
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 9/2011 
 

 
 z IX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 30 marca 2011r. o 
godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 

Sesję zwołano zarządzeniem Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – 
upoważnienie stanowi złącznik nr 1 do protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 22 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radny nieobecny: 
1.Kosecki Marek, 
2.Kunicka Halina, 
3.Surowiec Robert. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 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. Akademicki Gorzów – aktualny stan i perspektywy rozwoju szkolnictwa 

wyższego. 
5. Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w 

budżecie miasta. 
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 

2007+  za rok 2010. 
7. Sprawozdanie z realizacji w 2010roku: 

-Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
-Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Gorzowa Wlkp., 
-Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami, 
-Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia 

Mieszkańców Gorzowa Wlkp. 
8. Informacja na temat realizacji „Budowa mieszkań socjalno-komunalnych  o 

charakterze rotacyjnym i zamiennym”. 
9. Informacja na temat realizacji „Budowa C.E.A.-Filharmonia Gorzowska”. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. 
aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie 
Wlkp. - druk nr 74. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku - druk nr 68. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 75. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 76. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 77. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 78. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 82. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086 –  druk nr 80. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 81. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje 
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – druk nr 67. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 69. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 70. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 71. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 72. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych 
kamienicy narożnej przy ul.Jasnej 1-2 i ul.Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 
73. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustawienie pomnika Edwarda 
Jancarza przy ul.Śląskiej w Gorzowie Wlkp.- druk nr 79. 

26. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
27. Odpowiedzi na interpelacje z VI sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 2011r. 
28. Sprawy różne, wolne wnioski. 
29. Zakończenie obrad. 
 
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. 
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Ad.2  Proponowany porządek obrad. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o 
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustawienie pomnika Edwarda Jancarza przy ul.Śląskiej w Gorzowie Wlkp., ujętego w 
pkt.25 porządku oraz wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie. Wpłynęła również prośba Komisji 
Gospodarki i Rozwoju o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi. Konwent proponuje poszerzenie porządku obrad o przyjęcie 
stanowiska w sprawie uczczenia pamięci katastrofy pod Smoleńskiem. Proponuje 
również zmianę kolejności i w pkt.8 rozpatrzyć projekt uchwały ujęty w pkt.11. 
 
W głosowaniu jawnym za zmianą kolejności i w pkt.8 - podjęcie uchwały w sprawie 
zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2011 roku, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, 
głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w 
Deszcznie, głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o przyjęcie stanowiska Rady 
Miasta w sprawie uczczenia pamięci katastrofy pod Smoleńskiem, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały ujęty w pkt.11 będzie rozpatrzony w pkt.8, 
projekt ujęty w pkt.25 został zdjęty i stąd w pkt.25 proponuję rozpatrzyć projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie - druk nr 84, następnie w pkt.26 – projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
- druk nr 83, a projekt w sprawie rozstrzygnięcia skargi -druk nr 85 – jako pkt.27 
porządku obrad, pozostałe punkty zmienią numerację – w pkt.30 – przyjęcia 
stanowiska Rady Miasta. 
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W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, glosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się.  
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: Sf.Sejwa, R.Jałowy, 
M.Surmacz, S.Pieńkowski, M.Rawa, J.Synowiec, P.Leszczyński, R.Wróblewski i 
wspólna: J.Synowiec i J.Wierchowicz. Interpelacje stanowią załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Udzielenie odpowiedzi: 
Włodzimierz Rój – dyrektor OSiR – wychodząc naprzeciw pytaniu radnego też 
chciałbym zadać pytanie, bo od pewnego czasu się waham: robić coś, czy nie robić? 
Robić daną imprezę lub inną? Radny wyszedł z propozycją, a bardziej z postulatem, 
żeby ożywić Zawarcie. W związku z tym imprezę, którą moglibyśmy robić na 
bulwarze połączyliśmy z otwarciem stadionu żużlowego i zamiast robić na bulwarze 
powitanie wiosny czy powitanie lata, zrobimy imprezę na stadionie żużlowym. Jeśli 
chodzi o pokrycie kosztów tej imprezy Prezes Klubu Stal Gorzów – W.Komarnicki 
zadeklarował, ze firma Interbud West albo Energo Instal, będzie partycypować w tych 
kosztach żeby uświetnić tą imprezę. Jak to się skończy – na dzień dzisiejszy nie jestem 
w stanie odpowiedzieć. Dlatego też OSiR jest gwarantem tego, że mieszkańcy w tej 
imprezie wezmą udział i zostanie zorganizowana. Jesteśmy też przygotowani ze 
środków własnych żeby tą imprezę przeprowadzić. Myślę, że do końca tygodnia 
będzie spotkanie z firmą Interbud West, która określi się ostatecznie, ponieważ jest 
jedną ze Spółek firmy Energio Instal z Katowic, trwają konsultacje z Prezesem tejże 
firmy. 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – interpelacja radnego Sf.Sejwy na temat 
działalności plastyka miejskiego w odniesieniu do deklaracji, które były składane 
przez plastyka. Jakie środki Plastyk ma w budżecie miasta to radni wiedzą, są to środki 
naprawdę skromne. W ramach tych środków p.Iga Januszewska ma naprawdę 
atrakcyjne pomysły. Myślę, że będzie można to dostrzec w najbliższym czasie. Przede 
wszystkim uczestniczy czynnie w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym wydając 
zalecenia związane z estetyką obiektów czy budynków. Ponadto prowadzi wspólnie z 
Wydz.Dróg i Transportu Publicznego prace związane z ujednoliceniem i estetycznym 
wyglądem reklam, które są umieszczane w pasach drogowych, w tym również w 
części na elewacjach budynków. Jest to działanie bardzo trudne, ponieważ niezbyt 
mocno osadzone w prawie, ale naprawdę radzi sobie z tym nieźle i efekty będą w 
najbliższym czasie widoczne. 27 maja z inicjatywy Plastyka, przy udziale Wydz. 
Rozwoju i Promocji Miasta, odbędzie się salon reklamy zewnętrznej wraz z 
konferencją, na która zaproszeni zostali Ci, którzy chcieliby umieszczać reklamy, Ci 
którzy projektują reklamy, urzędnicy, wszyscy zainteresowani i radnych również 
serdecznie zapraszam.  
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Tadeusz Tomasik – Z-ca Prezydenta Miasta – interpelacja w sprawie krajowej rezerwy 
wykonania – Prezydent przykłada dużą uwagę do spraw związanych z podziałem tych 
środków, czego wyrazem był fakt, że we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych 
uczestniczył przedstawiciel kierownictwa Urzędu. Byłem, na dwóch spotkaniach, poza 
tym byłem na spotkaniu Starostów i Prezydentów, gdzie wspólnie ustosunkowaliśmy 
się do propozycji podziału środków. Przypomnę, że jest kwota ok.212mln.zł. 
Stanowisko krytyczne jeśli chodzi o sposób wykorzystania środków finansowych było 
przedstawione przez Konwent Starostów i Prezydentów Miasta, zabierałem również 
parokrotnie głos w tej materii. Kolejnym krokiem były uwagi, które Prezydent wniósł 
drogą elektroniczną, miało to miejsce 11 marca br. Prezydent przesłał uwagi dotyczące 
6 spraw. Z moich obserwacji wynikało, że na konsultacje, które były prowadzone, 
nasz wpływ był tylko wpływem poniekąd wymuszonym, ale nieznaczącym, 
postrzegałem, że i tak będzie nieznaczący. Na 6 uwag, które zostały skierowane i 
dotyczyły pewnych obszarów, w 4 obszarach decyzje zarządu o podziale środków 
finansowych, są dla nas nie do zaakceptowania, ale nie my decydujemy o podziale i 
przyznaniu środków, w 2 przypadkach częściowo spełniają nasze oczekiwania. 
Szczególnie uwagę skierowaliśmy na przeznaczenie środków na drogi wojewódzkie. 
Drugim interesującym z punktu widzenia interesów miasta było przeznaczenie kwoty 
50mln.zł. na jakość powietrza. Oprotestowałem i parokrotnie wskazywaliśmy, że 
niektóre przedsięwzięta m.in. jak finansowanie i przeznaczanie środków finansowych 
na budowę lotniska jest naszym zdaniem bezzasadne, nie spełniają wymogów 
kryteriów ekonomicznych. Nie ma racji bytu, przy budowie dróg szybkiego ruchu, 
posiadanie lotniska w takich miastach, gdzie ludzie nie korzystają z tego rodzaju usług 
komunikacyjnych. Nasze oczekiwania, które są i będziemy w nich partycypowali, to 
możliwość partycypacji w środkach związanych z budową przepompowni na 
Siedlicach. Prezydent E.Piekarz uczestniczy w tych pracach. Elementy te były również 
podnoszone podczas omawiania Strategii naszego województwa. Ten obszar 
postrzegamy jako możliwość partycypacji miasta w środkach związanych z udziałem 
w Krajowej Rezerwie Wykonania.  
Stefan Sejwa – prosiłbym o odpowiedź na interpelację w sprawie otwarcia stadionu, 
jak również plastyka miejskiego, szczegółowo na piśmie, ponieważ udzielone teraz 
odpowiedzi nie satysfakcjonują mnie, są lekceważeniem Rady i radnych składających 
interpelacje.  
Krystyna Sibińska – poza ustną odpowiedzią jest to zrozumiałe i tak też będzie. 
 
Ad.4  Akademicki Gorzów – aktualny stan i perspektywy rozwoju 

szkolnictwa wyższego. 
 
Maja Kiba-Janiak – Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. – 
podziękowała za zaproszenie, przedstawiona prezentacja stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Elżbieta Skorupska-Raczyńska – Rektor PWSZ w Gorzowie Wlkp. – przedstawiona 
informacja o PWSZ stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Uczelnia czuje się 
odpowiedzialna za miasto, uczelnia czuje się zintegrowana z miastem. Świadczy o tym 
m.in. obecność studentów na sesji, ich uczestnictwo bardzo skrupulatne i skupione. Od 
początku wsłuchują się w to, co się dzieje, są nie tylko obserwatorami, ale i 
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uczestnikami tego, co się dzieje. Przemieszczając się po mieście widać jak działamy 
na rzecz miasta, wszystkie budynki, które przejęliśmy, dostaliśmy od miasta są już 
wyremontowane albo w końcówce remontu. Budynki w kompleksie przy ul.Teatralnej, 
gdzie pozostanie rektorat, bo jest to miejsce zacne, historyczne, godne i nie będziemy 
poszukiwać żadnego innego miejsca na rektorat. Tam jest dobrze i trzeba wykorzystać 
tę bazę, którą mamy. Budynki w kompleksie przy ul.Chopina, gdzie kończymy remont 
budynku nr 7, wyremontowany budynek nr 8, biblioteka, budynek nr 6, kończymy 
remont budynku nr 5 gdzie będzie aula na ponad 460 osób, z możliwością 
prowadzenia festiwali, olimpiad, konkursów, spotkań, zapraszamy już tam w tej 
chwili. Tam też mamy halę sportową skromną, ciasną, ale własną. Kompleks 
budynków przy ul.K.Wielkiego służący za bazę mieszkaniową, noclegową, za bazę, 
która wynajmujemy koszykarkom. To również baza, gdzie będzie posadowione 
Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych. Pozostaje ul.Myśliborska, gdzie 
mamy budynek do remontu, w którym musimy przygotować laboratorium na potrzeby 
Instytutu Technicznego, chcemy to zbudować razem ze środowiskiem gospodarczym, 
pod postacią laboratorium środowiskowego. Pozostaje nam ośrodek w Rogach, co, do 
którego mamy ogromne plany, mamy nawet projekt przygotowany już do remontu, nie 
mamy funduszy, ale Rogi się nie sypią, są utrzymanie w standardzie zero. Korzystamy 
z tego ośrodka, udostępniamy na potrzeby konferencji, zjazdów, spotkań, zamierzamy 
tam prowadzić zajęcia praktyczne, z kierunku turystyka i rekreacja, na którym 
kształcić zaczniemy od października. Celem naszym jak celem miasta jest akademia. 
Akademię buduje się tradycją, ta tradycja uczelni zawodowej, naukowo-dydaktycznej 
już w tej chwili, ma prawie 20 lat, bo w tradycję PWSZ wpisuje się również tradycja 
wcześniejsza, czyli Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Uczelnia to nauka, to 
studenci, to pracownicy naukowo-dydaktyczni, potrzebujemy wsparcia, nie tyle 
finansowego, bo wiemy, że o te bardzo trudno, ale wsparcia emocjonalnego i w 
stosownym momencie również i politycznego. Na razie musimy wzmocnić podwaliny 
pod Akademię Gorzowską. Myślę, że za 2-3 lata będziemy mogli złożyć wniosek 
prawa do doktoryzowania z zakresu językoznawstwa, a zaraz potem po raz pierwszy 
wniosek o zgodę na zmianę statusu uczelni z uczelni państwowej wyższej na 
akademię. To są nasze plany, do których realizacji potrzebujemy przede wszystkim 
Rady życzliwości.  
Tomasz Jurek – Dziekan Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej AWF – 
prezentowany materiał stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – jak słyszeliśmy potrzebny jest dobry klimat i dobra współpraca, 
sądzę, że tego klimatu nie brakuje, że wszyscy deklarują i opowiadają się za tym żeby 
w Gorzowie Wlkp. powstała uczelnia o charakterze akademickim, każdy ma na to 
jakieś pomysły, ale bez współpracy, bez zaangażowania miasta nie wyobrażam sobie 
żeby można było taką uczelnię powołać, bo realne wsparcie jest potrzebne. Jest to 
wielkie zadanie dla radnych Rady Miasta, dla Prezydenta Miasta, ale nawet gdybyśmy 
mieli pójść trybem szczecińskim, gdzie powołano Akademię Sztuki, w ciągu 2 lat się 
to mogło wydarzyć, a mogło się wydarzyć, dlatego, że zaangażowały się wszystkie 
możliwe instytucje, powołano, zespół, który był umocowany zarówno przez 
Prezydenta Miasta, Marszałka Woj.Zachodniopomorskiego i Wojewodę 
Zachodniopomorskiego, w ciągu 2 lat doprowadzono do powołania akademii. Myślę, 
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że jest to dobry przykład, a tutaj każda z uczelni ma swoją ścieżkę, to wszystko 
należałoby połączyć w całość.  
Paweł Leszczyński – w imieniu naszego Klubu chcielibyśmy zadeklarować wielką 
radość z tego, że nareszcie temat dotyczący akademickości Gorzowa Wlkp. stanął na 
sesji Rady Miasta. W ramach wspierania szkolnictwa wyższego w naszym mieście 
musimy przypomnieć o ważnym instrumencie, który został uchwalony w ubiegłej 
kadencji. Chodzi o Strategie Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata 2010-2020. W 
tym, bowiem programie zostały opisane pewne instrumenty wsparcia, które dotyczą 
wszystkich szkół wyższych funkcjonujących w naszym mieście. Jednym z zapisów tej 
Strategii jest m.in. tworzenie wspólnych zespołów eksperckich z udziałem miasta i 
reprezentantów naszych trzech szkół wyższych. Jest to bardzo praktyczna kwestia, 
ponieważ nikt nie ma patentu na mądrość, a w badaniu wielu tematów dotyczących 
funkcjonowania naszego miasta, choćby w kwestii dotyczących kultury, szeroko 
rozumianej polityki społecznej, spraw demograficznych, zawsze warto korzystać z 
wiedzy tych naukowców, których mamy tu na miejscu. Dobrze się stało, że w Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju, w przeciwieństwie do tej pierwszej z 1999r., w ogóle 
znalazł się temat szkolnictwa wyższego. We wcześniejszej tego nie było. W związku z 
powyższym, nie jest oczywiście od nas zależna ogólna polityka państwa, jako Rada 
Miasta nie mamy wpływu choćby na koncepcję krajowych, naukowych ośrodków 
wiodących pewnej preferencji czy faworyzowania wielkich ośrodków, ale Cambridge, 
Oxford, to ośrodki, które funkcjonują w małych miejscowościach. Fakt, że w pobliżu 
metropolii londyńskiej. Myślę, że damy radę, to hasło powinno nam przyświecać. I 
rzeczywiście kwestia dotycząca wsparcia politycznego, emocjonalnego, o którym 
wspominała Rektor p.E.Skorupska-Raczyńska, w stosownym czasie będzie bardzo 
potrzebna i miejmy nadzieję, że w tej kadencji, do 2014r., właśnie takie okoliczności 
zaistnieją, których zwieńczeniem będzie powołanie na podstawie ustawy Sejmu RP 
Akademii Gorzowskiej. To jest droga dojścia i myślę, że jak mało, kiedy i jak mało, 
przy których sprawach, wszyscy jesteśmy w tej sprawie jednomyślni.  
Stefan Sejwa – nie chciałbym prowadzić dyskusji w stosunku do wypowiedzi tak 
szacownego grona przedstawicieli wyższych uczelni w Gorzowie Wlkp. Chciałbym 
tylko, jeżeli przedmówca w imieniu Klubu Radnych SLD w Radzie Miasta przedłożył 
określoną deklarację, chciałbym również ją przedłożyć w imieniu Klubu Radnych 
Platformy Obywatelskiej. Trzy elementy składają się na funkcjonowanie wyższych 
uczelni, każdy o tym wie: studenci, kadra i baza. Jako władze miasta, w tym Rada 
Miasta nie możemy w odniesieniu do studentów i kadry, praktycznie nie możemy nic 
zrobić. Chociaż też nie do końca. Możemy zrobić dużo w odniesieniu do trzeciego 
elementu, czyli tzw.bazy. Proszę wziąć to pod uwagę, przy kolejnych budżetach Rady 
Miasta, że dzieląc środki finansowe tą bazę musimy widzieć w sensie całej 
infrastruktury. Jeżeli w tej bazie zawrzemy również mieszkania dla kadry naukowej, 
będzie to bardzo cenną inicjatywą, a jednocześnie będzie realizacją potrzeb w zakresie 
tzw.bazy. Deklaruję w imieniu naszego Klubu, chyba w imieniu wszystkich chyba 
radnych, że nie będziemy „przeszkadzać”, będziemy pomagać. Chcemy jako Rada 
Miasta akademickości Gorzowa Wlkp. i zrobimy wszystko, co możliwe, co w naszym 
zasięgu, aby do tej akademickości Gorzowa można było dojść i sfinalizować ją. W 
wypowiedziach całej Rady, w wypowiedziach poszczególnych radnych cały czas 
dominuje jeden ważny głos, że przyszłość Gorzowa Wlkp. to jego akademickość. Po 
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stronie Rady Miasta jest dobry klimat, zrozumienie potrzeb, a mam nadzieję, że będzie 
również to podjęcie praktycznych działań, ażeby te wszystkie plany akademickości, 
rozwoju szkolnictwa w Gorzowie Wlkp. zostały pozytywnie zrealizowane. 
Marek Surmacz – mam odmienny pogląd na temat sprzyjania akademickości naszego 
miasta wśród władz miasta. Mówię otwartym tekstem: nie ma dobrego klimatu w 
naszym mieście dla rozwoju akademickości Gorzowa Wlkp. ten dobry klimat na 
bieżąco powinien się wyrażać we wsparciu finansowym, jeżeli chcemy konkurować na 
tym rynku. Mówimy to w takim kontekście to powinniśmy też konkurować na 
wielkość przeznaczanych środków na ten rozwój. Jeśli w ostatnich latach Zielona Góra 
– porównywalne miasto, porównywalne budżety, przeznacza regularnie od 6-10mln.zł. 
na rozwój akademickości, chodzi o Uniwersytet. Mamy kilka uczelni, przypomnijcie 
sobie Wasze decyzje Rady Miasta, nasze decyzje, bo nie można uchylać się od decyzji 
sprzed 4, 6 czy 10 lat, zawsze, kiedy pojawiały się wnioski o dofinansowanie nowo 
powstającej wtedy Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej, przejęcia obiektów, 
które były zrujnowane. Dziś szkoła jest w rozkwicie, szkoła ma potężny potencjał, 
miasta w tym wszystkim nie ma. Jakieś niewielkie grosiki, setki tysięcy złotych w 
przestrzeni kilkuletniej, to nie jest wsparcie finansowe dla szkolnictwa wyższego w 
naszym mieście. To musi się zmienić. Podejmowane są decyzje w zupełnie innych 
kierunkach, powstają oczywiście potrzebne obiekty kultury, ale na tej Radzie Miasta 
dokonujemy wyborów. Akceptowaliśmy w tym roku po raz kolejny budżet, w którym 
nie ma ani grosza na szkolnictwo wyższe. Nie mówmy, więc o tym, że jest dobry 
klimat dla szkolnictwa wyższego w tym mieście. Mówmy o tym, jaka jest prawda. 
Grażyna Wojciechowska – sukces ma wielu ojców, a porażka zawsze jest odrzucana. 
Przypomnijmy sobie, nie można powiedzieć, że miasto nic nie dało. Czy mam 
przypomnieć jak niektórzy z nas radnych, na ul.Teatralnej bali się wejść do głównej 
sali, gdzie były jeszcze szczątki po byłych firmach, gdzie staraliśmy się w miarę 
możliwości jako Rada Miasta i władze miasta, aby uczelnia mogła się rozbudowywać? 
Czekaliśmy aż wyprowadzimy kobiety z małymi dziećmi, które przez lata 
zamieszkiwały w budynku gdzie jest teraz biblioteka. Owszem musimy przygotować 
odpowiednią strategię tej pomocy. Mam czyste sumienie, że jako miasto dużo daliśmy, 
bo cala baza, którą otrzymały u nas szkoły wyższe to mnóstwo pieniędzy i nie 
możemy o tym zapominać. Mam żal do władz wszystkich uczelni, bo oczekiwaliśmy, 
ze po wyprowadzeniu wojsk będą piękne kampusy, że nie będzie tam mieszania, 
oczekiwałam, że na ul.Chopina to będzie taki typowy akademicki ośrodek. Nie 
oszukujmy się nigdy studia zaoczne nie zastąpią stacjonarnych i nikt nie jest w stanie 
mnie przekonać argumentami. Dopóki nie będzie blisko uczelni akademików, nie 
będzie tej kultury, tego życia. Studiowałam w Poznaniu na AWF-ie, mieliśmy na 
ul.Grunwaldzkiej akademiki, a zajęcia na terenie całego miasta. Tam właśnie tworzy 
się tą kulturę. Cieszy mnie, że WSB przez tyle lat się utrzymuje i jest bardzo dobrze 
przyjęta przez mieszkańców. Jestem obrażona na władze poznańskie AWF-u, nie będę 
rozwijać tego wątku, bo to, co jest w naszym mieście, uczelnia mieszkańcy i młodzież, 
to ma służyć dobru od dzieci przedszkolnych, poprzez uczelnie i mieszkańców 
naszego miasta. Dzięki za wszystko radnym Rady Miasta siedzącym na tej sali 
chciałabym przypomnieć i podziękować, żebyśmy mieli współpracę stabilną, 
rozsądną. Podoba mi się, że gorzowianie robią doktoraty, że gorzowianie są 
zatrudniani. Na początku był klimat, że PWSZ jest dla PiS-owców, nikt tego tutaj 
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jeszcze nie powiedział, przepraszam, uważam, że jako osoba bezpartyjna, 
samorządowiec od tylu lat w Radzie Miasta reprezentuję wszystkich mieszkańców 
miasta bez względu na przynależność. Każdy z nas ma swoje upodobania, każdy robi 
to, co czuje. Chcemy pomóc, ale z drugiej strony wspomagamy tyle na ile nas stać. 
Wiemy jaki jest budżet, zdajemy sobie sprawę, że w przyszłym roku też będzie kiepski 
budżet, czyli nie mogę obiecywać dodatkowych środków, ale uważam, że to, co już 
wprowadziliśmy, być może pozyskamy dodatkowe środki finansowe to z pewnością 
radni będą za tym aby pomóc, ale sam fakt, ze na naukę i stypendia doktoranckie są 
pieniądze, to już jest ten pierwszy najważniejszy krok.  
Mirosław Rawa – sądzę, że Przewodnicząca dzisiaj umieszczając ten punkt w 
porządku obrad miała właśnie na celu pokazanie dobrej atmosfery i przychylności 
Rady Miasta w stosunku do szkolnictwa wyższego. Uważam, że wiele osób tutaj 
obecnych i p.J.Derech-Krzycki, uczestniczyło od początku w tworzeniu pracując w 
fundacji PWSZ, w moim odczuciu jest to jeden z największych sukcesów miasta 
Gorzowa Wlkp. – rozwój szkolnictwa wyższego. Rzeczywiście czasami używam 
takiego skrótu myślowego, że to bardzo piękny gest w ogóle na Ziemi Lubuskiej, że te 
wszystkie jednostki wojskowe były zamieniane na uczelnie wyższe. W moim 
przekonaniu w Gorzowie Wlkp. uczelnie i ludzie, którzy kierują tymi uczelniami, 
odnieśli ogromny sukces i to szkolnictwo wyższe się rozwija. Radny P.Leszczyński 
ładnie tutaj powiedział, że kiedyś nie mieliśmy tego w Strategii. Faktycznie na 
początku samorządu nie mieliśmy tych opasłych Strategii, które leżą na półce, ale 
miasto przekazało budynki na ul.Teatralnej, przekazywało środki, bardzo mocno 
wspierało tworzenie PWSZ, było w to zaangażowane, była dość zdecydowana 
współpraca Kuratora, Wojewody i samorządu miasta Gorzowa Wlkp., p.Grażyna 
impulsywnie tutaj wystąpiła, ale rzeczywiście przy tym była współpraca wszystkich 
ugrupowań politycznych i to bardzo sprzyjało rozwojowi szkolnictwa wyższego. Jest 
jednak jakaś prowokacja w tym, że dzisiaj rozmawiamy o rozwoju szkolnictwa 
wyższego w kontekście środków, które przeznaczamy w budżecie miasta na wsparcie 
tego rozwoju. Tutaj chyba popełniamy jakiś grzech i niedostatecznie uczestniczymy w 
dalszym noszeniu na rękach tego dużego sukcesu, moim zdaniem. Sądzę, że nigdy nie 
jest tak, że nie możemy bardziej wspierać naszych gorzowskich uczelni. A chcę 
powiedzieć, że to się niezwykle mieszkańcom miasta i miastu opłaca. Są to podatki, 
które wracają do nas, wędrują do Warszawy i wracają tutaj w postaci bardzo dobrych 
miejsc pracy, studentów, dochodów dla miasta. Tworzą też inteligencję miasta co ma 
też ogromne znaczenie dla rozwoju Gorzowa Wlkp. te nowe kierunki przedstawiane 
propozycje rozwoju dla mnie są imponujące. Chciałbym abyśmy po tej sesji jako radni 
wyciągnęli wniosek, żebyśmy się do tego sukcesu jeszcze bardziej przyłączyli i 
żebyśmy się nie wstydzili tego jak mało środków w budżecie jest na współpracę z 
uczelniami wyższymi. Nie mówiliśmy tutaj o Uniwersytecie III Wieku, a to też bardzo 
piękna inicjatywa, rozwijająca się i powinniśmy te uczelnie otaczać opieką. Nie 
żałujmy grosza na szkolnictwo wyższe, to tworzy, rozwija miasto, służy mieszkańcom 
Gorzowa Wlkp. Buduje też pozycję Gorzowa Wlkp. jako centralnego ośrodka 
północnego regionu. Mam przekonanie, że najbliższe lata to trudne lata przed 
szkolnictwem wyższym.  
Marek Surmacz – upieram się przy swoim stanowisku, że miasto nie angażowało się 
bezpośrednio, bo byłem przy tym początku akurat i pamiętam, że ze względów 
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formalnych nie było możliwe przekazanie majątku stanowiącego składniki majątku 
Skarbu Państwa, chodzi o mienie powojskowe, miasto występowało tylko jako 
samorząd, Skarb Państwa przekazał miastu a miasto przekazywało dalej. Proszę 
wskazać pozycje budżetowe, konkretnie, Skarbnik jest obecna, od początku niemal, od 
kilkunastu lat, wymiernie w poszczególnych latach ile to milionów miasto przekazało 
na rzecz szkolnictwa wyższego? 
Krystyna Sibińska – sądzę, że uzgodnicie sobie, Ci którzy działali stanowisko miasto 
przekazało czy nie przekazało. Miasto współpracowało, współpracuje i jestem 
przekonana, że będzie współpracowało.  
Ewa Piekarz – chciałabym wszystkich zapewnić, a w szczególności środowisko 
akademickie, że Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. stara się o akademickości Gorzowa 
Wlkp. myśleć na każdym etapie jakichkolwiek rozmów, które odbywają się w ramach 
działań strategicznych, a więc przy składaniu wniosków do Strategii Rozwoju Kraju, 
do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz ostatnio do Strategii 
Rozwoju Woj.Lubuskiego. W każdej ze swoich wypowiedzi podkreśla potrzebę pracy 
i umieszczenia tej potrzeby w dokumentach strategicznych na rzecz akademickości 
Gorzowa Wlkp. Podczas dyskusji nad Strategią Rozwoju Woj.Lubuskiego, w ramach 
rady powołanej do opracowania Strategii byłam po raz kolejny wraz ze 
współpracownikami jedyną stroną obecną na sali, która reprezentowała północ 
województwa. Po mojej wypowiedzi zostałam wręcz ocenzurowana, ale mimo 
wszystko uważam, że nasze ambicje dotyczące rozwoju uczelni wyższych w mieście i 
powstania w przyszłości Akademii, powinniśmy śmiało akcentować i śmiało z nimi 
występować, żeby nie było tak, że jeśli Marszałek wypowiada się co do potrzeby 
finansowania szkolnictwa wyższego, to na myśli ma tylko i wyłączenie Uniwersytet 
Zielonogórski, a odnoszę wrażenie, że często tak właśnie jest. Myślę, że mamy spore 
szanse, szczególnie w odniesieniu do priorytetu Rady Europy oraz działań 
strategicznych kraju, które kładzie zdecydowany nacisk na rozwój gospodarki opartej 
o wiedzę oraz na rozwój i wspieranie innowacji. To się może powieść pod warunkiem, 
że ten głos północy będzie głośny, wspólny i że będą się pojawiały wnioski z naszego 
środowiska uczeni wyższych, m.in.wnioski o dofinansowanie pewnych działań z 
LRPO. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić, a powinniśmy pracować w tej 
chwili, na to wpływ mają zdecydowanie zarządzający naszymi wyższymi uczelniami, 
chodzi o rozwój I etatowych osób, które mają osiągnięcia naukowe, co najmniej na 
poziomie doktoratu, bo tylko w ten sposób uda nam się zbudować Akademię w 
oparciu właśnie o zasoby ludzkie, nikt tego za nas nie zrobi i żebyśmy nie wiem ile 
inwestowali, w niewiem jakie przedsięwzięcia, jeśli nie będziemy mieli odpowiedniej 
kadry się to nie uda. Mam prośbę abyście się uaktywnili i uczestniczyli również jako 
przedstawiciele północy województwa lubuskiego w przedsięwzięciach dotyczących 
dyskusji nad dokumentami strategicznymi, bo prawie zawsze jest to tak, że miasto 
Gorzów Wlkp. walczy za całą północ województwa i jesteśmy jedynymi, którzy się w 
tej sprawie odzywają. W spotkaniach często uczestniczą Posłowie z południa 
województwa, zawsze bardzo dobrze przygotowany jest Senator St.Iwan i bardzo go 
za to szanuję, pojawia się Poseł B.Bukiewicz, z północy województwa nigdy prawie 
nikt, a przecież to wsparcie jest bardzo istotne. Bardzo odczuwam brak tego wsparcia 
przez nasze kręgi polityczne, które mają przełożenie na to co zdarza się na poziomie 
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wyższym niż samorząd Gorzowa Wlkp. czy samorząd woj.lubuskiego. Bardzo o to 
proszę i liczę na wsparcie.  
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – pierwszy budynek, który miasto nabyło 
to budynek przy ul.Teatralnej, to 1995 - 96r., czyli przed denominacją, miasto 
zapłaciło wówczas 4,5mld.zł. są to zupełnie inne ceny nieprzeliczalne na rok 2011. 
Następnie od Agencji Mienia Wojskowego zakupione były działki, chodzi m.in. o 
ul.Myśliborską, w części przy parku i przy cmentarzu, więc nie na szkolnictwo, nie 
będziemy mówili o tym. Ul.Chopina – 1mln.zł., natomiast przy ul.Myśliborskiej – 
4,3mln.zł. Nie wiem ile, czy jest na szkolnictwo wyższe, ale chyba nie, za 19mln.zł. 
były działki kupowane od Agencji, nie wiem ile z tego dostało szkolnictwo. 
Troszeczkę wydaliśmy, przekazaliśmy uczelniom środki, za które nie wzięliśmy ani 
złotówki, w celu rozwoju. To są naprawdę duże pieniądze.  
Krystyna Sibińska – wszystko jeszcze przed nami, radni uchwalają budżet, mamy o 
czym myśleć i co rozważać. Jest to sprawa poważna, przyszłych budżetów i sprawa 
współpracy przede wszystkim. Ważne aby uczelnie określiły w momencie wniosków 
do budżetu, wiem, że takie wnioski wpływają, ale żeby określiły jakiego wsparcia 
oczekują. Zarówno finansowego i takiego też innego. Dziękuję wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas nam.  
 
Ad.5  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Tadeusz Tomasik – w wystąpieniu pominę sprawę związaną z budową mieszkań 
socjalno-komunalnych o charakterze rotacyjnym. Przebudowa ul.Dobrej – odbył się 
przetarg na inżyniera kontraktu oraz firmę wykonawczą. Firma Promost została 
inżynierem kontraktu, 4 marca podpisana została umowa. Jeśli chodzi o wykonawcę 
robót w przetargu startowały 4 firmy, wygrała firma Eurowia. Do końca bm. 
planowane jest zawarcie umowy. Kwota, za którą wykona prace firma Eurowia jest 
znacznie niższa od tego co oczekiwaliśmy. Przebudowa ul.Kobylogórskiej – trwają 
prace projektowe na zakres związany z projektem kładki dla rowerzystów nad rowem 
Siedlickim. Zakończą się do 31 marca br. Przebudowa ul.Sybiraków – termin 
rozpoczęcia robót był do 2 sierpnia ubr., przewidywany czas zakończenie 15 grudnia 
ubr. Z uwagi na trudności pogodowe firma nie wywiązała się ze zobowiązań. Miasto 
w chwili obecnej nalicza kary umowne. Firma Strabag, która jest wykonawcą tego 
przedsięwzięcia, w chwili obecnej rozpoczęła ponownie prace. Przewidujemy, że 
prace zakończą się w przeciągu 6-7 tygodni. Termomodernizacja obiektów 
oświatowych na budynku SP-17 w miesiącach luty, marzec, została wymieniona 
ślusarka aluminiowa za wyjątkiem drzwi wejściowych, są prowadzone prace 
wykończeniowe. Z najistotniejszych spraw są to wszystkie poza tymi dwoma 
tematami, które będą przedstawione w toku dalszego procedowania. 
Stefan Sejwa – nie wiem jak podejść do problemu, bo ta informacja poza wyłączonymi 
budynkami socjalno-rotacyjnymi i CEA, składa się aż z 4 pozycji, w tym 2 pozycje są 
na etapie projektowym - jedna ul.Kobylogórska, druga jest na etapie wyboru 
wykonawcy. Trzecia to kontynuacja bardzo nietypowa i czwarta termo – inwestycja, 
która się ciągnie bardzo długo. Ul.Sybiraków w grudniu ubr. miała być zakończona i 
jeszcze ok.7-tygodni musimy czekać na zakończenie tego remontu, z tym że 
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chciałbym zauważyć, że na tej ulicy i w sąsiedztwie bardzo niezadowoleni są 
mieszkańcy, którzy zostali naprawdę postawieni w sytuacji takiej bardzo specyficznej, 
bo tak długiego remontu, w tak uciążliwym miejscu i tak skomplikowanym układzie 
komunikacyjnym jaki tam znajduje się, trudno funkcjonować i normalnie żyć. W 
związku z tym czy te 7 tygodni to też taka deklaracja, że może będzie i więcej? Czy to 
jest już jakiś maksymalny termin, który pozwoli zakończyć tą inwestycję? Nie 
wspomniano nic o sytuacji finansowej przy realizacji tego tematu inwestycyjnego, a 
nastąpiły tutaj perturbacje związane z płatnością, gdzie niestety straciliśmy ponad 
2mln.zł., przedłużająca się inwestycja nie wiadomo jak zafunkcjonuje w odniesieniu 
do wykonawcy-Strabaga w sensie pewnych zachowań związanych ze zobowiązaniami 
finansowymi. Termo SP-17 – chciałby usłyszeć nieco więcej na jakim etapie ten 
remont się znajduje, bo to że trwają prace to zbyt ogólne sformułowanie. Tutaj też 
nieszczęśliwy przykład przedłużającego się, jeżeli chodzi o SP-17. Prośba o szczegóły 
jakie prace zostały wykonane, jakie są do wykonania, jakie są do wykonania i jaki 
termin jest założony zakończenia remontu termo przy SP-17, tym bardziej, że jest to 
pewien układ planowany z zakończeniem CEA. Sąsiedztwo tu występujące ma pewien 
wpływ pozytywny lub negatywny na zakończenie również tego tematu 
inwestycyjnego.  
Tadeusz Tomasik – moja krótka wypowiedź była odpowiedzią na apel aby w formie 
skrótowej przedstawić te najbardziej istotne elementy, które nurtują mieszkańców 
naszego miasta. Jeśli jest taka potrzeba to jestem w stanie przedstawić, mam 
przygotowany przez Wydział bardzo obszerny materiał i mogę przedstawić. 
Częściowo informacje przedkładałem na poszczególnych komisjach Rady. 
Ul.Sybiraków – pomyliłem termin zakończenia prac był 15 listopada, a nie jak 
informowałem 15 grudnia. Nadzoruję ten segment od krótkiego okresu czasu, moja 
wiedza szczegółowa i techniczna w tym przypadku jest niezadowalająca, będę więc się 
posiłkował wsparciem dyr.A.Skrzeczkowskiej. Ul.Sybiraków wskazałem, że w chwili 
obecnej prace zostały wznowione, uprzednio prace przerwano w listopadzie. Inżynier 
kontraktu 3 dni przed terminem odbioru, który był pierwotnie przewidziany na 15 
listopada ubr. z uwagi na warunki atmosferyczne wskazał, że praca w tych warunkach 
jest niewłaściwa. Była prowadzona niezgodnie ze sztuką budowlaną. Na początku 
grudnia nastąpiły silne mrozy i nie można było dalej kontynuować prac na budowie. 
Warunki właściwe do dalszego prowadzenia prac dopiero się pojawiły kilka dni temu. 
Odbyłem spotkanie z wykonawcą, wykonawca w sposób niezwłoczny przystąpił do 
prac gdy nastąpiły właściwe warunki pogodowe do prowadzenia dalszych prac. Miasto 
nalicza karne odsetki od daty, kiedy powinny być zakończone prace. Drugi element 
naszych potencjalnych roszczeń związany jest z faktem, że mieliśmy otrzymać 
dofinansowanie ze schetynówek na te inwestycję, warunkiem było to, że inwestycja 
miała być zakończona do końca ubr. Wykonawca nie wykonał prac, w chwili obecnej 
jest prowadzona prawna ekspertyza dotycząca naszych roszczeń i w tym kierunku 
nasze działania są czynione, zarówno jeśli chodzi o kwestię naliczanych odsetek. 
Wiem, że mieszkańców tej części miasta najbardziej interesuje kiedy będzie 
finalizacja prac. Powtarzam odbyliśmy spotkanie z wykonawcą i niezwłocznie po 
naszych rozmowach wykonawca, po tym jak nastąpiły odpowiednie warunki 
pogodowe umożliwiające wejście na plac budowy, takowe prace rozpoczął. 
Otrzymaliśmy też zapewnienie czasookres prac to przeciąg 6-7 tygodni czasu. 
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Agnieszka Skrzeczkowska – p.o. dyrektora Wydz.Inwestycji – termomodernizacja SP-
17 – zakończenie planowane jest na koniec sierpnia, jest to zgodne z podpisaną 
umową i wszczętą procedurą przetargową. Jeśli chodzi o uszczegółowienie prac, które 
zostały wykonane: w grudniu i styczniu wykonana została stolarka okienna, 
zakończyły się te prace w lutym, jeśli chodzi o marzec pozostała tylko do wymiany 
ślusarka aluminiowa w drzwiach wejściowych. Wykonawca przygotowuje się i 
rozpoczyna prace związane ze zszywaniem ścian, ponieważ jest to niezbędne przed 
rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Prace termomodernizacyjne również wymagają 
odpowiednich temperatur ponieważ nie można dokonywać docieplenia w warunkach 
kiedy są temperatury ujemne. Tak naprawdę dobre warunki nastąpiły w marcu na 
rozpoczęcie tych prac. W zakresie sąsiedztwa z Filharmonią obecnie są uzgadniane 
kwestie z kolorystyką aby kolorystyka SP-17 była spójna z obiektem, który powstał, 
czyli Filharmonią.  
Stefan Sejwa – w informacji Prezydenta zabrakło też odniesienia do remontu stadionu 
żużlowego, który jest w fazie zakończenia, ale nie ma informacji żadnej 
przedstawionej. W dotychczasowym schemacie informacji stadion żużlowy jako 
inwestycja miejska za 21mln.zł. był przedstawiany. W związku z tym, ze w porządku 
obrad nie mamy kontynuacji tej tematyki, proszę o odniesienie się do kwestii realizacji 
tej inwestycji. Czy została zakończona, jeżeli nie to w dniu jutrzejszym dokumentacja 
projektowa związana z remontem ulic: Sielska-Bracka-Klonowa-Morelowa i część 
ul.Lipowej, bo taki termin był wyznaczony do zakończenia dokumentacji projektowej 
wykonawczej, jeśli chodzi o remont tychże ulic. Nie ma informacji na jakim etapie to 
zadanie inwestycyjne znajduje się. Zabrakło tego w informacjach. Na ul.Matejki 
remontują wieżowce termo w tej chwili, 11-piętrowe, tam nie przeszkadza 
przemarzanie ścian czy jakieś inne sytuacje, a tutaj p.Skrzeczkowska podaje, że trzeba 
jeszcze czekać, skrzydła przygotowywać, musi coś tam schnąć, żeby remontować 
termo obiekt SP-17. Nie wiem czy to inna technologia czy inne przyczyny 
przesunięcia tych opóźnień? 
Tadeusz Tomasik – stadion nadzorowany jest bezpośrednio przez OSiR, co oczywiście 
nie zwalnia mnie z tej wiedzy i tych informacji. Z informacji jakie posiadam jeśli 
chodzi o terminowość tego przedsięwzięcia, odbywa się to zgodnie z zaplanowanymi 
terminami, czego dowodem jest uroczyste otwarcie zaplanowane na 8 kwietnia br. 
wszytko przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
Agnieszka Skrzeczkowska – w zakresie uwagi co do prac termomodernizacyjnych na 
SP-17chciałabym zwrócić uwagę, że moje odniesienie do warunków pogodowych nie 
dotyczyło tego okresu, tylko okresu stycznia i lutego. Przed rozpoczęciem prac 
termomodernizacyjnych prowadzone jest tzw.zszywanie ścian poprzez iniekcję. 
Termin jest zgodny z umową i została umowa podpisana pod koniec ubr., więc ciężko 
byłoby wykonawcy w okresie zimowym przeprowadzić te prace, zgodnie z 
technologią. W zakresie ulic: Brackiej-Sielskiej-Morelowej i Klonowej w trakcie 
realizacji prac projektowych została podjęta decyzja o wykupie oświetlenia 
ul.Lipowej, ponieważ w podstawowym przetargu nie było projektowane to jako nowe 
oświetlenie, miało pozostać oświetleniem Eneii. W związku z tym, że zostało to 
dołożone wykonawcy do projektu, został przedłużony termin do 20 maja br. Na dzień 
dzisiejszy otrzymaliśmy projektową dokumentację w zakresie drogi, która jest 
kompletna. Przesunięcie terminu jest związane również z faktem, że Enea wydawała 
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nam warunki na likwidację kolizji przez okres ponad 2 miesięcy. Następnie warunki te 
spowodowały, że jesteśmy zobowiązani uzyskać pozwolenie na budowę na usunięcie 
kolizji i decyzję lokalizacyjną, co w związku z okresami jakie obowiązują wydłuża 
termin o jakieś 3 miesiące. Na zakres likwidacji kolizji z siecią średniego napięcia, 
musieliśmy również wykonawcy przedłużyć termin. Nie jest z winy wykonawcy, że te 
decyzje są niezbędne do uzyskania na dzień dzisiejszy. 
Stefan Sejwa – jeśli chodzi o stadion żużlowy Prezydent T.Tomasik skwitował bardzo 
ogólnie, ze wszystko przebiega dobrze, zgodnie z planem i harmonogramem. Cieszę 
się, że tak to przebiega, jednak pewnym elementem tematu inwestycyjno-
remontowego jest kwestia parkingu dodatkowego na przedłużeniu ul.Jasnej, który to 
parking wzbudza pewne emocje mieszkańców, w sensie kiedy zostanie zakończony i 
jakie będą dokładniejsze komunikacje dojazdowe korzystania z tego parkingu? Na ile 
dotychczasowy układ drogowy nie będzie kolidował z całą inwestycją tego parkingu? 
Proszę o wyjaśnienia jeszcze w tej kwestii. 
Tadeusz Tomasik – sądzę, że z uwagi na ilość zgłoszonych spraw jesteśmy chętni do 
współpracy i w każdym przypadku udzielimy informacji, jednakże jeśli nie 
satysfakcjonują informacje to bardzo chętnie się spotkam w dowolnym dniu, poproszę 
dyr.Roja, który nadzoruje te działania i jeśli o ten segment spraw na pewno 
wyjaśnimy, bądź wariant drugi, że możemy bardzo szczegółową informację pisemną 
radnemu Sejwie przygotować. Z informacji, które posiadam jeśli chodzi o sprawy 
związane z parkingiem jest mowa o końcu I półrocza, czyli jest to czerwiec. Parking 
będzie w czerwcu ukończony. Prezydent polecił szerzej rozpatrzyć kontekst związany 
z ruchem drogowym na Zawarciu, chodziło o rozpatrzenie możliwości związanych z 
takim pokierowaniem ruchu, nie tylko podczas samych imprez sportowych, ale 
również wygospodarować dodatkowe miejsca parkingowe. Takie spotkanie komisji 
ruchu się odbyło, ale okazuje się, że tych możliwości jest mało ponieważ 
ul.Przemysłowa z uwagi na jej funkcję jest ulicą istotną dla potencjalnego 
przemieszczania się pojazdów pożarowych czy karetek pogotowia. Stąd ciężko jest 
dokonać takiej zmiany ruchu drogowego na Zawarciu żeby dodatkowo jeszcze 
udrożnić w ten sposób przepływ samochodów i wygospodarować jeszcze dodatkowe 
miejsca parkingowe dla mieszkańców Zawarcia. Proponuję spotkanie lub pisemne 
wyjaśnienie skoro udzielone wyjaśnienia nie satysfakcjonują radnego Sejwę.  
Krystyna Sibińska – mamy informację, że dyr.Rój będzie na sesji więc jeśli będą 
potrzebne jeszcze jakieś informacje to zapraszam radnego do kontaktu. 
 
Ad.6  Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 2007+ za rok 2010. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na 
piśmie i było prezentowane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która 
przyjęła do wiadomości. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. W 
związku z brakiem chętnych do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+ 
za rok 2010, do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.7 Sprawozdanie z realizacji w 2010roku: Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Gorzowa Wlkp., 
Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami, Miejskiego Programu 
Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowi a 
Mieszkańców Gorzowa Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że sprawozdania wszyscy radni również 
otrzymali na piśmie i były prezentowane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, 
która przyjęła do wiadomości. Sprawozdania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. W 
związku z brakiem chętnych do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
sprawozdania do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2011 roku. 

 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
10 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku, 
głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad.9 Informacja na temat realizacji „Budowa mieszkań socjalno-

komunalnych o charakterze rotacyjnym i zamiennym”. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że informację wszyscy radni otrzymali na piśmie 
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Z informacją zapoznały się i przyjęły do 
wiadomości Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Spraw Społecznych. W 
związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację 
na temat realizacji „Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o charakterze 
rotacyjnym i zamiennym”, do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.10 Informacja na temat realizacji „Budowa C.E.A.-Filharmonia 
Gorzowska”. 

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że informację wszyscy radni otrzymali na piśmie 
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Trwają prace Komisji rewizyjnej. Z informacją 
zapoznały się i przyjęły do wiadomości Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja 
Spraw Społecznych. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada 
Miasta przyjęła informację na temat realizacji „Budowa CEA – Filharmonia 
Gorzowska”, do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie opinii do wniesienia mienia Miasta 

Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie pozytywnie przez 
Komisję Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie opinii do wniesienia mienia 
Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – proponuje aby projekty uchwał dotyczące zmiany uchwały 
budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. rozpatrzyć bez prezentacji. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i 
Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu. 
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Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Ad.14 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty i 
Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
Sebastian Pieńkowski – jak rozumiem środki te przesuwamy na Wspólnoty 
Mieszkaniowe jako dotacja. W aspekcie wykonywania elewacji w Gorzowie Wlkp., 
swego czasu obecny na sali p.J.Kaszyca prosił Radę aby przy takich głosowaniach 
brać pod uwagę to, że to co robimy w mieście to nie jest rewitalizacja. Jest to 
wydawanie pieniędzy na pacykowanie miasta. Chciałbym poddać pod dyskusję czy 
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jest zasadne wydawać kolejne pieniądze na to by odnowić elewacje, a za chwilę w 
środku wszystko się zawali i będziemy musieli kolejny raz tą elewację kłaść. 
Prosiłbym aby przy głosowaniu się zastanowić. Będę starał się przygotować na 
następną sesję lub kolejną, w porozumieniu ze środowiskami jakąś strategie rozwoju, 
bo takie pacykowanie, nie na tym to powinno polegać. Z tego co wiem w Polsce nikt 
tego nie robi, tylko w Gorzowie Wlkp. się to robi. Uważam, że jest to wyrzucanie 
pieniędzy w błoto i prosiłbym aby się nad tym teraz zastanowić, przed tymi 
głosowaniami. 
Ewa Piekarz – projekt uchwały to propozycja zmniejszenia kwoty wydatków budżetu, 
które były przeznaczone na dotację dla ZGM i przeniesienie tej kwoty do dyspozycji 
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jak na Komisji Budżetu i Finansów oraz na 
Komisji Gospodarki i Rozwoju informowałam, środki te zamierzamy przeznaczyć nie 
na remont elewacji, a na remont balkonów na ul.Jasnej. Mamy tam nakaz Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, który wyłączył te balkony z eksploatacji. Konserwator 
S.Groblica opracowała koncepcję polegająca na tym, że obecnie istniejące balkony 
zostaną obcięte żeby nie ingerować w elewacje i mury. Zostaną dostawione 
samodzielne konstrukcje, które będą balkonami. Kwota 218.357zł. nie wystarczy na 
prace przy wszystkich balkonach, ale zrobimy tyle na ile środków wystarczy. 
Działania będziemy oczywiście kontynuować. Odnośnie propozycji remontów 
elewacji to żaden budynek, który został zakwalifikowany do wsparcia remontu nie 
został oceniony jego stan techniczny jako katastrofalny. Dotujemy te prace, które 
pozwalają zachować walory estetyczne i architektoniczne elewacji, natomiast prace 
rewitalizacyjne są mało możliwe, ponieważ próbowaliśmy sondować możliwość 
wykonania rewitalizacji w jednym z kwartałów. Okazuje się, że nie wszyscy 
właściciele są zainteresowani tymi pracami. Jeśli tylko ktokolwiek z nich nie wyraża 
zgody na wyprowadzenie się z budynku oraz częściowe finansowanie prac, to prace te 
nie będą wykonane. Możemy nie robić nic, albo robić to, na co pozwalają nam w tej 
chwili warunki. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnych 
i braku wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką wynikającą z 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do 
protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – zwróciła się do Rady z prośbą o wyrażenie zgody, ponieważ 
Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie zmieniana za każdym razem kiedy będziemy 
podejmowali uchwały zmieniające uchwałę budżetową. Uchwała zmieniająca 
Wieloletnią Prognozę jest konsekwencją tych zmian w budżecie. Jest to dość obszerny 
materiał, chciałabym prosić abyśmy przyjęli zasadę, że egzemplarz wpływający od 
Prezydenta Miasta będzie zawsze do wglądu dla radnych w BRM, natomiast w 
materiałach na sesję będziecie otrzymywali treść tylko uchwały, bez załączników. Dla 
zainteresowanych całość do wglądu w BRM.  
 
Propozycje przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

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

 
Paweł Jakubowski – dyrektor ZGM – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką, w § 3 dodać: „z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2011r. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 

inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. 
 
Dorota Szukalska-Koźlakowska – dyrektor Wydz.Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 
w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. 
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 31 do protokołu. 
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Krystyna Sibińska – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w 
pkt.20-25 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
 
Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 

Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie 
Wlkp.  

Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. 

Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp.  

Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie 
Wlkp.  

Ad.24 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot 
Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul.Jasnej 1-2 i ul.Śląskiej 
38 w Gorzowie Wlkp. 

Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-
Katolickiej p.w.Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie. 

 
Sylwia Groblica – Miejski Konserwator Zabytków – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 
32 do protokołu. 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekty uchwał dotyczące dotacji do 
budynków mieszkalnych, czyli ujęte w pkt.20-24, uzyskały jednomyślnie pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Projekt 
uchwały w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko–Katolickiej został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 33 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 35 do protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 36 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 1-2 i ul.Śląskiej 38 w Gorzowie 
Wlkp., głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 37 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii 
Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Deszcznie 3-4, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 5 wstrzymujących się – załącznik nr 38 do 
protokołu. 
 
 
Ad.26 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi. 
 
Barbara Napiórkowska –dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
Paweł Leszczyński – czy pozostaje w dalszym ciągu wprowadzona w poprzedniej 
kadencji Rady, ta preferencyjna stawka 0,50zł./m2 pow.użytkowej dla organizacji 
pozarządowych. Czy ten przywilej, że Prezydent Miasta może obniżyć stawkę po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju, w odniesieniu do bardzo 
wielu instytucji charytatywnych m.in. wspomnianego Uniwersytetu III Wieku, ale i 
wielu innych organizacji charytatywnych czy to zostaje, czy znika na gruncie tego 
projektu uchwały? 
Barbara Napiórkowska – te stawki czynszu służyć będą do ustalania wywoławczych 
stawek czynszu za najem lokali użytkowych w przetargach. Natomiast te organizacje, 
które miały ustalony czynsz jak przedstawił to p.Leszczyński, będą miały ten czynsz 
zwaloryzowany, czyli jeśli mają stawkę 0,50zł. o wskaźnik inflacji ta stawka będzie 
podwyższona, przy 0,50zl. będzie to 1gr./miesięcznie/m2 netto. Nowe organizacje, 
które nie mają jeszcze zawartych umów będą musiały o taką stawkę wystąpić, taka 
drogą jak dotychczas: wniosek do Prezydenta Miasta, opinia Komisji i zawarcie 
umowy wg. stawki preferencyjnej. Zasady te zawarte są w uchwale i uchwała nie jest 
zmieniana w całej swej treści oprócz tego załącznika  
Krystyna Sibińska – poinformowała, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi, głosowało 19 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 40 do protokołu. 
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Ad.27  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
 
Roman Sondej – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały. Poinformował, że Komisja uznała skargę za bezzasadną. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
(p.Katarzyny Jagoda), głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 
wstrzymujących się – załącznik nr 41 do protokołu. 
 
 
Ad.28  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Krystyna Sibińska – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 42 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.29 Odpowiedzi na interpelacje z VI sesji Rady Miasta z dnia 23 lutego 

2011r. 
 
 
 
Ad.30 Stanowisko Rady Miasta w sprawie uczczenia pamięci ofiar 

katastrofy pod Smoleńskiem – w przeddzień drugiej rocznicy wizyty 
Prezydenta RP śp.Lecha Kaczyńskiego w naszym mieście. 

 
Marek Surmacz – zbliża się pierwsza rocznica katastrofy Smoleńskiej, 10 kwietnia 
ubr, wydarzyła się ona. Wszyscy radni otrzymali projekt stanowiska Rady Miasta -
odczytał projekt stanowiska w trakcie, którego chwilą ciszy uczczono pamięć Ofiar tej 
tragedii. 
 
W głosowaniu jawnym Rada Miasta Gorzowa Wlkp. jednomyślnie przyjęła 
stanowisko w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem - w 
przeddzień drugiej rocznicy wizyty Prezydenta RP ŚP. Lecha Kaczyńskiego w naszym 
mieście ( 1 kwietnia 2009 r.) – załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Krystyna Sibińska – stanowisko zostanie przekazane Prezydentowi Miasta i mediom w 
celu upowszechnienia.  
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Ad.31  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Krystyna Sibińska – poinformowała o uroczystościach upamiętniających odejście do 
Domu Ojca Sługi Bożego Jana Pawła II, które przypadają 2 kwietnia. Odbędzie się 
tradycyjnie Biały Marsz, który wyruszy o 18.30 z Katedry i o godz.20.00 na Wzgórzu 
Papieskim odbędzie się Msza Św. Zapraszam do udziału, będziemy również w imieniu 
Rady składali kwiaty pod Pomnikiem. Otrzymaliśmy od grona pedagogicznego 
Zespołu Szkół nr 12, podziękowanie za wysłuchanie argumentów przeciwko 
likwidacji Technikum nr 8 – załącznik nr 44 do protokołu.  
Jan Kaczanowski – przepraszam, że akurat w pkt.sprawy różne, ale nie widzę innych 
okoliczności, a zostałem zobligowany, poczucie wewnętrznej konieczności dyktuje mi 
fakt, iż w ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w 
Domu Dziennego Pobytu przy ul.Cichońskiego. W Domu tym przebywają ludzie starsi 
schorowani, poruszający się niejednokrotnie na wózkach inwalidzkich, o kulach. 
Zbulwersował mnie fakt, że Ci mieszkańcy, uczestnicy tego Domu Dziennego Pobytu 
oraz mieszkańcy bloku od lat do władz miasta zwracają się zrobienie podjazdu, który 
umożliwiałby im codzienne życie i funkcjonowanie. Z tego, co wiem w tej sprawie 
interpelacje składała radna G.Wojciechowska, składał też interpelacje radny 
P.Leszczyński. Będąc tam doszedłem do wniosku, że my w Gorzowie Wlkp. nie raz 
zajmujemy się tymi wielkimi – i dobrze, czasami się szczycimy i dumni jesteśmy z 
tych wielkich dróg, mostów, wielkich obiektów, ale obserwuję, że w ostatnich latach 
chyba zapominamy zbyt często o tych drobnych, ważnych sprawach, ludzkich, 
dotykających codziennych spraw życia ludzkiego. Jeśli już innej formy i metody nie 
ma żeby wymóc i za kilkadziesiąt tysięcy ten podjazd, tym ludziom, którzy tak wiele 
dla tego miasta zrobili, bo to właśnie oni tam się spotykają, to mam wniosek, który 
chciałbym żeby był zapisany w protokole a następnie skierowany do Prezydenta 
Miasta, by wziął poważnie tę sprawę pod uwagę, nie chcę mówić o wielu innych, a to 
daje przykład. Proponuje wniosek: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. zwraca się do 
Prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka o pilne podjęcie odpowiednich działań celem 
wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich w budynku przy ul.Cichońskiego 5, w którym mieści się również „Dom 
Dziennego Pobytu” oraz „Dom Seniora”. Przepraszam, że tą sprawą zajmuję czas, ale 
myślę, że takimi sprawami, a nade wszystko tymi właśnie ludzkimi, oprócz stadionów 
i innych, powinniśmy się również zajmować. Jak ostatnio czytam, że prawdopodobnie 
są pomysły na zakup inwestycyjny określonych pojazdów, bądź innych spraw i tutaj 
mają się znaleźć pieniądze, to nie widzę żadnego wytłumaczenia, żeby kilka lat była 
załatwiana tak drobna, ale bardzo ważna i istotna sprawa. Podaję tylko jeden przykład, 
a takich przykładów w mieście Gorzowie Wlkp. jest bardzo wiele. 
Ewa Piekarz – Prezydent Miasta podjął działania w tej sprawie, w imieniu Prezydenta 
występuje ZGM, który opracował projekt, co też nie było najłatwiejsze, ponieważ tam 
ukształtowanie tego budynku jest specyficzne i trudne. Wykonanie typowego podjazdu 
jest niemożliwe, ale został znaleziony pomysł na rozwiązanie tego kłopotu. ZGM 
złożył wniosek do PFRON-u o częściowe finansowanie projektu, czekamy na decyzję, 
co najprawdopodobniej będzie w kwietniu i najprawdopodobniej problem się skończy 
i sprawy nie będzie.  
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Krystyna Sibińska – proponujemy, żeby na wniosek p.J.Kaczanowskiego podjąć 
wspólna interpelację, całej Rady Miasta. Miejmy nadzieję, że po tylu latach różnych 
pojedynczych interpelacji i zgłoszeń, jeśli będzie to wspólna interpelacja to trzymamy 
tu za słowo Prezydent E.Piekarz. Podejmujemy wspólną interpelację. 
Ewa Piekarz - (z sali) jeśli tylko otrzymamy dofinansowanie to chcemy to zrobić 
jeszcze w tym roku. 
Grażyna Wojciechowska – (z sali) my, nie fachowcy stwierdziliśmy, że ten 
preliminarz było o ho, ho. 
Jerzy Wierchowicz – (z sali) – termin wykonania. 
Ewa Piekarz – jeśli tylko otrzymamy współfinansowanie jesteśmy przygotowani do 
tego, aby zrobić to w tym roku. Koszt wykonania tego zadania to rzeczywiście 
kilkadziesiąt tysięcy złotych. A podkreślam, że specyficzny jest to budynek i nie da się 
tam wykonać typowego podjazdu, potrzebne tam było niestandardowe rozwiązanie. 
Jeśli chodzi o to, dlaczego to tak długo trwa? To potwierdzam, że wcześniej w tej 
sprawie interweniowała p.G.Wojciechowska, podjęła nawet deklarację, że to 
sfinansuje, Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na 
dysponowanie nieruchomością przez Przewodniczącą, nie powiodło się to. W związku 
z tym Prezydent Miasta podjął decyzję o zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie i 
stąd ZGM w tej chwili nad tym pracuje. 
Krystyna Sibińska – jest to wyręczanie Prezydenta Miasta, bo jest to zadanie miasta 
żeby mieszkańcom ułatwić poruszanie się.  
Jan Kaczanowski – celowo temat przedstawiłem na końcu, aby nikt nie myślał, że jak 
są wszystkie media chcę robić jakiś show medialny. Celowo, z premedytacją to 
uczyniłem w ten sposób. Dziękuję Prezydent E.Piekarz za taką deklarację, chodziło 
tylko o to, dlaczego temat tak drobny wydawałoby się dla finansów miasta, jest 
załatwiany tyle lat. Takich tematów jest więcej i w swoim czasie będą one 
przedstawiane.  
Grażyna Wojciechowska – muszę uszczegółowić, jak wiadomo wiele rzeczy już 
sponsorowałam, bo pomnik na cmentarzu „Pamięci nauczycieli tajnego nauczania i 
pionierów oświaty” z moich prywatnych pieniędzy wszystko zapłacone. Chciałam to 
zrobić, ale nie jestem inżynierem budowlanym i chciałam zapłacić pieniądze, cóż to 
dla mnie klinik, po którym to kliniku mogłyby wózki wjeżdżać. Temat dotyczy ludzi, 
którzy tam mieszkają. Jest chora, która ma amputowaną nogę, masywnej postury, 
którą mąż z ludźmi znosi; tam są osoby starsze. Prosiłam w interpelacjach jeszcze, aby 
miasto dało inne mieszkanie Pani, która mieszka tuż przy Domu Dziennego Pobytu, bo 
tam ludzi czekają w kolejce, ażeby móc korzystać z tego Domu. Też będziemy ludźmi 
starszymi i nie wiadomo jak to będzie, ale dramatem ludzi starszych jest samotność. 
Pani Prezydent z taką kpiną, tak chciałam zapłacić z własnych pieniędzy, mogę 
zapłacić do tysiąca złotych, jak zaczęłam czynić starania jak to załatwić, to od razu 
Dyrektor ZGM-u powiedział: ależ Pani Grażyno tu kary będą, to tak nie można zrobić, 
czyli dzięki radnemu J.Kaczanowskiemu i radnym, proszę o wsparcie naszej prośby. 
Komisja Spraw Społecznych miała posiedzenie wyjazdowe i nie tylko ten podjazd, ale 
musi być zwiększona powierzchnia, aby Ci ludzie, którzy czekają w kolejce, a ich jest 
ponad 10 osób, mogli się spotykać każdego dnia i mieć tam zajęcia nie tylko 
kulturalno-oświatowe, ale większość z nich zjada tam jeden posiłek dziennie, na który 
ich nie stać. Nie chciałam tego tematu podnosić, bo wielu z nas to ludzie wrażliwi na 
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krzywdę innych, mówić wszyscy potrafimy, ale weźmy się też za działanie skuteczne. 
Wiele osób robi też dużo rzeczy pomocowych, o których się nie wie. Musimy też 
zadbać o pionierów naszego miasta. 
Krystyna Sibińska – temat słuszny, przyjmujemy to jako interpelację całej Rady 
Miasta żeby wzmocnić siłę.  
Marek Surmacz – być może mam inną wrażliwość na takie zachowania niektórych 
urzędników, ale to, co się wydarzyło wcześniej w reakcji na wypowiedź jednego z 
radnych, który jest radnym z powszechnego wyboru i w trosce o autorytet mandatu 
radnego, zwracam uwagę na to, że niedopuszczalne jest i aroganckie zachowanie 
przedstawiciela władzy wykonawczej, który wychodzi w wdaje się w polemikę z 
radnym, poddając wątpliwości sens jego pytania i mówi: właściwie to ja nie wiem czy 
warto cokolwiek robić w tym mieście – stąd była moja reakcja żeby się zwolnił 
natychmiast. Takie postawy są niedopuszczalne, przedstawiciele władzy wykonawczej 
na pytanie kontrolne, bo każde pytanie radnego jest pytaniem kontrolnym 
sprawujących władze, ma obowiązek udzielić wyczerpującej informacji i nie wdawać 
się w zbędną polemikę, bo każdy z nas powinien swoje miejsce znać w szeregu.  
Krystyna Sibińska – korzystając z obecności dyrektora Wydz.Gospodarki 
Komunalnej, chciałam zwrócić uwagę, że jest dzień, mamy przesunięcie czasu a 
światła na drogach świecą o dziwnych porach. Przykładem jest popularnie zwany 
Kwadrat, gdzie oświetlenie uliczne pali się w ciągu dnia; ul.Kostrzyńska na wjeździe 
do Gorzowa Wlkp. tam bardzo często zdarza się, że o dziwnych porach palą się 
światła. Myślę, że takich miejsc jest bardzo dużo. Wypada czasami pójść w teren i 
przy okazji sprawdzania lamp, sprawdzić też czystość w naszych miejscach 
publicznych, bo zima obnaża nas okrutnie. Apel do Dyrektor Wydz.Gospodarki 
Komunalnej, do Prezydenta, żeby takie działania podjąć, bo to są nasze pieniądze 
publiczne.  
Agnieszka Kuźba – dyrektor Wydz.Gospodarki Komunalnej – kwestia świecenia 
oświetlenia ulicznego, albo w godzinach wczesno-wieczornych, albo późno-rannych – 
oświetlenie uliczne w ten sposób funkcjonuje w mieście, że jest ono skoordynowane z 
czasem wschodów i zachodów słońca, w kontekście astronomicznych wschodów i 
zachodów. W ten sposób ono funkcjonuje, ulice wymienione w sposób szczególny 
sprawdzę, czy ewentualnie nie doszło do rozregulowania tych zegarów, bo każdy 
obwód w taki zegar jest wyposażony. Są to urządzenia elektryczne i są obciążone 
możliwością wystąpienia awarii. 
Krystyna Sibińska – rozumiem, znam temat, natomiast wiemy, kiedy czas będzie 
przestawiany i nie ma problemu żeby Zakłady Energetyczne odpowiednio wcześniej 
ten zegar przestawiły, bo jest to możliwe i żebyśmy nie płacili niepotrzebnie 
pieniędzy. 
Agnieszka Kuźba – nie mam wiedzy żeby ten zegar nie był przestawiony, sprawdzę i 
dam odpowiedź. W kwestii świecenia oświetlenia w ciągu dnia, oczywiście takie 
przypadki się zdarzają i jest to spowodowane usuwaniem usterek, awarii na 
określonych obwodach. Takie sygnały wpływają do nas, że oświetlenie na danej ulicy 
w ciągu dnia się świeci, zazwyczaj w tych momentach są usuwane awarie, bądź 
następuje wymiana źródeł światła.  
Krystyna Sibińska – o porządkach będziemy rozmawiali na bieżąco. 
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Ad.32  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczącą Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady IX sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i gościom 
zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1730. 
 
            Przewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                      ( - ) 
           Krystyna Sibińska 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


