
 
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 14/2011 
 
 
z XIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 26 lipca 2011r. o 
godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek grupy radnych, który stanowi załącznik 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 21 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Kosecki Marek, 
2.Sejwa Stefan, 
3.Szafrańska-Słupecka Izabella, 
4.Wierchowicz Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, pracownicy Urzędu Miasta - zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2.Przyjęcie apelu. 
3.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.  
 
Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu radnego Rady Miasta 
w latach 1994 - 1998 – p.Włodzimierza Puczyńskiego oraz ofiar zamachu w Norwegii. 
 
Krystyna Sibińska – zamiast apelu w pkt.2 będzie stanowisko – wynika to z ostatnio 
wprowadzonych zmian w Statucie Miasta, które utrzymały tylko tę formę wyrażania 
opinii przez Radę, nie apelu. 
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Ad.2  Przyjęcie stanowiska. 
 
Krystyna Sibińska – projekt apelu, czyli po zmianie stanowiska – wszyscy radni 
otrzymali na piśmie. Autorzy proponuje autopoprawkę i w drugim akapicie, po słowie 
„uniewinnienie” postawić kropkę i dalsza część zdania wykreślić.  
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – rozumiem troskę radnych Rady Miasta o to, 
co się w mieście dzieje. Dlatego też staję dzisiaj przed Radą z podniesionym czołem, 
bo jak wiecie nie działałem z osobistych pobudek. Chcę i będę walczył dalej, mam do 
tego pełne prawo, ponieważ uważam, że jestem niewinny. Chciałem serdecznie 
podziękować radnym i mieszkańcom Gorzowa Wlkp., którzy w tych dniach 
przekazywali mi słowa sympatii i solidarności. Pragnę poinformować, że Urząd 
funkcjonuje normalnie, w piątek otwieramy Amfiteatr, za kilka dni będzie otwarty 
oficjalnie bulwar - 13 sierpnia br. z koncertem Orkiestry Symfonicznej. A jutro rano, 
zgodnie z składanymi wielokrotnie przez radnych wnioskami, jadę do Zielonej Góry 
na spotkanie z Zarządem Województwa w sprawie terenów poszpitalnych. Chcę 
jednocześnie poinformować, że zapoznałem się z projektem apelu, który był 
załącznikiem do tej dzisiejszej sesji i jak rozumiem będą naniesione poprawki, do 
przyjętego stanowiska na dzisiejszej sesji z pewnością się odniosę. Z uwagi na to, że 
wcześnie rano jadę do Zielonej Góry, proszę wybaczyć, ale mam spotkanie z 
pracownikami Wydz. Gospodarki Nieruchomościami, chciałbym się dobrze na to 
spotkanie przygotować. O tym, że ta sesja jest dzisiaj dowiedziałem się dopiero 
wczoraj i tego spotkania nie mogę przełożyć.  
Marek Surmacz – ustalenie Konwentu Rady Miasta zmierzało do przyjęcia 
postanowienia o wydelegowaniu przedstawiciela każdego Klubu do zespołu 
redakcyjnego projektu, który oficjalnie został rozesłany w materiałach na sesję Rady 
Miasta. Jako, że wskazany przez nas przedstawiciel – Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta – M.Rawa nie został poinformowany o spotkaniu tego zespołu reakcyjnego. W 
imieniu Klubu Radnych PiS pozwoliłem sobie przygotować projekt stanowiska Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przywrócenia gorzowskiemu samorządowi 
godności i praworządności. Odczytał projekt stanowiska, który stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. W związku z tym, że ono istotnie odbiega od treści zaproponowanej 
przez zespół redakcyjny wnoszę o zarządzenie przerwy i ewentualne skorygowanie 
stanowiska z uwzględnieniem treści zawartych w naszym projekcie. 
Robert Surowiec – wydaje się, że przerwa jest potrzebna. Na Konwencie zapadły 
decyzje o tym, że będzie sesja na wniosek i Kluby wytypowały osoby do zespołu 
redakcyjnego. Były to 3 osoby, 2 z tych osób się zebrały, jakby były zainteresowane, 
natomiast dziwi mnie, że w taki sposób jest to podnoszone. To zespół miał się spotkać, 
a kto, jak kto, ale radny M.Rawa ma chyba największe doświadczenie w samorządzie 
gorzowskim i powinien wiedzieć, że materiały na sesję trzeba wysłać z odpowiednim 
wyprzedzeniem, gdyby zależało pewnie by się skontaktował z pozostałymi członkami 
tego zespołu, którym udało się zdzwonić, spotkać i porozmawiać, ale chyba nie o to 
chodzi abyśmy to roztrząsali. W związku z tym uważam, ze ta przerwa jest niezbędna. 
Krystyna Sibińska – ogłasza 20 minut przerwy. 
Mirosław Rawa – pochyliliśmy się w zespole nad tymi dwoma stanowiskami i 
proponujemy poddanie pod głosowanie, bez zbędnych dyskusji i niepotrzebnych 
emocji, oby tych stanowisk. Które stanowisko uzyska większą ilość głosów będzie 
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stanowiskiem Rady. W gruncie rzeczy stanowiska te zmierzają w tym samym 
kierunku; one występują do Prezydenta o to, aby podjął decyzję o ustąpieniu ze 
stanowiska. Jest to bardzo trudna decyzja, bo w takiej sytuacji trzeba uznać, że interes 
ogółu, interes mieszkańców Gorzowa Wlkp., jest ważniejszy niż kariera polityka i 
gdyby każdy z nas taką decyzję podejmował musiałby te dwie wartości zderzyć. 
Myślę, że w Radzie jesteśmy przekonani, że największą wartością jest interes miasta i 
jego mieszkańców, stąd ten apel o ustąpienie ze stanowiska Prezydenta 
T.Jędrzejczaka.  
Krystyna Sibińska – w pierwszej kolejności podda pod głosowanie projekt stanowiska 
przedstawiony dziś przez Klub Radnych PiS, jako drugi będzie dołączony projekt 
dostarczony radnym wraz z zawiadomieniem. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w 
sprawie przywrócenia gorzowskiemu samorządowi godności i praworządności, 
głosowało 6 radnych, przy 14 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
głosowało 12 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.3  Zakończenie obrad. 
 
Krystyna Sibińska – odczytała pismo Wicewojewody Lubuskiego, które stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady XIV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1445. 
 
 
 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                            ( - ) 
                  Krystyna Sibińska 
 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


