
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 18/2011 
 
 
z XVIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 19 września 2011r. o 
godz.9.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta, 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 23 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Kurczyna Marcin, 
2.Paluch Piotr. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta - zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w 

miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 182. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. – druk nr 180. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 
środkami  komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2011 roku, na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 179. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 183. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi nad Wartą w Gorzowie 
Wlkp. – druk nr 181. 

7. 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 podjęcia prawomocnej uchwały.  
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Krystyna Sibińska – za zgodą wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji w porządku 
został umieszczony projekt uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi nad Wartą 
w Gorzowie Wlkp. – 181. 
Marek Surmacz – zwracam się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad pkt.6 dotyczącego 
nadania nazwy bulwarowi nad Wartą w Gorzowie Wlkp. – druk nr 181. Tryb 
wprowadzenia zbyt pośpieszny, niekonsultowany, powiedziałbym gwałtowny wręcz, 
wymagany dla spraw szczególnej wagi. Stąd wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego 
właśnie projektu uchwały. 
Krystyna Sibińska – były takie głosy wcześniej, konsultowała się z wnioskodawcą i 
nie wyraża on zgody na zdjęcie z porządku obrad, stąd będziemy obradowali. Sesja na 
wniosek rządzi się swoimi prawami.  
Marek Surmacz – jako, że sesja została zwołana w oparciu o wniosek z 13 września 
br. – proszę przedłożyć nam odmienną treść wniosku. Projekt ten w pierwotnym 
wniosku nie był ujęty. 
Krystyna Sibińska – poinformowałam, że rozszerzenie porządku obrad sesji zostało 
uzgodnione z wnioskodawcą. Wnioskodawca wyraził zgodę. Teraz, żeby wycofać z 
porządku wnioskodawca musi wyrazić zgodę.  
Marek Surmacz – to jest Pani opinia, u nas obowiązuje zasada pisemna. 13 września 
br. wnioskodawca przedłożył do Przewodniczącej Rady Miasta propozycję porządku 
obrad 6-cio punktową i w nim tego właśnie projektu uchwały, o którym mówię nie ma. 
W związku z tym proszę o przedłożenie nowego wniosku z ujętym na piśmie tym 
właśnie punktem porządku obrad.  
Jolanta Ruszczak – dyrektor Biura Ob.Prawnej – w związku z tym, że pierwszy 
wniosek Prezydenta Miasta nie obejmował uchwały w sprawie nadania nazwy 
bulwarowi nad Wartą w Gorzowie Wlkp., Przewodnicząca w związku z ustaleniami 
wystąpiła do Prezydenta Miasta o wyrażenie zgody na ujęcie tego projektu uchwały w 
porządku obrad. Prezydent wyraził zgodę i w porządku obrad na dzień dzisiejszy 
powyższa uchwała została uwzględniona. Jest to sesja na wniosek więc musi być 
wyrażona zgoda aby zmienić porządek obrad, oprócz bezwzględnej większości głosów 
ustawowego składu Rady , musi być zgoda Prezydenta Miasta na zmianę porządku 
obrad. Na chwilę obecną po rozmowach Przewodniczącej z Prezydentem Miasta, 
Prezydent nie wyraża zgody na zmianę porządku obrad. W związku z powyższym 
Rada powinna procedować zgodnie z porządkiem obrad, który został przyjęty, 
ponieważ wnioskodawca nie wyraża zgody na zmianę.  
Krystyna Sibińska – radni otrzymali zmieniony porządek wraz z zawiadomieniem i 
materiałami na sesję  
Marek Surmacz – 13 września br. na piśmie zwraca się do Przewodniczącej Rady o 
zwołanie sesji w trybie na wniosek. Od tego momentu nie ma zmiany na piśmie tego 
wniosku, żadne konsultacje osobiste, telefoniczne nie zastępują formy pisemnej  
Krystyna Sibińska – w dniu 14 września otrzymali radni porządek rozszerzony  
Marek Surmacz – podpisany przez Przewodnicząca, to nie jest wniosek Prezydenta 
Miasta.  
Krystyna Sibińska – oczywiście, sesje zwołuje Przewodniczący Rady  
Marek Surmacz – Pani również nie wolno dowolnie rozszerzać porządku, proszę 
pokazać pisemny wniosek.  



 3 

Krystyna Sibińska – nie rozszerzyłam dowolnie, zrobiłam to w uzgodnieniu z 
Prezydentem – wnioskodawcą zwołania sesji.  
Marek Surmacz – nie ma czegoś takiego jak ustna zgoda na rozszerzenie porządku, bo 
takie rzeczy obowiązują na piśmie. 
Krystyna Sibińska – takie rzeczy mogą się zdarzyć nawet w trakcie sesji na wniosek, 
że jest wnioskodawca, który występuje o rozszerzenie porządku sesji. 
Marek Surmacz – nie jest obecny i proszę o jakąś formę obecności Prezydenta Miasta 
na tej sali.  
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – reprezentuję Prezydenta Miasta.  
 
Krystyna Sibińska – proponuje łączne rozpatrzenie pkt.2-4 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych 

obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie 
Wlkp.  

Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie 
przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. 

Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów środkami  komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 
2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią 
załącznik nr 4 do protokołu. 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że wszystkie przedstawione projekty 
uchwał uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przepisów porządkowych 
obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za 
korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 6 do protokołu 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2011 
roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 7 do protokołu 
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Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

 
Krystyna Sibińska – poinformowała, że wpłynęły wnioski o nadanie Odznaki 
Honorowej –16 wniosków: p.Leszek Bukowski, p.Hubert Harasimowicz, p.Marek 
Kopera, p.Zdzisław Mikisz, p.Krzysztof Nowak, p.Sylwia Pierzecka, p.Henryk 
Raniewicz, p.Grzegorz Rojek, p.Władysław Sołtys, p.Ryszard Stefaniak, p.Krzysztof 
Strzyżykowski, p.Paweł Tyrała, p.Ryszard Winkiel, p.Robert Zaleski, p.Krzysztof 
Zapytowski, p.Janusz Piotrowicz. Ponadto Komisja Oświaty i Wychowania 
zaopiniowała wszystkie wnioski jednomyślnie pozytywnie. 
Marek Surmacz – wnioski o nadanie Odznak Honorowych te publikowane zawierają 
dane, które moim zdaniem podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych. Podawanie publicznie nazwisk, dokładnego adresu zamieszkania jest co 
najmniej niestosownością. Być może nikt na to uwagi dotąd nie zwracał, ale wszelkie 
tego typu wnioski czy dokumenty publikowane mają zaczernione dane dotyczące 
miejsca zamieszkania.  
Krystyna Sibińska – te dokumenty otrzymali tylko radni, wiele podejmujemy uchwał 
osobowych i do kompetencji Rady należy i rozstrzyganie skarg, i wybór ławników, 
dane osobowe do radnych trafiają wielokrotnie. Funkcja radnego jest funkcją 
społeczną i funkcją zaufania publicznego, w związku z tym nie wydaje się żeby było 
to niestosowne. Cały czas jesteśmy w trakcie dyskusji nad zmianą regulaminu i formy 
przyznawania naszych miejskich odznaczeń. Myślę, że taka sugestia po 
zweryfikowaniu przez radców może być uwzględniona przez zespół, który będzie 
weryfikacje prowadził. Natomiast na dzień dzisiejszy  wnioski i tryb jest zgodny z 
nasza uchwałą.  
Jerzy Synowiec – w związku z tym, że przygotowywany jest nowy regulamin 
przyznawania odznaki, o której mówimy proponuję wstrzymać się z przyznawaniem 
kolejnych odznak, ponieważ w ten sposób deprecjonujemy jej znaczenie, jakąkolwiek 
wartość, przecież z założenia miała to być Odznaka, która wyróżnia kogoś za 
szczególne zasługi dla Gorzowa Wlkp. W tej chwili jest to przyznawane jak leci tylko 
dlatego, że ktoś żyje lub pracuje. Na tej liście jest 30-letnia Pani, która zajmowała się 
wydawaniem folii w czasie powodzi. I tylko dlatego ma dostać Honorową Odznakę. 
Inny Pan strzegł nocami wałów na wysokości Witnicy, w związku z tym też 
Honorowa Odznaka Gorzowa Wlkp. Ta Odznaka w tej chwili nic już zupełnie nie 
znaczy, jeśli przyznajemy ją w sposób masowy, bez jakiegokolwiek zastanowienia. 
Wcześniej Również takie kwiatki były. Wstrzymajmy to, odłóżmy. Jeśli stworzymy 
regulamin to być może część z tych ludzi te Odznaki i tak otrzyma. Dawanie hurtem 
obywatelom, którzy są opisani w tych wnioskach kompromituje tą Odznakę. Wniosek 
o nie głosowanie projektu uchwały. 
Krystyna Sibińska – rzeczywiście są osoby zgłoszone przez Komendanta Miejskiego 
PSP, jest to związane z akcją powodziową, która była w ostatnim czasie . To jest 
bardzo krzywdząca ocena, bo można wydawać folie w godzinach 7.15, a można to 
robić na bieżąco i się angażować w pracę, trudno tutaj podważać ideę wnioskodawcy. 
To nie była tylko praca, a zaangażowanie w całym tym okresie. Jeśli Komisja Oświaty 
i Wychowania oceniła wnioski pozytywnie, to powinniśmy je przegłosować. Jeśli 
pojawił się wniosek o zdjęcie to musimy go przegłosować.  
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Stefan Sejwa – proszę o zabranie głosu przedstawiciela sztabu kryzysowego 
p.J.Fugurę, który przedstawiłby dodatkowe uzasadnienie dla słuszności tych 
wniosków, które zostały przewidziane do odznaczenia.  
Jan Figura – dyrektor Wydz.Zarządzania Kryzysowego – biorąc pod uwagę, że okres, 
o którym tutaj mówimy jako powodziowy, zamykał się na przestrzeni ubiegłego i tego 
roku, ma to wydźwięk nie 1-dniowy, a tych dni, kiedy mieliśmy przekroczony stan 
alarmowy Warty i wysokie wody na Siedlicach, Zawarciu i Zakanalu, opiera prawie na 
150dni. Jest to dyspozycyjność wszystkich ludzi związanych z tą tematyką. Nie 
patrząc na to, jaki kto miał zakres obowiązków. W Straży Pożarnej Komendant do 
dzisiaj boryka się z oddaniem swoim funkcjonariuszom dni wolnych za wypracowane 
nadgodziny. Oprócz zadań, które były realizowane w wymiarach dzienno-nocnych 
przez poszczególne ogniwa funkcyjne uczestniczące w akcji powodziowej byli 
również pracownicy i tacy, którzy wydawali też folię. Jest to zakres obowiązków. 
Wydawanie folii w godz.7.00-15.00, a wykonywanie tego zadania na wezwanie o 
godz.2.00 czy 4.00 w nocy to nie to samo. Sprawy związane z powodzią to nie tylko 
okres, o którym mówimy jako powodziowy. Dla miasta był to maj-czerwiec, natomiast 
jeśli chodzi o przybory zimowe od 14 listopada ubr. do 31 marca br.- to nie są 2 czy  3 
dni, tylko jest to czasookres, który niektórym spędzał sen z powiek. Uważam, że m.in. 
za takie zaangażowanie Prezydent z takim wnioskiem wystąpił. Należy dodać, że po 
zakończeniu akcji powodziowej również należało zająć się tym, co jest realizowane do 
chwili obecnej, odtworzenie resursu sprzętowego, który brał udział w czasie akcji 
powodziowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp., wykonaniem wszystkich prac 
związanych rowów melioracji szczegółowej i podstawowej. To również są 
realizowane. W czasie prowadzenia akcji powodziowej, przy wysokim stanie wody, 
pompy obsługiwane przez strażaków, wypompowały ok.98mln.m3 wody - to one same 
tego nie zrobiły, musiały być obsługiwane szczególnie w tym czasie 
ponadnormatywnym, warunkach szczególnych dalekich od normalnych.  
Jan Kaczanowski – wniosek radnego J.Synowca zrozumiałem w taki sposób, że nie 
chodzi o to, aby Rada nie podejmowała uchwały o przyznaniu Odznaki Honorowej, 
tylko zrozumiałem, że występuje do Komisji by przyśpieszyła prace nad konstrukcją 
tej uchwały dotyczącej zasad i kryteriów przyznawania odznaki za zasługi dla miasta 
Gorzowa Wlkp. Uważam, że Rada Miasta przyjęła wcześniej to stanowisko i uchwałę 
w dobrej mierze i dzisiejsza sytuacja pokazała, ze ona rzeczywiście jest potrzebna 
szybko. 
Krystyna Sibińska – rozumiem, że wniosku o zdjęcie z porządku nie ma, aby nie było 
wątpliwości możemy głosować indywidualnie nad każdym wnioskiem. 
Jakub Derech-Krzycki – komentarz może być tylko jeden: tak Gorzowa Wlkp. nie 
zbudujemy, obowiązkiem Przewodniczącej jest organizować pracę Rady, a nie 
zarządzać Radą. Szczególnie w okresie kampanii wyborczej, a wydaje się, że to stało 
się jakąś bolączką. Jako Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, Komisja 
która ma powierzone skonstruowanie nowego regulaminu zwracałem Przewodniczącej 
uwagę parę razy nieformalnie i 2-krotnie na Konwencie, czekamy aż radni powrócą po 
przedyskutowaniu w Klubach, kwestii w którym kierunku z regulaminem mamy dalej 
iść i bez tego nie jesteśmy w stanie sprawy popchnąć do przodu. Trwa to dość długo i 
jako Rada niestosownie, albowiem na jednym z Konwentów odmówiliśmy grupie 
zainteresowanym przedsiębiorcom nadania odznaczeń, a później 2-krotnie mieliśmy 
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sytuację, że bez opinii Komisji odznaczenia umieszczane są bezpośrednio w porządku 
obrad, stwarzając bardzo dyskomfortowa sytuację. Nie mam nic względem Strażaków. 
Uważam, że ich praca powinna być uhonorowana, ale jako Rada w tej sprawie 
postępujemy nieprofesjonalnie. Prosiłbym Przewodniczącą aby w ramach 
organizowania pracy Rady spowodować, aby Kluby podjęły stosowne deklaracje co 
do dalszych prac nad regulaminem, inaczej Komisja tego nie zrobi.  
Krystyna Sibińska – jak wiadomo nie dyskutujemy o osobach, tylko o procedurach. W 
tej kwestii mogę tylko apelować, nie mam żadnych władczych instrumentów w 
stosunku do poszczególnych radnych i poszczególnych Klubów, o mobilizacje i 
przygotowanie, abyśmy takich dyskusji nie toczyli przy kolejnych odznaczeniach. Nie 
jest tak, że kogoś odsuwaliśmy, kogoś nie odsuwaliśmy, natomiast ze strony 
Pracodawców była prośba, aby to zrobić w trybie innym, ponieważ tak im termin 
pasował. To było tylko ze względów organizacyjnych niemożliwe. Chciałabym 
abyśmy uniknęli takiej dyskusji, bo podrzucanie argumentów dotyczących wyborów 
czy nie wyborów, to jest akurat niestosowne w tym miejscu. Jeśli chodzi o Strażaków 
to jak była akcja powodziowa to wszyscy tutaj apelowaliśmy, chcieliśmy sprawozdań, 
informacji, działania, a jak chodzi o podziękowanie to mamy dyskusję.  
Jerzy Synowiec - wycofał wniosek. 
Krystyna Sibińska – apel pozostaje, proszę Przewodniczących Klubów, aby w tym 
miesiącu były wypracowane opinie dotyczące regulaminu, na piśmie przedłożone 
Przewodniczącemu Komisji Oświaty i Wychowania, abyśmy w listopadzie mogli 
uchwalić nowy regulamin, aby dać mieszkańcom szanse na zgłaszanie wniosków do 
końca tego roku. 
Marek Surmacz – nie chcę się odnosić do zasług poszczególnych osób, bo Komisja 
nad tym pracowała i ważyła argumenty, ale niepokoi mnie, bo p.J.Figura powiedział, 
że fakt obudzenia kogoś o północy i zawołanie do sprawowania obowiązków, które 
prawdopodobnie wynikają z jego zakresu obowiązków z tytułu zatrudnienia, nie jest 
szczególną zasługą dla rozwoju miasta. Uważam, że zasługą jest rzeczywiście 
ratowanie dobytku i mienia, czy występowania wobec zagrożeń życia i zdrowia ludzi, 
zagrożonych powodzią, ale mamy kolejny rok, mamy pierwsze sygnały o 
zagrożeniach powodziowych na Zawarciu. Wiem, że były dokonywane bardzo 
spektakularnie przeglądy melioracji szczegółowej na terenie miasta, ale nie 
zauważyłem żadnych prac konserwatorskich nad udrożnieniem tych ciągach rowów 
melioracyjnych szczegółowej, bo stwierdzono, że dla poprawienia wygody uprawy 
niektórych obszarów areałów ziemskich na Zawarciu, rowy melioracyjne na 
przejściach zasypano i one nadal są zasypane, tam woda się gromadzi, nie ma 
odpływu. Gdzie są konsekwencje wobec tych wszystkich, którzy mając w zakresie 
swoich obowiązków nadzór nad sprawami powodziowymi, do dzisiaj nie 
wyegzekwowali i nie spowodowali tego, żeby to, co podstawowe w funkcjonowaniu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zostało wykonane. Już dawno pogodziłem się 
z dewaluacją Odznaki Honorowej. Przykro stwierdzić, że w ogóle ktoś w Gorzowie 
Wlkp. uznaje to za honorowe wyróżnienie, ponieważ Rada już w przeszłości 
większością głosów uhonorowała obywatela Zawarcia za to, że przez 40 lat mieszkał 
w malarycznym klimacie na Zawarciu. Taki przypadek tu też miał miejsce.  
Krystyna Sibińska – przykro to słyszeć, bo to, co radni przyznają u wielu osób łezka 
kręci się w oku, kiedy takie odznaczenia otrzymują i bardzo przykro słyszeć takie 



 7 

właśnie podsumowanie tej odznaki. Jeśli mamy komuś podziękować to się 
odwracamy, a jak mamy rozliczać to jesteśmy pierwsi. Przykro jest, że jeśli 
dziękujemy wolą radnych, wolą wnioskodawców, którzy uznają, że osoby typowane 
przez nich coś dla tych małych społeczności zrobiły. Taka jest demokracja, jeśli jest 
wniosek, jeśli my nie dostrzegliśmy tego, a dostrzegli to inni, którzy wnioskują to 
powinniśmy się nad tym pochylić. Przykro, że nasza odznaka dla Pana nic nie znaczy. 
Zaręczam, że dla wielu osób, którym wręczałam odznakę znaczy ona bardzo dużo. 
Tutaj mogę powiedzieć, że mamy kampanię wyborczą, bo nie dyskutujemy o osobach, 
a całej praktyce. Chciałam prosić Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju, 
aby na najbliższej Komisji temat melioracji i przygotowań jesiennych umieścił w 
porządku obrad. Aby taka informacja mogła być przygotowana przez Komisje i 
przedstawiona Radzie na kolejnej sesji.  
Robert Surowiec – powoli zaczyna mi być wstyd, że w tym uczestniczę. Nie 
rozmawiamy dzisiaj o powodzi, o tym, który rów został zasypany, rozmawiamy o 
uchwale w sprawie przyznania odznaki honorowej miasta Gorzowa Wlkp. Dziś 
wystarczy tym ludziom powiedzieć: dziękujemy za to, co zrobiliście dla naszych 
mieszkańców. Skończymy tą dyskusję, wnioskuję o zamknięcie dyskusji nad tym 
projektem uchwały. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem radnego R.Surowca o zamknięcie dyskusji nad 
projektem uchwały w sprawie przyznania odznaki honorowej miasta Gorzowa Wlkp., 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi nad Wartą w 

Gorzowie Wlkp. 
 
Krystyna Sibińska – radny R.Sondej jest chwilowo nieobecny, jeśli udziela wywiadu 
niech się lepiej przygotuje do udzielanych wywiadów, niech przeczyta dokładnie, bo 
w wywiadach, których udziela mówi nieprawdę.  
Marek Surmacz – (głos z sali) Przewodnicząca nie jest recenzentem postępowania 
radnych  
Krystyna Sibińska – nie, ale mogę się odnieść do tego, co jest mówione na mój temat. 
Marek Surmacz – (głos z sali) proszę to mówić w obecności radnego. 
Krystyna Sibińska – dlatego spytałam gdzie jest, a Pan chyba nie jest rzecznikiem 
p.R.Sondeja. 
Marek Surmacz – nie, ale rzecznikiem zachowań etycznych.  
Krystyna Sibińska – bardzo miło mi to słyszeć.  
 
 
Robert Surowiec – w imieniu wnioskodawców – grupa radnych przedstawiła projekt 
uchwały sprawie nadania bulwarowi nazwy: bulwar Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka. Uważam, że jest to bardzo dobra nazwa, ale w związku z tym, że wielu 
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radnych ma niedosyt informacji, a nie chcemy radnych stawiać w takiej sytuacji, jak w 
1948r. kiedy Deklaracja była uchwalana i tylko kilka krajów ze Związkiem 
Radzieckim, się wstrzymało od głosu. Proponuję skierować projekt do komisji 
nazewnictwa i jeszcze raz do Komisji Gospodarki i Rozwoju, przedyktować, żeby 
część z radnych nie miała dyskomfortu.  
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem zgłoszonym przez radnego R.Surowca o 
odesłanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy bulwarowi nad Wartą w 
Gorzowie Wlkp. do komisji, głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 
wstrzymujących się. 
 
Ad.7  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Miasta – Krystyna 
Sibińska zamyka obrady XVIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 

Sesję zakończono o godz.1005. 
 

 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                                                          ( - ) 

              Krystyna Sibińska 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


