
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 24/2012 
 
 

 z XXIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 stycznia 
2012r. 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 23 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Kochanowski Krzysztof, 
2.Marcinkiewicz Maciej. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 

w Gorzowie Wlkp. – druk nr 270. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w 

Gorzowie Wlkp. – druk nr 271. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 

19 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 272. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi 

przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat 
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 
do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. – druk nr 267. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy – druk nr 268. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej – 
druk nr 269. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 264. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 265. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 266. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy garażu – druk nr 273. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 275. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 276. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 - druk nr 277. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania – druk 
nr 219a. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. i nadania jej statutu – druk nr 260a. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok 
– druk nr 274. 

20. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2011 rok. 
21. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. za IV kwartał 

2011 roku. 
22. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
23. Odpowiedzi na interpelacje z XXII sesji Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2011r. 
24. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
25. Sprawy różne, wolne wnioski. 
26. 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.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Prezydent Miasta wycofał projekt uchwały ujęty 
w pkt.4 porządku dotyczący zamiaru przekształcenia Gimnazjum Sportowego nr 2 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 270. 
Marcin Kurczyna – wnoszę o zdjęcie z porządku obrad pkt.7 – projektu uchwały na 
druku 267 dotyczącego cen biletów MZK. Projekt tej uchwały był przedmiotem obrad 
na ostatniej sesji, była przedmiotem długiej i rzetelnej dyskusji, w której głos zabierały 
wszystkie Kluby. Nic nowego się w tym temacie nie wydarzyło od ostatniej sesji, w 
związku z tym nie widzę powodów abyśmy mieli się tą uchwałą zajmować po raz 
kolejny na dzisiejszym posiedzeniu.  
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W głosowaniu jawnym za wnioskiem radnego M.Kurczyny o zdjęcie z 
proponowanego porządku obrad pkt.7 - podjęcie uchwały w sprawie opłat, zwolnień i 
ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. głosowało 22 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 22 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: M.Surmacz, S.Pieńkowski, 
K.Kochanowski, M.Marcinkiewicz, Sf.Sejwa i M.Gucia. Interpelacje stanowią 
załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Odpowiedzi na interpelacje: 
Jacek Jeremicz – Sekretarz Miasta – w sprawie pierwszej interpelacji radnego 
Sf.Sejwy - istotnie województwo lubuskie drugą co do wielkości krajowąa rezerwę 
wykonania, ale podział tej krajowej rezerwy wykonania, który kilka miesięcy temu 
został zatwierdzony przez Komisję Europejską, a stricte określa niektóre środki 
finansowe na projekty, czy zwęża grupę beneficjentów, jeśli chodzi o ubieganie się o 
te środki. Dla przykładu podam, że 20mln. zostało zarezerwowane z tych 50mln.euro 
na transport publiczny, czyli mają zostać zakupione autobusy szynowe. Określona 
ilość środków również została zarezerwowana dla Uniwersytetu na stworzenie 2 
nowych kierunków: medycyny i prawa. W związku z tym to bardzo znacznie 
ogranicza nasze możliwości dostępu do tych środków, które nie są zależne od nas, 
ponieważ podział został zaproponowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego, 
który pełni rolę instytucji zarządzającej. Ponadto został wynegocjowany i poddany 
konsultacjom społecznym ten podział, a następnie został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską. Drogi budzą dużo emocji, w drogach jest zapis, że mogą się ubiegać tylko 
beneficjenci, których drogi prowadzą do zjazdów z autostrad, a Gorzów Wlkp. póki co 
jeszcze takiej możliwości nie ma. Podział ten został zatwierdzony przez Komisję 
Europejską, jedyne możliwości, jakie widzimy to ubieganie się w priorytecie 3.2 – 
myślę tutaj o termomodernizacji szkół. Takie działania są prowadzone, ale będzie to 
uzależnione od budżetu, bo każdy projekt, każde dofinansowanie wymaga wkładu 
własnego, a jeszcze trzeba się dobrze zastanowić, bo wchodząc w szczegóły to do 
każdego projektu jest liczona tzw. luka finansowania – nie chcę tutaj objaśniać tego 
algorytmu, służę informacjami w kuluarach. Natomiast przy termomodernizacji 
obecnych szkół, w których wykonaliśmy termomodernizację mogliśmy się ubiegać o 
dofinansowanie na poziomie tylko do 30-paru procent, bo takie były możliwości 
obiektywne. Interpelacja druga – rankingi, które od kilku lat budzą tak wiele emocji, 
moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, bo cyframi można w różny sposób żonglować. 
Z treści przeprowadzonego badania dotyczącego wykorzystania środków przez 
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samorządy, które zostały opisane w rankingu „Wspólnoty” nr 50, z którego wynika, że 
w miastach np.Katowicach czy Kołobrzegu, brano pod uwagę również projekty 
jednostek podległych tym miastom, jak spółki, ośrodki sportu, czy jednostki instytucji 
kultury. Sam autor tego badania wyjaśnia, iż bardzo skomplikowane było wyróżnienie 
projektów inwestycji realizowanych właśnie przez jednostki podległe miastom i 
niemożliwe jest dokładne sprecyzowanie tej wartości. Nie uwzględniono 3 naszych 
projektów: projektu PWiK, który znajduje się na liście projektów kluczowych, czyli 
jest rekomendowany do dofinansowania, został złożony właściwy wniosek i czekamy 
na podpisanie umowy. Jeżeli ta umowa zostanie podpisana to będziemy mogli 
pozyskać sumę ok.181mln.zł. Ul.Podmiejska również 4 listopada ubr. otrzymaliśmy 
decyzje z Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowaniu w wysokości 2,5mln.zł. Nie 
jest jeszcze podpisana umowa, ponieważ to wymaga pewnych procedur uzyskania 
pozwolenia na budowę, czy tez nie został uwzględniony projekt Lubuskiej Fundacji 
„Zachodnie Centrum Gospodarcze”. Pisemnie również odpowiedzi na interpelację 
udzielimy.  
Stefan Sejwa – chciałbym zwrócić się do Sekretarza o udzielenie wyczerpującej 
odpowiedzi na piśmie, ponieważ odpowiedzi przed chwileczką przedstawione 
absolutnie nie wyczerpują problemów zawartych w składanych interpelacjach i nie są 
odpowiedzią na zawarte w interpelacjach pytania, nie są adekwatne do rzeczywistości 
poruszanych w treści tychże interpelacji. Przykład nie merytorycznego zachowania się 
w sensie odpowiedzi na interpelację jaka przed chwilą miała miejsce.  
 
Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum 

Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Oświaty i Wychowania.  
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 
do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z prośbą o umożliwienie zabrania głosu zwrócił 
się p.A.Glinka – nauczyciel V LO i p.B.Zajbert – prezes Okręgu ZNP. 
Andrzej Glinka – przedstawiciel grona pedagogicznego V LO i szef ZNP w ZSzE – 
cieszę się, że wreszcie sprawa została postawiona jasno, że jest likwidacja, bo cały 
czas karmiono nas stwierdzeniem, że to jest wygaszanie. W związku z tym odpada już 
tutaj moje pierwsze pytanie, które chciałem zadać radnym: w którym to przepisie 
dotyczącym oświaty jest mowa o wygaszaniu szkoły? Interesuje mnie kiedy odbyły się 
konsultacje z radą pedagogiczną oraz rodzicami? Jeżeli mamy likwidację szkoły to 
takie konsultacje winny się odbyć. Jeżeli radni przegłosują wniosek o likwidację V LO 
to na jakie gwarancje zatrudnienia mogą liczyć pracownicy, którzy stracą pracę? Nie 
dla wszystkich starczy miejsca w technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Mam ksero protokołu z rady pedagogicznej, która odbyła się 9 czerwca 2009r. jest to 
potwierdzone z oryginałem, na którym p.Kozłowski zapewnił, że to będzie tylko 
zmiana lokalizacji szkoły. Natomiast Prezydent Z.Bednarz na pytanie p.Moniki 
Ostrowskiej, która pytała czy szkoła będzie istnieć, odpowiedziała, że V LO będzie 
funkcjonować. Coś tutaj jest nie tak i w związku z tym, że sprawa jest bardzo 
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poważna, nie tylko dla nauczycieli, pracowników, którzy pracują w V LO i 
Z.Sz.Ekonomicznych, ale również dla uczniów, rodziców, prosiłbym aby głosowanie 
nad likwidacją V LO odbyło się w sposób imienny, ponieważ nauczyciele oraz 
pracownicy prosili mnie żebym przekazał im kto z radnych był za likwidacją V LO, 
kto był przeciw. Prosiłbym żeby nie było wstrzymywania się od głosu, bo jest to zbyt 
poważna sprawa i należy się jasno opowiedzieć. Do czego to moim koleżankom i 
kolegom z pracy – nie wiem, mogę tylko przypuszczać, że może to będzie związane z 
przyszłymi wyborami. Żeby radni nie zapomnieli o swoich sukcesach. Prosiłbym aby 
głosowanie nad likwidacją było jawne, kto jest za a kto przeciw i czy cos takiego 
mogę otrzymać? 
Jerzy Sobolewski – wiemy jak przeprowadzać głosowanie i za chwileczkę zobaczy 
Pan jaka będzie procedura głosowania. 
Barbara Zajbert – Prezes Oddziału ZNP – opinia ZNP Zarządu Oddziału w Gorzowie 
Wlkp. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Izabella Szafrańska-Słupecka – myślę, że w tym momencie należałoby wyjaśnić 
kwestię, która jest tutaj poruszana cały czas, co z pracownikami. Ktoś powinien 
przedstawić stanowisko jak to widzą. Jest to wątpliwość, która już w drugiej 
wypowiedzi się pojawia.  
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – w każdym przypadku gdzie w grę wchodzą 
sytuacje ludzkie decyzje zapadają w trudny dla nas sposób. W przypadku likwidacji V 
LO były brane pod uwagę sytuacje kadrowe. Przypomnę, że V LO działa przy Zespole 
Szkół Ekonomicznych. Nauczyciele, którzy pracują w V LO są zatrudnieni również w 
Z.Sz.Ekonomicznych Przypomnę, że chodzi również o nie utworzenie jednego 
oddziału, jednej klasy. Zatem nie mówmy tutaj o wielkich, grupowych zwolnieniach, 
bo takiej sytuacji nie będziemy przerabiać. W uzasadnieniu do uchwały zostało 
napisane, że Wydz.Edukacji będzie się starał pomóc nauczycielom V LO znaleźć 
zatrudnienie i to stanowisko podtrzymuję. Nie mogę się zgodzić z opinią, że chodzi 
przede wszystkim o odprawy, o jakąś cichą likwidację. Decyzje o wygaszaniu V LO 
zapadły już wcześniej, a więc to co dzieje się dzisiaj jest tylko konsekwencją 
postanowień wcześniejszych. Chciałam też odnieść się do socjalistycznych 
konsekwencji równego traktowania wszystkich szkół – nie możemy utrzymywać bazy 
tylu szkół w mieście ile mamy w tej chwili w przypadku jeżeli dotyka nas niż 
demograficzny. W roku 2011/2012 planowaliśmy nabór na 66 oddziałów klas I, w 
roku 2012/13 te plany zmniejszyły się do 57 oddziałów, a więc 9 oddziałów mniej. W 
jednym oddziale szkoły ponadgimnazjalnej średnio uczy się 29 uczniów, widać więc 
jak spada liczba dzieci, które planują naukę w gorzowskich szkołach 
ponadgimnazjalnych. Zwracam uwagę, że planowane mamy 40, do nawet 50% 
uczniów z zewnątrz. Proszę wziąć pod uwagę fakty bezsprzeczne, mamy w Gorzowie 
Wlkp. licea funkcjonujące od lat, z dobrymi wynikami, o nie też musimy zadbać i nie 
mogę się zgodzić, że metoda zabierania każdemu po trochę będzie metodą skuteczną, 
ponieważ działając w taki sposób doprowadzimy do pustostanu. Będziemy mieli 
budynki niezagospodarowane, sale lekcyjne, w których nie będziemy mieli kogo 
uczyć.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum 
Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., głosowało 9 radnych, przy 3 głosach 
przeciwnych i 7 wstrzymujących się – załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp. 
 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp., głosowało 15 radnych, przy 3 
głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – dyrektor Wydz.Spraw Społecznych - 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 Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu 
odtworzenia działki budowlanej. 

 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami - w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 11 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 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu 
odtworzenia działki budowlanej, głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
Marek Surmacz – jaki jest stan techniczny lokalu? 
Barbara Napiórkowska – lokal jest w niezbyt dobrym stanie technicznym, sam 
budynek jest budynkiem przedwojennym. Byłam w tym lokalu, odczuwa się tam efekt 
wilgoci, efekty zapachowe. Lokal jest ponad rok wolny, dotychczas funkcjonował tam 
Związek Inwalidów, lokal był dla nich za duży i połączyli się z inna organizacją w 
swoim lokalu. Dotychczas przeprowadzane przetargi na najem tego lokalu nie dały 
żadnego efektu. Wielkość tego lokalu – 162m2 i wyjątkowo niekorzystny układ 
polegający na tym, że pomieszczenia są na kilku poziomach powoduje, że nie jest 
atrakcyjny. Są to 2 duże pomieszczenia, pozostałe są niewielkie i niefunkcjonalne. 
Marek Surmacz – wystawiając na przetarg tego typu lokale, w takim stanie 
technicznym, z takim powonieniem w środku, nie zachęcamy przyszłych 
użytkowników do tego aby były wynajmowane w trybie komercyjnym, w przetargu 
abyśmy uzyskiwali za nie jakąś porządna cenę, tylko nie inwestujemy, a to jest 
działanie sprzeczne z racjonalnym gospodarowaniem majątkiem, bo trzeba 
wykonywać bieżące remonty, trzeba wyzbywać się tych zapachów, jak tam jest 
wilgoć, jest to na parterze to należy ten lokal przygotować. Wiem, że takie lokale w 
których wyczuwalne są tego typu zapachy wilgoci, zagrzybienia nie nadają się do 
przebywania osób, czyli one nie spełniają elementarnych warunków do przekazania w 
najem. Skoro lokal jest w parterze, to czy w przyszłości może być wykorzystywany do 
działalności komercyjnej, ponieważ ta Fundacja, jak każda tego typu organizacja, w 
sądzie rejestrowym ma dopuszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. W 
związku z tym, że ktoś zarejestrował Fundację i może mieć ona najszczytniejsze cele, 
to wyłączając ją z procedury normalnego, komercyjnego dysponowania, 
uprzywilejowujemy tę organizację w tym, że ma dostęp i przenosimy na nią 
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obowiązek urządzenia się, ale nie mamy gwarancji, że podwyższy stan majątkowy po 
naszej stronie, ponieważ może się okazać, że nie podoła i za 2, 3 miesiące okaże się, 
że Prezydent Miasta stanie wobec decyzji o zwolnieniach, umorzeniach, itd., tych 
sprzeczności jest bardzo dużo. Uważam, że powinniśmy doprowadzać, szczególni 
lokale w parterze, do takiego używania żeby mogły w nich powstawać biura, 
kancelarie, to jest wejście z ulicy, bardzo bliskie, wartość tych lokali użytkowanych z 
pewnością byłaby znacząca. W związku z wątpliwościami składam wniosek o nie 
przyjmowanie tego projektu uchwały. 
Barbara Napiórkowska – w lokalu może być prowadzona działalność gospodarcza, 
natomiast przeznaczenie tego lokalu do wynajęcia wiąże się z określeniem funkcji na 
jaką Fundacja będzie mogła ten lokal wykorzystywać. Była mowa o działalności 
statutowej, oświatowej i wychowawczej. Jeżeli będzie zgoda na bez przetargowe 
wynajęcie lokalu, to taki cel wynajęcia lokalu będzie zapisany w umowie. W 
przypadku wykorzystywania lokalu na inne cele niż zapisane w umowie, bez zgody 
właściciela, istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy.  
Marek Surmacz – nie rozwiało to moich wątpliwości, ponieważ organizacja 
prowadząc działalność w zgodzie ze statutem, edukacyjną, oświatową, szkoleniową, 
jednocześnie może prowadzić działalność komercyjną i jako taka w związku z tym, 
powinna być potraktowana jak podmiot gospodarczy, każdy inny i nie uzyskiwać 
lokalu preferowanego jak inna działalność stowarzyszenia, które prowadzi działalność 
bez dopuszczenia działalności gospodarczej. Uważam, że popełnilibyśmy błąd, bo 
zastosowali regułę nierówności dostępu do składników majątkowych miasta, 
prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie od tego w jakim stanie 
technicznym ten lokal jest to tak czy owak widzę w tym jakiś problem i powinniśmy 
do tego podejść szczerze, bo tych informacji jest za mało. Lokal jest zrujnowany, nie 
warty jakiegoś specjalnego zainteresowania, to jest błąd, że miasto nie inwestuje w 
takie lokale. Jeszcze raz powtarzam to, że lokal był poprzednio zajmowany przez 
Stowarzyszenie związane z inwalidami wojennymi, to zrozumiałe, że ten lokal przez 
wiele lat użytkowany został kompletnie zdegradowany. Miasto jako właściciel 
powinno w ten lokal zainwestować kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo to wymaga 
remontu, ale na godziwych warunkach wynająć na działalność, której to się będzie 
opłacało. Według mnie jest to właściwe pojmowanie spraw majątkowych miasta, 
troska o te sprawy.  
Sebastian Pieńkowski – czy to jest równe traktowanie przedmiotów gospodarczych? 
W statucie jest zapis, że prowadzą działalność gospodarczą. Czy to jest normalne, bo 
rozumiem gdyby była to organizacja non profit? Jest zasada, że te organizacje 
otrzymują zgodę. Czy tutaj zachodzi podejrzenie, ze nierówno potraktujemy wszelkie 
podmioty gospodarcze, które działają w Gorzowie Wlkp. jeśli zgodzimy się na 
przyjęcie tego projektu uchwały? 
Jerzy Sobolewski – proszę o zwrócenie się na piśmie do Prezydenta z pytaniem. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 3 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 9 wstrzymujących się 
– Rada Miasta nie podjęła uchwały. 
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Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
Jakub Derech-Krzycki - chciałbym zwrócić uwagę, jestem oczywiście za podjęciem 
uchwały, ale WOPR też prowadzi działalność gospodarczą.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się 
– załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu. 
 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, 
głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 20 do 
protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 21 do protokołu. 
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Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
 
Ad.15  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania i użyczania. 

 
Sebastian Pieńkowski – w imieniu wnioskodawców – Klubu Radnych PiS, przedstawił 
projekt uchwały wraz z autopoprawką: wykreślić „1” z przodu § 6 oraz zmienić kwotę 
500tys.zł. na 600tys.zł. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Ponadto wszyscy radni 
otrzymali na piśmie opinię Prezydenta Miasta do przedłożonego projektu uchwały. 
Przedstawiona opinia stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania i użyczania, głosowało 19 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 28 do protokołu. 
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Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu. 

 
Jakub Derech-Krzycki – w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania przedstawił 
projekt uchwały wraz z autopoprawką dot. ujednolicenia numeracji w projekcie 
uchwały – błąd pisarski. Uzasadnienie, prośba samorządów szkolnych stanowi 
załącznik nr 29 do protokołu. 
Marcin Gucia – w propozycji statutu Młodzieżowej Rady Miasta jest propozycja 2 lat 
kadencji uważam, że powinien to być okres 1 roku. Mamy szkoły 3 i 4 letnie, osoba 
wybrana do Młodzieżowej Rady Miasta nie będzie mogła być zweryfikowana przez 
wyborców, bo może być tylko 1 kadencję. Przyczyną niepowodzenia poprzedniej 
Młodzieżowej Rady Miasta było to, że szkoły nie przeprowadzały wyborów, bo nie 
były przyzwyczajone do tego, że co roku trzeba przeprowadzić takie. Kadencja 2-
letnia spowoduje, że szkoły nie będą przyzwyczajone do przyprowadzania wyborów. 
Jeżeli będą wybory co 2 lata nie będzie ciągłości, szkoły nie będą przyzwyczajone aby 
co roku np. we wrześniu przeprowadzić wybory. Zgłoszony wniosek stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – Konwent Rady dyskutował nad taką właśnie propozycją i po 
dyskusji Konwent stwierdził, że nie ma jednak potrzeby aby zmieniać tego zapisu. 
Prosiłbym o wycofanie tej poprawki, ponieważ temat był długo dyskutowany i 
rozważany. 
Marcin Gucia – wycofał wniosek. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Prezydent Miasta pozytywnie zaopiniował 
przedstawiony projekt uchwały – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu, głosowało 20 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad.17 Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp. na 2012 rok. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt planu pracy Rady Miasta na 2012r. i zgłosił 
autopoprawki: - informacja Prezydenta Miasta o wynikach kontroli o sposobie 
wykorzystania dotacji przez instytucje, którym miasto w budżecie przyznaje dotacje 
celowe - dopisać do sesji planowanej na 27 czerwca br.; -strategia rozwoju 
gorzowskiej oświaty na lata 2011-2015 – wykreślić z 30 maja br.; błąd pisarski w 
październiku – realizacja strategii rozwoju gorzowskiej oświaty na lata 2011-2016, a 
powinno być na lata 2011-2015. Ponadto wszystkie merytoryczne komisje 
zaopiniowały projekt jednomyślnie pozytywnie.  
Jan Kaczanowski – z transportem publicznym jak jest każdy widzi, w związku z tym 
po przemyśleniach z kilkoma radnymi proponuje by w miesięcy wrześniu Rada Miasta 
zajęła się tematem: Informacja Prezydenta Miasta dotycząca zaawansowania prac w 
sprawie opracowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2013-2020”.  
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Stefan Sejwa – w propozycja na 30 maja  w 4 temacie wymieniona jest ul.Koniarska, a 
powinna być ul.Koniawska.  
Marek Kosecki – na sesji planowanej na 25 kwietnia jest informacja z realizacji zadań 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta w okresie 30.04.2011 – 30.04.2012- 
proponowałbym do 24.04.2012r . 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami, 
głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych wstrzymujących się – 
załącznik nr 33 do protokołu.  
 
Ad.18  Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2011 

rok. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2011 
rok wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. W 
związku z brakiem uwag, uznaję że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do 
wiadomości.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.19  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. za 

IV kwartał 2011 roku.  
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
za IV kwartał 2011 rok wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 35 
do protokołu. W związku z brakiem uwag, uznaję że Rada Miasta przyjęła 
sprawozdanie do wiadomości.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.20  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
Robert Surowiec – od dłuższego czasu przyglądam się informacji z działalności 
Prezydenta Miasta, informacja jest za okres ponad miesiąca, wygląda to sprawozdanie 
jakby prezydent pracował raz w tygodniu. Jak sobie przypominam te informacje w 
poprzedniej kadencji były robione nieco inaczej. Jeśli Prezydent T.Jędrzejczak pracuje 
raz w miesiącu to sprawa jest zatrważająca, ale myślę, że tak nie jest, a jest prośba aby 
te sprawozdania były bardziej szczegółowe.  
Jerzy Sobolewski - w związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta 
przyjęła do wiadomości informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.21  Odpowiedzi na interpelacje z XXII sesji Rady Miasta z dnia 21 
grudnia 2011r. 

 
Marek Kosecki – chciałbym podzielić się z Radę jedną z odpowiedzi na interpelację, 
bo generalnie niektóre tego typu odpowiedzi nadają się do kabaretu. W dniu 21 
grudnia ubr. składałem interpelację w sprawie montażu w dwóch Parkach toalet z 
prawdziwego zdarzenia. Faktycznie toalety są już na wysokim poziomie, łącznie z 
umywalkami i dojściem dla osób niepełnosprawnych. Zwracałem uwagę, że o ile 
toaleta w Parku Kopernika jest zlokalizowana przy ścieżce, przy ciągu pieszym i 
każdy może bez problemu dojść, to toaleta w Parku 750-lecia jest zainstalowana w 
pewnej, dość znacznej odległości od ciągów pieszych. Abstrahując od całej 
odpowiedzi na interpelację zacytuje ostatnie zdanie: „Odcinek utwardzonej 
nawierzchni od ścieżki Landsberskiej do toalety będzie zrealizowany z chwilą 
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. Plan budżetu na 2012r. ze względu na 
znaczne ograniczenia środków finansowych na utrzymanie infrastruktury miejskiej nie 
zakłada budowy ścieżki do wspomnianej toalety.” – bez komentarza. 
Agnieszka Kuźba – dyrektor Wydz.Infrastruktury Miejskiej – uzupełniając udzielona 
odpowiedź wyjaśnię, że lokalizacja toalet w Parku 750-lecia wynikała z bliskości 
mediów, które właśnie w tym miejscu są zlokalizowane, chodzi o przyłącza 
energetyczne. Istnieje projekt wykonania ścieżek w Parku, na ten moment jest 
zlokalizowana ok. ¼ wielkości tej dokumentacji projektowej i kolejne zaawansowanie 
będzie zależne od wysokości środków, którymi dysponujemy.  
Robert Surowiec – otrzymałem informację, że duża część monitoringu w centrum 
miasta, a za którą miasto płaciło, nie działa. Chciałbym poprosić o informacje czy 
Urząd Miasta coś na ten temat wie. Jeśli faktycznie to nie działa to kiedy będzie 
działało i dlaczego nie działa?  
Jerzy Sobolewski – w chwili obecnej nie ma takiej informacji, wszyscy otrzymamy 
odpowiedź w niedalekiej przyszłości na piśmie, ponieważ Prezydent zapisał sobie ten 
temat.  
 
Ad.22  Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXII sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 
 
Ad.23  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Jerzy Sobolewski - 30 stycznia obchodzimy Gorzowski Dzień Pamięci i Pojednania: 
11.00 – złożeni e kwiatów pod kamieniem pamiątkowym w Parku Kopernika; 11.30 – 
złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym; 12.00 symboliczne uderzenie w Dzwon 
Pokoju – Pl.Granwaldzki; 12.45 – w Muzeum w Spichlerzu wystawa o historii miasta. 
Zapraszam do udziału w obchodach.  
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Marek Surmacz – czasami małe marzenia się spełniają, po kilkunastu miesiącach 
urzędowania w tej Radzie, dzisiaj wszedłem na salę i zobaczyłem jasność, wymyto 
wreszcie oświetlenie. Widzę zmianę na kierowniczym stanowisku, gospodarz obiektu 
się zmienił, zarządza inaczej administracją. Proszę Sekretarza żeby kolejne nasze 
drobne marzenie spełnił, czyli zaoszczędził nam utratę czasu dochodzenia, żebyśmy 
usiedli wszyscy przy jednym stole, ze zbliżonym Prezydium, z mikrofonami na stole, 
żeby była łatwość przekazu zewnętrznego, z możliwością nagrywania. Chodzi o to aby 
ten niewielki wydatek, kilkunastu tysięcy złotych mógł być poniesiony na lepszą 
organizację pracy Rady Miasta i nie tylko Rady Miasta, bo jak wiemy z doświadczenia 
sala 201 największa sala konferencyjna w Urzędzie Miasta jest też dość oddalająca od 
siebie uczestników debat na posiedzeniach Komisji, spotkaniach zewnętrznych, 
przyjmowania delegacji różnych, więc sala tamta mogłaby wykorzystywać również 
przy okazji takich spotkań i posiedzeń, nagłośnienie użytkowanie na co dzień na sali 
obrad posiedzeń Rady Miasta. Jest to niewielki wydatek i to nie jest wygórowane 
oczekiwanie organizacyjne. Dzisiaj na najmniejszych wsiach w Polsce mają lepsze 
wyposażenie. Takie drobne marzenie przekazuję. 
Jerzy Sobolewski – Sekretarz Miasta temat zanotował. Podziękowania dla wszystkich 
tych, którzy przyczynili się do tego, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 
Gorzowie Wlkp. odniosła tak wielki sukces, szczególne podziękowania dla 
Wiceprzewodniczącej G.Wojciechowskiej, która bardzo zaangażowała się w tą 
działalność. Dziękuję Prezydent A.Nowak, radnej H.Kunickiej, podziękowania dla 
wszystkich. Na Konwencie dyskutowaliśmy, bo było bardzo niesympatycznie kiedy 
dowiedzieliśmy się, że pieniądze, które Rada Miasta przyznała w budżecie, uchwaliła 
w grudniu ubr., gdzie naprawdę wydarliśmy z budżetu bardzo mizernego 100tys.zł. na 
Hospicjum św.Kamila. Okazało się, że te pieniądz zostały przekazane na balu 
charytatywnym, a to nie ma nic wspólnego z przekazaniem naszych środków. 
Przypomnę, że pieniądze te przekazał Prezydent Miasta. Okazało się, że te pieniądze 
chyba załatwił p.Wł.Komarnicki z radnym R.Sondejem. Sądzę, że to było 
nieuprawnione, ale stało się. Konwent zajął się tym, rzeczywiście była to bardzo 
niezręczna sytuacja i dla nas, radnych przykra, że nie w takiej sytuacji wiąże się jedno 
z drugim i jeszcze podaje się, że na balu charytatywnym zostało zebranych 275tys.zł., 
gdzie w sumie zebrano 175tys.zł., a 100tys.zł. Rada Miasta przekazała w grudniu na 
sesji budżetowej. Sądzę, że mieszkańcy wiedzą, iż była to decyzja Rady na grudniowej 
sesji.  
 
Ad.24  Zakończenie obrad.  
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXIV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 

Sesję zakończono o godz.1355. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                                                               ( - ) 

         Jerzy Sobolewski 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


