
 
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 21/2011 
 
 

 z XXI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 23 listopada 
2011r. o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
ul.Sikorskiego 3-4. 
 
 

Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 24 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Wróblewski Radosław. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego – druk nr 222. 
4. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, 

poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 223. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u 
dziennego opiekuna oraz maksymalnej  wysokości opłaty za wyżywienie – druk nr 
224. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia 
dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania – druk nr 225. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa 
Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012 – druk nr 
226. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 – druk nr 228. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2012 – druk nr 229. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. 
do Powiatowej Rady Zatrudnienia – druk nr 235. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej – druk nr 241. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 236. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 237. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 238. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 239. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 240. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086 - druk nr 242. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 
234. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej 
do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. – druk nr 233. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 227 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty – druk nr 243. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6 –druk nr 221. 

24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 232. 

25. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
26. Odpowiedzi na interpelacje z XX sesji Rady Miasta z dnia 26  października 2011r. 
27. Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
28. Sprawy różne, wolne wnioski. 
29. Zakończenie obrad. 
 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
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Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Prezydent Miasta  wycofał projekt uchwały 
ujęty w pkt.5 porządku dotyczący opłaty targowej – załącznik nr 3 do protokołu. 
Ponadto wpłynęła prośba Prezydenta Miasta o poszerzenie porządku obrad o projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do 
Stowarzyszenia – druk nr 244. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia, głosowało 21 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuję, aby projekt uchwały na druku 244 w pkt21a. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianami, 
głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że w związku z rezygnacją p.K.Sibińskiej z 
mandatu, kolejnym do objęcia jest p.M.Gucia, wskazany przez Komisarza 
Wyborczego i wyraził zgodę na objęcie mandatu - załącznik nr 4 do protokołu. Projekt 
uchwały uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
– załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – prosi p.M.Gucię o złożenie ślubowania. 
 
Po odczytaniu roty p.Marcin Gucia złożył ślubowanie. 
 
Ad.4  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, M.Surmacz, 
M.Marcinkiewicz, R.Jałowy, R.Sondej, Sf.Sejwa, M.Kosecki, M.Gucia i wspólna 
interpelacja radnego J.Synowca i J.Wierchowicza. Interpelacje stanowią załącznik nr 6 
do protokołu 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt 

dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty 
za wyżywienie. 
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Dorota Modrzejewska-Karwowska – dyrektor Wydz.Spraw Społecznych - w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 
za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania. 
 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. 
Stefan Sejwa – uzasadnienie do projektu uchwały, która została przedstawiona nie do 
końca wyjaśnia i nie uzasadnia tegoż maksymalnego wynagrodzenia zawartego w § 1 
2,50zł. Szczególnie nie wyjaśnia również uzasadnienie podwyżki o 50%, co zawarte 
jest w § 2. Dopiero z uzasadnienia, że jest to związane z trójką, piątką dzieci sprawa 
zaczyna być bardziej czytelna. Nie jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych i nie 
wiem jak tam sprawa wyglądała, pewnych opinii w tej sprawie, ale uzasadnienie do 
projektu uchwały jest tak skonstruowane, że dopiero z mównicy następuje precyzja 
uzasadnienia maksymalnego wynagrodzenia i jego wzrostu o 50%.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia maksymalnej 
wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania, głosowało 
20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 

Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2012. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji oraz jednomyślnie pozytywną opinię Komisji 
Spraw Społecznych. 
Izabella Szafrańska-Słupecka – słuszna decyzja należy współpracować, padło nawet 
słowo partnerstwo, tylko to partnerstwo jakoś dziwnie widzę. Jak widać w rozdziale 
VII rozdysponowanie, przyznanie, zaplanowanie środków i jak zobaczę pkt.3 Wydział 
Kultury – 408tys.zł. w porównaniu z pkt.2 – 3mln.zł., to ręce opadają. Na kulturalną 
edukację dzieci i młodzieży w 2011r. przeznaczono 102tys.zł. Edukacji kulturalnej w 
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szkołach nie ma, zmieniono przedmioty, nie ma muzyki, jest sztuka, która odbywa się 
raz na półrocze. A to jest zrzeszenie takich samych dzieci, które uprawiają sport. 
Dlaczego dzieci uprawiające sport mają takie dobre warunki, stać je na darmowe 
wyjazdy, stać na sprzęt, aby stowarzyszenia czy grupy kupiły, a dzieci ze 
stowarzyszeń kulturalnych muszą za wszystko same płacić. Podam przykład: w ubr. na 
członka mojego zespołu rodzic wydał dodatkowo 3,5tys.zł. jeżeli chciał żeby dziecko 
wyjechało na festiwal za granicę, na festiwal do Kielc, gdzie przywiozło główną 
nagrodę i zareklamowało miasto. Zdaję sobie sprawę, że to nie jest sesja budżetowa, 
ale dzisiaj zwracam na to uwagę, wcześniej, bo jest to porównanie żenujące dla mnie. 
Zielona Góra 700tys.zł. przeznaczyła dla Wydziału Kultury, a Toruń 1.178tys.zł. – 
stara się być europejską stolicą kultury to trochę inna sytuacja. Proszę aby przemyśleć 
tę sytuację, nie mamy pieniędzy na nagrody dla tych, którzy jeżdżą na festiwale i 
wygrywają. Trenerzy dostają nagrody jak odniosą sukcesy w zawodach. Nie mamy 
lekarza, który leczy kolana, a u nas też są kontuzje. A sportowcy mają. 
Stefan Sejwa – tytuł uchwały to: uchwalenie Programu Współpracy Miasta Gorzowa 
Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012. Bardzo 
mnie zaintrygowało stwierdzenie: „w dniach od 26 września do 14 października 
projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami 
pozarządowymi, które nie wniosły do niego żadnych uwag.” – chciałbym opinii jak to 
się stało, dlaczego, czym to uzasadnić, wytłumaczyć, że tyle ważnych problemów 
znajduje się w projekcie tejże uchwały dotyczących współdziałania właśnie 
organizacji pozarządowych, te problemy, uwagi zawarte są na str.4-6 projektu 
niniejszej uchwały, i nikt z organizacji społecznych, do których jest to kierowane nie 
zabrał głosu, nie wniósł żadnych uwag. Prosiłbym o jakiś komentarz. 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – mam wrażenie, że trudno będzie odpowiedzieć 
na tak zadane pytanie, ponieważ od kilku lat działamy zgodnie z procedurą. Procedury 
polegają na tym, że zanim ten program jest przedłożony Prezydentowi trwają 
konsultacje pomiędzy Wydziałami, które również mają zapisane swoje zadania w tym 
programie. Mam tutaj na uwadze Wydz.Kultury, Wydz. Kultury Fizycznej, GCPRiPS 
i Wydz.Spraw Społecznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy od lat 
już współpracują z nami, również w tych spotkaniach uczestniczą. To jest pierwszy 
krok, gdzie wypracowujemy kierunki zgodne z kierunkami przyjętymi przez 
Prezydenta i wynikającymi z całego roku pracy. Kolejny element to zestawienie tych 
informacji do Programu, które pojawiły się z naszych spotkań i zgodnie z ustawą, to 
jest novum, bo wcześniej ustawodawca nie miał takich oczekiwań, a w tej chwili 
spełniamy oczekiwania ustawodawcy i ten program jest konsultowany poprzez 
przedłożenie całego programu i ogłoszenie, że ten program został dołączony na 
naszych stronach BIP i naszej stronie miejskiej gorzowskiej również informuje, że 
program podlega konsultacjom społecznym. Wszyscy mogą się wypowiedzieć na 
temat zapisów tego programu, kierunków działania na rok kolejny, organizację, które 
w pierwotnych konsultacjach nie uczestniczą i mieszkańcy miasta. Jest podany termin 
przyjmowania informacji i jeżeli by się pojawiły, zostałyby uwzględnione również w 
tym programie.  
Stefan Sejwa – zgodziłbym się z tym wyjaśnieniem formalnym gdyby sytuacja w 
zakresie organizowania i finansowania działalności społecznej w tym względzie 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, była ku zadowoleniu mieszkańców 
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Gorzowa Wlkp. Tymczasem wiele krytycznych uwag, wiele propozycji i problemów 
w ramach relacji organizacje pozarządowe i miasto, jest zgłaszanych i 
sygnalizowanych, jeżeli rzecz dotyczy na str.4 takich sytuacji jak upowszechnienie 
kultury fizycznej i sportu, działanie kulturalne promujące miasto, udzielenie 
schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, wprowadzenie działań promujących 
profilaktykę i zdrowie, czy również działalność w zakresie problemów alkoholowych, 
narkomanii itp. Jest to tak olbrzymi obszar działań, problemów i poczynań miasta, że 
nie mogę uwierzyć w tą sytuację i zgodzić się z nią, że zainteresowani nie wnieśli we 
własnym interesie żadnych uwag i propozycji w stosunku do tego programu 
współpracy. Jest to jakaś sytuacja nietypowa, tym bardziej, że nie ułatwia ona nam 
jako Radzie Miasta, także Prezydentowi i jego służbom, obracania się współistnienia 
w ramach tych problemów i tych działań, które niezbędne są tutaj do podjęcia. Jest to 
rzecz, która jest pomocna dla mieszkańców, która we wzajemnych dwóch relacjach, 
miasto i stowarzyszenia, ułatwia, lepiej powinna organizować i rozstrzygać problemy i 
sprawy. Jeżeli nie ma uwag, nic się w tym zakresie nie sygnalizuje, to jest to sygnał 
niepokojący, gdzie musi być jakiś problem, błąd, który trudno w tej chwili 
rozstrzygnąć, ale trudno tez zaakceptować w sensie naszej wiedzy i skutków w tym 
zakresie. 
Marek Surmacz – czy wnioski były składane w ostatnich latach? Programy 
opracowywane są corocznie. Czy wnioski były uwzględniane? Czy respektowano 
wnoszone uwagi? Może były pisane na Berdyczów i w końcu przyszedł ten moment, 
w którym nie warto pisać, bo to nie ma najmniejszego sensu. Konsultacje z tego 
wniosek, mają charakter martwy. Podobnie jak w innych sytuacjach kiedy publicznie 
jest obszerna informacja o tym, że zwracamy się do społeczeństwa jako do 
mieszkańców miasta o inicjatywy inwestycyjne, po czym lawina tych wniosków 
spływa do miasta i żaden z tych wniosków nie jest na końcu uwzględniany, można do 
pewnego momentu pozorować i czynić pozory konsultacji, respektowania głosu 
mieszkańców, ale w końcu ludzie mówią, że to nie ma sensu, błąd jest w nas, w 
funkcjonowaniu władzy miasta.  
Mirosław Rawa – radni znają badania dotyczące problemów z wychowaniem dzieci i 
młodzieży w naszym mieście. Często byliśmy zdumieni jak te problemy narastają, 
mam duże zaufanie do radnej I.Szafrańskiej, bo jestem przekonany, że wie o czym 
mówi. Trochę niepokoi dysproporcja, bo jesteśmy porównywalnymi miastami w 
środkach, które są przeznaczane na ten cel, też w stosunku do lat ubr., ta dysproporcja 
pomiędzy jedną dziedziną, która doskonale pracuje z dziećmi i młodzieżą, na niwie 
sportowej trudno uznać, że jest uzasadniona. Nasza demokracja często nie jest taka jak 
byśmy sobie życzyli, często brakuje nam czasu na zajmowanie się sprawami 
społecznymi. Może warto wrócić projekt tej uchwały do komisji, wiem, że była 
pozytywna opinia. Może komisja spotkałaby się z ludźmi, którzy zajmują się 
sprawami dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury. Nie głosowalibyśmy tak 
rutynowo tej sprawy, a zastanowili się czy ten poziom środków jest właściwy. Znam 
osoby, które zajmują się tymi sprawami w mieście i mamy tutaj duże sukcesy, dobrze, 
aby obejmowały coraz większe grupy dzieci i młodzieży. Proponuję abyśmy do tematu 
wrócili po spotkaniu i konsultacjach ze środowiskiem zajmującym się tą działalnością. 
Jerzy Sobolewski - projektem zajmowała się dotychczas Komisja Spraw Społecznych i 
Komisja Kultury, Sportu i Promocji. 
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Jerzy Wierchowicz – uważam, że na pytanie radnego Sejwy nie odpowie 
dyr.D.Modrzejewska-Karwowska, jest to pytanie pod adresem organizacji 
pozarządowych, nie będzie wiedziała, dlaczego organizacje nie odpowiedziały na 
pytania czy program opracowany przez władze samorządowe. Ale chciałbym zapytać 
w jak formule były konsultacje? Czy były to spotkania z organizacjami, z ich 
gremium, czy były to z kierownictwem organizacji, czy była to wymiana 
korespondencji pomiędzy organizacją a władzami samorządowymi naszego miasta? 
Być może problem tkwi w tym, że niewłaściwa była formuła tych konsultacji. Może, 
dlatego organizacje nie odpowiedziały na program proponowany przez władze 
samorządowe. Zgadzam się z radnym Sf.Sejwą, że na tak obszerny program, w tak 
ważnych sprawach natury społecznej nie ma żadnego odzewu ze strony organizacji, 
które tymi sprawami się zajmują, zajmować się powinny, a także oczekują pomocy ze 
strony władz samorządowych.  
Dorota Modrzejewska-Karwowska – formułę współpracy z organizacjami mogę 
opisać w imieniu swoim i swojego Wydziału, ponieważ oprócz tych obligatoryjnych 
działań, które wyglądają w następujący sposób, że przed przyjęciem zapisów tego 
programu konsultujemy poprzez osobiste spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, te zapisy są dosyć ogólne, jednak uwzględniamy w zapisach te 
działania, które zostały poprzez naszą roczną pracę z organizacjami pozarządowymi, 
już ustalone, że chcemy robić coś kolejnego w roku następnym. Będziemy próbowali 
ująć to w programie i później przy ogłaszaniu konkursu ofert na realizację zadań 
wynikających z programu. Pierwsze są konsultacje z organizacjami, ale mamy 
świadomość, że one nie będą obejmowały wszystkich organizacji, z którymi 
współpracujemy, bo w przypadku Wydz.Spraw Społecznych jest ich prawie 100 w 
obszarze, którymi zajmuje się nasz Wydział. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi to nie tylko dokument, a całoroczna praca, która już na początku, 
kiedy dokument zostaje przez Radę przyjęty, czyli już na początku grudnia już 
ogłaszamy konkurs ofert dla organizacji, opierając się na program i pozostałe 
programy, które będą prezentowała. W formule przyjmowania projektu kolejnym 
krokiem jest przekazywanie informacji, jako programu na strony BIP, jest to wymóg, 
który postawił ustawodawca, czyli ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. W 
ciągu 2-tygodni organizacje pozarządowe i nie tylko, również osoby fizyczne mają 
prawo wypowiadać się lub wnosić swoje propozycje i uwagi, jeżeli takowe nie 
pojawiają się, przynajmniej, jeśli chodzi o Wydz.Spraw Społecznych, takich 
informacji i uwag nie było. Z informacji uzyskanych z innych wydziałów, wiem, że 
tam również takich uwag nie było, stąd ten program jest prezentowany Radzie. W 
kolejnych dwóch programach, gdzie mam wrażenie, że wszystkie uwagi mieszkańców, 
organizacji pozarządowych i radnych, bo radny pracował z nami w zespole, są 
uwzględniane, brane pod uwagę. Chciałabym się chwilę zatrzymać przy Programie 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii – na początku tego roku była 
prezentowana diagnoza uzależnień w naszym mieście. Widzieliśmy w diagnozie, że to 
duży problem, że coraz młodsi ludzie zaczynają sięgać, nadużywać alkoholu, że ta 
inicjacja alkoholowa sięga już szkoły podstawowej, Zespół, który został powołany 
przez kilka miesięcy i kilka spotkań to przedstawiciele Rady Miasta i organizacji 
pozarządowych pracujących w obszarze uzależnień, jak również naszych miejskich 
jednostek, opracowywał kierunki działań na rok następny i kolejne lata. Priorytety, 
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które wspólnie wypracowaliśmy w programie dotyczącym przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii, zostały uwzględnione.  
Izabella Szafrańska-Słupecka – nie ma, co wycofywać tego projektu uchwały, 
zwróciłam uwagę tylko na dysproporcje i teraz Komisja Budżetu i Finansów ma pole 
do popisu. Jeżeli będą takie możliwości to kwoty te mogą się zmienić. Dlatego dzisiaj 
zabrałam głos w tej kwestii, ale nie ma potrzeby wycofania projektu uchwały.  
Stefan Sejwa – w odniesieniu już do tych wszystkich stwierdzeń, które nastąpiły, 
przeczytam następujące zdanie: „podstawowym celem, któremu ma służyć program 
jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, 
poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami 
pozarządowymi”. Jest to sens, treść tego wszystkiego. Nie możemy też dyskutować w 
ten sposób, że przyjmijmy ten program, a później Komisja Budżetu i Finansów będzie 
nad tym się pochylała i pracowała, ponieważ w rozdz.VII sprecyzowane są wielkości 
finansowe, które przewidziane są na działania związane z realizacją programu. Jeżeli 
przyjmiemy program to jednocześnie akceptujemy przewidywane wielkości 
finansowe. W rozdz.VII na ten cel w 2012r. działań prognozowanych przez program 
Wydz.Spraw Społecznych – 1.802 408zł.; Wydz.Kultury Fizycznej – 3.030 000,00zł. i 
Wydz.Kultury – 408 000,00zł., czyli jest to akceptacja dla wielkości finansowych 
przewidywanych. Nie zgodzę się do końca z wyjaśnieniami i opiniami 
dyr.D.Modrzejewskiej-Karwowskiej, bo dla mnie konsultacja to dyskusja, to kwestia 
prowadzenia sporu, walki, lobowania o najkorzystniejsze rozstrzygnięcia i 
finansowanie. Podejście takie na zasadzie akceptacji i stanu proponowanego, który jest 
- nie jest rozwiązaniem, które może satysfakcjonować do końca.  
Jakub Derech-Krzycki – przychylam się do pomysłu żeby uchwałę dzisiaj przyjąć bez 
zmian, skoro nie było do niej uwag w ramach konsultacji. Wątek w jaki sposób 
konsultacje przebiegały można dalej badać, ale skoro nie było uwag na tym etapie nie 
wycofujmy tego. Proszę o przygotowanie informacji jak w tym roku wyglądał podział 
kwot i jakie organizacje wygrały poszczególne przetargi, które z nich już zostały 
wykonane. A które jeszcze są przed nami? Wiem, że inne Komisje otrzymały tego 
typu materiały, nie wiem czy one obejmują całość. Sąsiednia Komisja otrzymała 
materiał: „Akcja lato” i tam są niektóre kwoty wymienione. Chciałbym abyśmy jako 
radni otrzymali materiał, który pozwoliłby spojrzeć na tegoroczne wykorzystanie na 
sport, kulturę fizyczną i kulturę. Aby mieć lepsze rozeznanie i w ramach dalszych prac 
nad budżetem móc podjąć świadomą decyzję czy chcemy w budżecie te kwoty inaczej 
zapisać. Konsekwencją oczywiście musiałaby być konkretna zmiana w tym projekcie 
uchwały. 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – wycofując ten projekt uchwały, tym samym 
organizacje pozarządowe nie będą miały ogłoszonego konkursu, który robimy przy 
tym założeniu i planie budżetowym, który w tej chwili jest wpisany. Nie będą miały 
ogłoszonego konkursu na początku grudnia i tym samym nie rozpoczną realizacji 
zadań z początkiem nowego roku. Projekt budżetu został przedłożony, Rada będzie 
dyskutować nad budżetem i jeżeli tam się pojawią jakieś zmiany w stosunku do 
kultury wówczas również w tym programie zmiany będzie można wprowadzić i z 
pewnością zostanie to uczynione. Budzące nasz niepokój uwagi skierowane do pracy, 
bo tak to odbieram, urzędników – jestem w posiadaniu zestawienia ankiet, które były 
przeprowadzane w ubr. kierowane do wszystkich organizacji pozarządowych, które są 
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w naszym rejestrze – myślę tutaj o rejestrze Urzędu Miasta, i które współpracują z 
miastem w tych obszarach, o których dzisiaj mówimy, z pewnością przedłożę radnemu 
Sf.Sejwie tą zbiorczą informację, ale pamiętam, że 40 organizacji odpowiedziało nam 
na akces i wysłaną do nich ankietę. To odnośnie tego abyśmy się na żywo spotykali, 
dyskutowali i walczyli. Do każdej organizacji adresowo skierowaliśmy ankietę, 
odesłało nam 40. Nie będę dzisiaj mówiła o wynikach. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2012, głosowało 20, radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2012. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012. 
 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta 

Gorzowa Wlkp. do Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną Komisji 
Spraw Społecznych. Jednocześnie Komisja Spraw Społecznych zaproponowała na 
przedstawiciela Rady radnego J.Kaczanowskiego. Wiceprzewodniczący 
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J.Kaczanowski wyraził zgodę na udział w pracy Powiatowej Rady Zatrudnienia w 
imieniu Rady Miasta. Czy są inne zgłoszenia? W związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń proponuje przystąpić do głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Miasta Gorzowa Wlkp. do Powiatowej Rady Zatrudnienia, głosowało 17 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS - w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
19 do protokołu. 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. Proponuję przyjęcie uchwały bez przedstawiania. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
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 22 do protokołu. 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. Proponuję przyjęcie uchwały bez przedstawiania. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
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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 24 do protokołu. 
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. Proponuję przyjęcie uchwały bez przedstawiania. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 26 do protokołu. 
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. Proponuję przyjęcie uchwały bez przedstawiania. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Proponuję przyjęcie 
uchwały bez przedstawiania. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 30 do protokołu. 
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Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086. 
 
Grażyna Wojciechowska – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie, 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 31 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów.  
Stefan Sejwa – dziwię się, ze projekt tej uchwały nie był opiniowany również przez 
Komisję Oświaty i Wychowania, ponieważ w pakiecie występuje dużo zmian 
związanych z finansowaniem oświaty. W tej uchwale m.in. planowana jest kwestia 
środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z utrzymaniem 
placówek, odtworzeniem majątku, w tym remont pomieszczeń w Zespole Szkół nr 12 
– szkoła przy ul.Dobrej. W związku z tym remontem chciałbym zapytać, na jaki cel 
będą wydatkowane środki, jeśli chodzi o remont w tej placówce. W czasie ostatniej 
bytności w tej szkole stwierdziłem, że znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych, w 
tym szatni dla dzieci, nawet na poziomie zerówek, a zagrzybione są pomieszczenia i 
jest to wbrew pewnym zaleceniom Sanepidu i kontrolom. Występuje problem 
wymiany ponad 20 okien, które obniżają temperaturę pomieszczeń w szkole. Czy w 
tym pakiecie przedsięwzięcia remontowego będą również uwzględniane wymienione 
prace? 
Jerzy Sobolewski – nie w tym punkcie obrad zabrał Pan głos w dyskusji. Zabrał Pan 
głos nad projektem, który wcześniej został przegłosowany.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 32 do 
protokołu. 
 
 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze 
Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
Irena Cichońska – dyrektor Wydz. Majątku i Działalności Gospodarczej – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem – załącznik nr 33 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów po dyskusji nie 
wyraziła opinii, natomiast Komisja Gospodarki i Rozwoju zaopiniowała projekt 
uchwały pozytywnie. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta 
Gorzowa Wlkp., głosowało 2 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 15 
wstrzymujących się – Rada nie podjęła uchwały. 
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Ad.19  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i 
tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 
Wlkp.  

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 34 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Ad.20  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

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

 
Paweł Jakubowski – dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 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 15 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się – załącznik nr 39 do protokołu. 
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Ad.21a  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia. 

 
Krzysztof Karwatowicz  – dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Ad.22 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały, wniosek Związku Celowego Gmin 
MG-6 stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 43 do 
protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały i poinformował, że radny M.Gucia 
wyraził akces do pracy w komisjach merytorycznych - załącznik nr 44 do protokołu. 
Ponadto projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 
17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 45 do 
protokołu. 
 
Ad.24  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 46 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.25 Odpowiedzi na interpelacje z XX sesji Rady Miasta z dnia 26  
października 2011r. 

 
Ad.26  Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XIX sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 
 
Ad.27 Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Grażyna Wojciechowska – na posiedzeniach komisji były poruszane sprawy braku 
środków finansowych na zorganizowanie wigilii miejskiej, miał być apel tutaj nie 
tylko do radnych, ale również dziennikarzy, pracowników i osób chętnych jak 
możemy rozwiązać ten problem, kto będzie się chciał do tej wigilii dołożyć, czy była 
by określona formuła wpłaty na określone konto, czy dostarczenie towarów? Ponieważ 
mamy Wydział Spraw Społecznych, mamy Centrum Integracji Społecznej i inne 
rzeczy. Uważam, że Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta powinna szczegółowo 
do tego tematu podejść i rozpracować i poprosimy pozostałych radnych o zajęcie 
stanowiska. Uważam, że tyle lat była organizowana w naszym mieście wigilia i to 
musimy utrzymać i musimy to zrobić w ten sposób żeby nie było jak przed rokiem, 
gdzie ludzie o kulach podchodzili do mnie i mówili: p.Wojciechowska mamy na tych 
mokrych siedziskach usiąść, które są pokryte warstwą śniegu. Dlatego proszę abyśmy 
wcześniej się przygotowali, bo biedy jest coraz więcej i dlatego w sprawach różnych 
chciałabym podziękować PO za pomoc w zorganizowaniu charytatywnych andrzejek 
celem pomocy dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, poprzez Fundację „Pomagaj” 
uzyskane środki finansowe będą przeznaczone na zakup paczek żywnościowych 
świątecznych dla rodzin i młodzieży szkół gorzowskich, którzy to są w tragicznej 
sytuacji. Wykaz mam z Wydz.Edukacji, nie są to przypadkowe osoby. Apeluję o 
pomoc. 
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – postanowiliśmy w dużej grupie, że nie może 
zdarzyć się tak, aby w mieście Gorzowie Wlkp. nie miała miejsca wspólna wigilia dla 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. To działanie wpisało się już w krajobraz miasta, 
wpływa, na klimat świąteczny Bożego Narodzenia i chcielibyśmy podtrzymać ten 
zwyczaj. W przygotowanie wigilii dla mieszkańców zaangażowała się spora grupa 
ludzi, począwszy do Biura Promocji Miasta, przez Wydział Spraw Społecznych, 
GCPRiPS, Wydział Kultury, GRH, OSiR oraz firmę „Metro-Gewert”. Wstępna 
decyzja zapadła taka, że wigilię dla mieszkańców zorganizujemy 16 grudnia, między 
godziną 16.00-18.00, na bulwarze wschodnim. Jest propozycja, żeby do organizacji 
zaangażować gorzowskich restauratorów usytuowanych na bulwarze, ale nie tylko. 
Także młodzież gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, a przede wszystkim Zespołu 
Szkół Gastronomicznych. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy poczuli ten świąteczny 
klimat, ale żeby był to też krótki przedświąteczny przystanek. Proszę o przemyślenie, 
w jaki sposób Państwo możecie wziąć udział przygotowaniu tej wigilii. Nie zależy 
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nam na pomocy bezpośrednio finansowej, ale jeśli ktoś ma możliwość przekazania 
jakiś produktów żywnościowych, czy słodyczy, to proszę komunikować się z 
Wydz.Promocji Miasta, z GRH, bądź z firmą Merto-Gewert. Podzieliliśmy między 
siebie role, zaangażowanych jest bardzo wiele ludzi i mam nadzieję, że wszyscy 
ulegniemy temu świątecznemu nastrojowi. Kolejne zadanie kierowane do 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. uda nam się zorganizować.  
 
Ad.28  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 

Sesję zakończono o godz.1400. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                                                               ( - ) 

         Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


