozdz.92605 § 282 o kwotę 4.000.000,00zł., powoduje to zmianę w 
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załączniku nr 1 zmniejszamy dz.921 kwota dotacji podmiotowej – 1.911.530,00zł. 
i w załączniku nr 2 dz.926 kwota dotacji celowej zwiększamy o kwotę 
4.000.000,00zł., głosowało 25 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego 
S.Pieńkowskiego w imieniu Klubu Radnych PiS: zmniejsza się środki finansowe po 
stronie wydatków o kwotę 500tys.zł. w rozdz.92113 § 248 i zwiększa się wydatki w 
dz.921, rozdz.92109 § 2480 – o 250tys.zł. i rozdz.92116 § 2480 – o 250tys.zł. wraz z  
dokonaniem koniecznych zmian w załącznikach, głosowało 25 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp., wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 19 radnych, przy 6 
głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że w dniu dzisiejszym również wpłynęła  
autopoprawka do projektu uchwały, którą wszyscy radni otrzymali na piśmie – 
załącznik nr 13 do protokołu. Autopoprawka jest konsekwencja autopoprawki 
zgłoszonej do uchwały budżetowej. 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-
2086 wraz z autopoprawką. Przedstawiła opinię RIO do projektu uchwały – załącznik 
nr 14 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały był opiniowany przez 
merytoryczne komisje Rady: Komisja Gospodarki i Rozwoju, Komisja Spraw 
Społecznych oraz Komisja Oświaty i Wychowania – wyraziły opinię pozytywną, 
Komisja Budżetu i Finansów nie wyraziła opinii, a Komisja Kultury, Sportu i 
Promocji zaopiniowała projekt uchwały negatywnie.  
Robert Surowiec – w związku z przyjętymi  poprawkami do budżetu na 2011r. jest 
konieczność wprowadzenia zmian w WPF i w imieniu Klubu Radnych PO zgłaszam 
poprawkę w załącznik nr 3 wiersz 1c – Organizacja Pucharu Świata i Mistrzostw 
Świata na Żużlu – zmniejszenie w kolumnie 2011 – 2 088 470,00zł. i zwiększenie w 
kolumnie 2012 o 2 088 470,00zł. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez radnego R.Surowca 
w imieniu Klubu Radnych PO: w załącznik nr 3 wiersz 1c – Organizacja Pucharu 
Świata i Mistrzostw Świata na Żużlu – zmniejszenie w kolumnie 2011 o 
2 088 470,00zł. i zwiększenie w kolumnie 2012 o 2 088 470,00zł., głosowało 23 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086, wraz z przyjętą poprawką, 
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głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 6 wstrzymujących się – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały był opiniowany przez 
Komisję Budżetu i Finansów, która po dyskusji nie wyraziła opinii. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, 
głosowało 16 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik 
nr 18 do protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gorzowie Wlkp.  

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
wszyscy radni otrzymali na piśmie – załącznik nr 19 do protokołu. Ponadto projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji 

przedmiotowej na 2011r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu 
budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem 
wszyscy radni otrzymali na piśmie – załącznik nr 21 do protokołu. Ponadto projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu 
budżetowego w Gorzowie Wlkp., głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad.11  Odpowiedzi na interpelacje z IV sesji Rady Miasta z dnia 29 grudnia 

2010r. 
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Ad.12  Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
IV sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 22 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.13  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Krystyna Sibińska – 22 stycznia br. godz.12.00 w Katedrze na zaproszenie 
ks.bp.Sf.Regmunta będzie uroczystość związana z rocznicą urodzin patrona naszego 
miasta – bp.W.Pluty. Mieszkaniec miasta prosi o umożliwienie e zabrania głosu. 
Jerzy Kaszyca – mieszkaniec miasta – poruszył temat rewitalizacji zabytkowych 
kamienic na terenie miasta. Nadawanie im koloru bez robienia pełnej rewitalizacji 
uważa za nieporozumienie. Poruszył problem braku odpowiedniej hali widowiskowo-
sportowej na terenie miasta. W hali przy ul.Czereśniowej podczas remontu nie 
uwzględniono kąta widoczności. Podobny problem występuje w hali przy LO-1 na 
ul.Puszkina.  
Krystyna Sibińska – przypominam o przygotowaniu planów pracy komisji i zgłaszaniu 
tematów do planu pracy Rady. 
Roman Sondej – sądzę, że będę wyrazicielem sporej grupy radnych, aby punkt 
porządku, w którym Prezydent U.Stolarska mówi o realizacji inwestycji przenieść na 
forum Komisji Gospodarki i Rozwoju, z częstotliwością raz na kwartał abyśmy nie 
musieli Prezydent angażować w tej początkowej fazie Rady, kiedy można już 
energicznie pracować.  
Krystyna Sibińska – sądzę, że jak będzie raz na kwartał to może być ze zdjęciami, 
realizacją, z całą ładną prezentacją, z zaangażowaniem finansowym. Jest to do 
przyjęcia, przyjmujemy i tak będziemy realizowali.  
 
Ad.14  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady V sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom 
zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1820. 
 
 
            Przewodnicząca Rady Miasta 
 
           Krystyna Sibińska 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


