
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 26/2012 
 
 

 z XXVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 29 lutego 2012r. 
o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Wiceprzewodniczącej 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 21 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Kosecki Marek, 
2.Paluch Piotr, 
3.Rawa Mirosław, 
4.Synowiec Jerzy. 
 
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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w miejskich samorządowych placówkach 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych za rok 2011. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowych 
zasadniczych szkół zawodowych w Gorzowie Wlkp., o okresie nauczania krótszym 
niż 3 lata – druk nr 292. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 27 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 295. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem 
kultury oraz opieką nad zabytkami – druk nr 298. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014 – druk nr 293. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 
Lubuskiemu – druk nr 296. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 299. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 - druk nr 300. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi – druk nr 290. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wymogu niezbędnego do przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego najemcom – druk nr 291. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
280. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
281. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
282. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
283. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
284. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
285. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
286. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
287. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
288. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
289. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 278. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego - druk nr 294. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok – druk nr 297. 
27. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miasta na 2012r. 
28. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
29. Odpowiedzi na interpelacje z XXIV sesji Rady Miasta z dnia 25 stycznia 2012r. 
30. Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
31. Sprawy różne, wolne wnioski. 
32. 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 – Konwent Rady podjął decyzję żeby Prezydent Miasta przygotował 
sesję na wniosek dotyczącą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu na 
ul.Warszawskiej. 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. 
Marek Surmacz – sprawę poruszałem na Konwencie Rady, ale nie znalazła aprobaty 
wśród członków Konwentu, dlatego zwracam się bezpośrednio do Rady Miasta o 
przyjęcie do porządku obrad punktu: zwrócenie się z apelem do Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji w sprawie wprowadzania cyfrowej telewizji naziemnej. Chodzi 
o perturbacje związane z odmową dostępu do multipleksu Telewizji TRWAM, chodzi 
o to, aby Rada wyrażając przekonanie o tym, że w naszym państwie respektowane są 
fundamentalne prawa państwa demokratycznego, wolności słowa, pluralizmu 
poglądów i swobody ich głoszenia, podejmie taki apel. Zwracam się do rady o 
przyjęcie do porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia takiego apelu. Projekt 
dostarczę Przewodniczącemu. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o punkt: apel do Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie wprowadzania cyfrowej telewizji naziemnej, 
głosowało 6 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się – wniosek 
nie został przyjęty przez Radę.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz ze zmianą – zdjęcie 
proponowanego pkt.9, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się.  
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, Sf.Sejwa, 
P.Leszczyński, R.Surowiec i M.Gucia. Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 
Sebastian Pieńkowski – chciałem przytoczyć interpelację, którą złożyłem rok temu w 

sprawie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
ponieważ z ubr. miasto nie uczciło 1 marca tej pamięci. 4 
marca napisałem otrzymałem odpowiedź, Prezydent 
T.Jędrzejczak odpisał; „postawa żołnierzy podziemia 
polskiego jest dowodem patriotyzmu i pełnego oddania 
sprawom publicznym i narodowym, okupionego nierzadko 
najwyższą ofiarą osobistą. Zapewniam Pana, iż Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych traktowany jest przez 
kierowany przeze mnie Urząd z wielkim szacunkiem i jego 
celebrowanie w przyszłości otrzyma należytą oprawę.” – jutro 
mamy to święto, a nie widzę żadnych flag na mieście. Czy 
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zgodnie z tymi słowami Prezydenta T.Jędrzejczaka uczcimy to 
święto?  

 
Oświadczenia klubowe: 
Jerzy Wierchowicz – w imieniu Klubu Radnych „Nadzieja dla Gorzowa” chciałbym 
wygłosić dwa oświadczenia, pozornie niemające ze sobą związku, ale łączy je dbałość 
Rady o wizerunek, prestiż i obraz naszego miasta. Pierwsza sprawa dotyczy wymiaru 
sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości nie jest w gestii Rady, ale jest oczywistym, 
że chcielibyśmy, aby w naszym mieście był Sąd Okręgowy, by działał Sąd Rejonowy, 
by zachować te struktury sądownictwa w naszym mieście. Jak wiadomo w ostatnim 
czasie wybitny specjalista od wymiaru sprawiedliwości – Minister Jarosław Gowin, 
zaproponował reformę sądownictwa, która ma polegać na likwidacji 110 sądów 
rejonowych na terenie naszego kraju. Z tych 110 sądów 4 sądy rejonowe miałyby być 
zlikwidowane w naszym województwie. Chodzi o Sądy Rejonowe we Wschowie, w 
Żaganiu, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie. Sąd Rejonowy we Wschowie i w Żaganiu 
zostaną zachowane, natomiast w Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie mają być 
zlikwidowane. Czy to ma związek z naszym miastem? Ma, albowiem żeby działał Sąd 
Okręgowy w naszym mieście, na terenie jego działania muszą istnieć, co najmniej 4-5 
sądy rejonowe. Jeżeli zostaną zlikwidowane 2 sądy, pozostaną jedynie 2 sądy 
rejonowe. Jest to pierwszy krok do likwidacji w naszym mieście Sądu Okręgowego. 
Czy będzie to cios w prestiż naszego miasta? Oczywiście, tak. Czy będzie to 
degradacja naszego miasta? Oczywiście, tak. Czy będzie to krok w kierunku likwidacji 
Urzędu Wojewódzkiego w naszym mieście? Być może tak, być może nie, ale nie 
będzie to żaden argument, a wręcz przeciwnie będzie to argument za tym, aby te 
instytucje przenieść do Zielonej Góry. Z wielkim smutkiem i niepokojem obserwuję 
brak działań ze strony kierownictwa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., a także ze 
strony parlamentarzystów. Mówię o parlamentarzystach wszystkich opcji naszego 
województwa, zwracam się szczególnie do Posła W.Pahla, który jest członkiem 
Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nie dostrzegam żadnej 
działalności w obronie dwóch Sądów Rejonowych w naszym okręgu. Uważam, że ta 
likwidacja jest bezzasadna i bezsensowna, ale to jest moja prywatna opinia jako 
prawnika. Dlatego z tego miejsca zwracam się z apelem do obecnych także tutaj 
radnych wojewódzkich, do parlamentarzystów naszego miasta, naszego województwa, 
do kierownictwa Sądu Okręgowego, by poczynili energiczne kroki, aby ochronić te 
sady. Nie chodzi o to, że sądy te mają być zlikwidowane, bo źle działają, one dobrze 
działają. Ta reforma jest szkodliwa, ona szkodzić może nam bezpośrednio, naszemu 
miastu. Likwidacja Sądu Okręgowego to jest degradacja, to utrata prestiżu, to 
zmniejszenie znaczenia naszego miasta. Dlatego z takim apelem w formie takiego 
oświadczenia się zwracam i mam nadzieję, że Rada uzyska informacje niezwłocznie 
od parlamentarzystów, od radnych wojewódzkich, od kierownictwa Sądu Okręgowego 
co uczyniono, aby te dwa Sądy uratować, a w konsekwencji uratować także Sąd 
Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Jest to sprawa bardzo ważna, prestiżowa, sprawa 
dostępu ludzi do sądów. Sprawa, w której jesteśmy żywotnie zainteresowani. Kolejna 
sprawa to wizerunek prestiżowego miasta. Wizerunkiem naszego miasta opinia 
publiczna wybrała ostatnio Katedrę – średniowieczny budynek, ale boję się, że miasto 
Gorzów Wlkp. w naszym kraju będzie bardziej znane i już jest z innej budowli – z 
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Dominanty. Dominanta, jaka jest każdy widzi, nie jest ona piękna. Nie mówię, aby ją 
zburzyć natychmiast, bo to byłyby koszty. Myślę, że trzeba coś z tym fantem zrobić. 
Nie jest zbrodnią popełnić błąd, zbrodnią jest tkwienie w błędzie, trwanie w nim. Parę 
lat temu pozwolono na postawienie tej budowli architektonicznej, które zwycięża w 
konkursach na makabryłę roku, na szkaradztwo roku, i co jakiś czas jesteśmy 
bombardowani tego rodzaju wiadomościami, o wątpliwym sukcesie naszego miasta 
przez media ogólnopolskie. Ostatnio „Polityka” już chyb po raz trzeci o tym pisała 
wyróżniając oczywiście ta budowlę. Możemy rozstać się z tą Dominantą, nie ma 
żadnego problemu. Szanuję prawa autorskie, przemilczę litościwie nazwiska 
projektantów. Apeluję też z tego miejsca do architektów, plastyków, także i do 
Prezydenta abyśmy w tej sprawie rozpoczęli działania na rzecz renowacji, 
modyfikacji, rekonstrukcji tej budowli, żeby nie straszyła na wjeździe do centrum 
naszego miasta. Sprawa staje się gardłowa, bo za parę dniu w tym miejscu otwieramy 
bardzo ładną Galerię Handlową, największą w województwie o interesującej 
architekturze. Będzie to zapewne ozdoba tego miasta. W związku z tym będzie 
przyjeżdżać do nas więcej ludzi na zakupy i będą mieli z jednej strony Katedrę, z 
drugiej ładną architektonicznie budowle, jaką jest ta Galeria Nova Park, a w środku 
tego będzie coś takiego, co jest nazywane makabryłą roku, z czego śmieją się w całym 
kraju. Uważam, że nie musimy się godzić, aby coś takiego istniało. Nie nawołuję do 
zburzenia, ale apelując do osób, które znają się na architekturze, którzy mają 
możliwość zaprojektowania czy przebudowania, przy poszanowaniu praw autorskich, 
wszystko jest do załatwienia, ale trzeba rozpocząć proces zmiany tego miejsca, żeby 
była to ozdoba. Już nie wspomnę o braku wartości użytkowej tego miejsca, chociaż 
pojawił się pomysł, aby zagospodarować to podziemnie na muzeum miasta Gorzowa 
Wlkp., ale co z nadbudową, która straszy codziennie? Z takim apelem w imieniu 
naszego Klubu występuję i mam nadzieję, że upiększymy nasze miasto przez 
modernizacją czy zmianę. Sądzę, że spotkam się z odzewem ze strony architektów, 
plastyków, osób zainteresowanych, którym leży na sercu dobro i piękno naszego 
miasta. A później jak będziemy mieli konkretny projekt można przystąpić do 
załatwiania spraw formalnych łącznie z uzyskaniem czy odzyskaniem praw autorskich 
do tej budowli, tak byśmy nie wstydzili się czegoś, za co dzisiaj jako mieszkaniec, 
szczególnie radny tego miasta się wstydzę rozmawiając z przedstawicielami innych 
miast, którzy niestety znają nasze miasto może nie tylko z tej megabryły. 
Robert Jałowy – w imieniu Klubu Radnych PiS przedstawił oświadczenie w sprawie 
postępowania dyrektora Wydz.Kultury Fizycznej UM– załącznik nr 4 do protokołu. 
Sebastian Pieńkowski – przedstawił pytania do oświadczenia klubowego – załącznik 
nr 5 do protokołu. 
Stefan Sejwa – przypominam, że jesteśmy w punkcie, który brzmi m.in. interpelacje i 
oświadczenia klubowe. Otóż zarówno interpelacje i oświadczenia klubowe są 
określone w Statucie Miasta w jaki sposób mogą być zadawane, jaki jest czas trwania 
możliwości zadania tego pytania interpelacyjnego czy oświadczenia klubowego, jak 
również przedkładane są na piśmie. Wracając do poprzedników, p.J.Wierchowicza nie 
zauważyłem czym to oświadczenie klubowe zakończyło się. Jakie mamy w stosunku 
do Rady zadanie do wykonania zadanie, czy jakie jest stanowisko, które powinniśmy 
zająć? Jak również w oświadczeniu klubowym radnego R.Jałowego, popartego 
wystąpieniem S.Pieńkowskiego nie znalazło się oświadczenie klubowe, wręcz zadane 
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zostały pytania, w tym punkcie niewynikające z niczego. W porządku obrad sesji, na 
końcu znajduje się pkt.31 – sprawy różne, wolne wnioski. Te kwestie powinny być 
poruszane w tym punkcie. Proszę Przewodniczącego o zdyscyplinowanie i 
prowadzenie obrad sesji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
Odpowiedzi na interpelacje: 
Tadeusz Tomasik– Z-ca Prezydenta Miasta – chciałbym odnieść się do jednego 
wystąpienia radnego S.Pieńkowskiego, na pozostałe zgodnie ze zwyczajem udzielimy 
odpowiedzi pisemnej niezwłocznie. Uhonorowania Dnia Żołnierzy Wyklętych – w 
dniu jutrzejszym będą udekorowane budynki Urzędu Miasta, Prezydent wyraził opinię 
o wadze tego święta, natomiast jeśli chodzi o formę to będą udekorowane budynki 
Urzędu.  
 
Ad.4  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w miejskich 
samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-
wychowawczych za rok 2011. 

 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedłożonym sprawozdaniem zapoznała się i 
przyjęła do wiadomości Komisja Oświaty i Wychowania. 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił sprawozdanie za 2011 rok, które stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie 
porządku obrad uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedstawione 
sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w miejskich samorządowych placówkach 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych za rok 2011. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 

samorządowych zasadniczych szkół zawodowych w Gorzowie Wlkp., 
o okresie nauczania krótszym niż 3 lata. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Oświaty i Wychowania wyraziła opinię 
jednomyślnie pozytywną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
samorządowych zasadniczych szkół zawodowych w Gorzowie Wlkp., o okresie 
nauczania krótszym niż 3 lata, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu 
Miejskiemu nr 27 w Gorzowie Wlkp. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Oświaty i Wychowania wyraziła opinię 
jednomyślnie pozytywną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu 
Miejskiemu nr 27 w Gorzowie Wlkp., głosowało 13 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. 

 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury - w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji wyraziła 
opinię jednomyślnie pozytywną.  
Stefan Sejwa – mam wątpliwości co do kwestii załączników, w części ppkt.D – 
oświadczenia, znajduje się na wstępnie oświadczenia: „świadomy/a odpowiedzialności 
karnej potwierdzam prawdziwość danych wpisanych we wniosku” – brzmi to 
troszeczkę nieproporcjonalnie do kwestii, którą rozpatrujemy w projekcie uchwały 
związanej z przyznawaniem stypendiów za twórczość, co zrobimy jeśli ktoś tutaj 
będzie naruszał tą odpowiedzialność karną? Do więzienia wsadzimy kogoś? Tym 
bardziej, że w tymże samym oświadczeniu znajdują się stwierdzenia pod, którymi w 
sposób obiektywny można się podpisać, bo znajduje się stwierdzenie, że zapoznałem 
się z warunkami udzielania stypendiów i akceptuję, a dane zawarte w zgłoszeniu są 
zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane 
osobowe udostępnione w związku z naborem są prawdziwe i nie naruszają 
jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Oświadczam, że nie zostanie to 
wykorzystane w projekcie pracy, itd., czyli jest to sformułowanie, które jakby w 
sposób łagodny, pasujący do sytuacji określa sposób działania. Natomiast wstęp: 
świadomy odpowiedzialności karnej – w żaden sposób nie przystaje do idei zawartej w 
projekcie uchwały.  
Jerzy Sobolewski –zapis wynika z ustaw, potwierdza to Prezydent A.Nowak.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, głosowało 15 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 12 do protokołu 
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Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i 
rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014. 

 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS - w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
13 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych wyraziła opinię 
jednomyślnie pozytywną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu wsparcia 
rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014, głosowało 
15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 14 do 
protokołu 
 
Ad.9  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 15 do 
protokołu. 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz 
pozytywna opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
Stefan Sejwa – albo niedosłyszałem, albo nie rozumiem jak wyjść z problemu, bo w 
projekcie uchwały znajduje się 80tys.zł. na dofinansowanie Marszałka Województwa 
(czytaj: pieniądze przekazane na Muzeum Miasta w Spichlerzu) – to jest w projekcie 
uchwały i uzasadnieniu. Punkt ten zdjedliśmy z porządku obrad sesji , a teraz jak 
mamy głosować? Skoro zdjęliśmy punkt z porządku obrad, proszę o wyjaśnienie tej 
kwestii przed głosowaniem abyśmy mieli jasność sprawy. 
Grażyna Wojciechowska – wszyscy radni podjęli decyzję, że nie musimy przekazywać 
Urzędowi Marszałkowskiemu aby zrobić Muzeum, poradzimy sobie u nas w 
Gorzowie Wlkp. Mamy już pewne propozycje. Proszę o wyjaśnienie abyśmy mogli 
przegłosować tak jak padła sugestia, aby ta kwota została zapisana, bo do tego 
wrócimy. 
Małgorzata Zienkiewicz – kwota 80tys.zł. nie jest pomocą finansową dla Marszałka, 
dlatego uchwała w tej sprawie została wycofana. Nie było intencją Prezydenta Miasta 
aby dofinansować zadanie Marszałka, tylko aby wspólne przedsięwzięcie było w 
zakresie utworzenia Muzeum Gorzowskiego z Marszałkiem. Najprawdopodobniej w 
marcu będzie przygotowana uchwała o wspólnym przedsięwzięciu. Dlatego kwota 
80tys.zł., która jest tutaj podana w uzasadnieniu jest tylko zmianą w budżecie 
dokonaną decyzją Prezydenta i Rada aktualizuje załącznik nr 4. Jest to kompetencja 
Prezydenta Miasta. Jednak jeśli Rada na marcowej sesji nie wyrazi zgody na wspólne 
przedsięwzięcie to zadanie nie będzie realizowane w tym zakresie. Czy to jest pomoc 
publiczna czy wspólne przedsięwzięcie z marszałkiem będzie to wyłączna 
kompetencja Rady Miasta, odrębną uchwałą Rada będzie na to wyrażała zgodę. 
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Natomiast 80tys.zł. to tylko ujęcie kwoty w budżecie, która nie zostanie zrealizowana 
jeśli Rada nie podejmie odrębnej uchwały.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu 
 
Ad.10  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 17 do protokołu. 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 16 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 18 do 
protokołu 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi. 
 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi, głosowało 13 radnych, przy 2 głosach 
przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wymogu niezbędnego do 

przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego 
najemcom. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie odstąpienia od wymogu 
niezbędnego do przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego jego 
najemcom, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 22 do protokołu 
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Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.13-
22 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów.  
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
wszystkie projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 
Marek Surmacz – prośba aby w przyszłości do informacji na temat działki dołączyć 
mapkę, aby pozwolić zorientować się w sąsiedztwie, w terenie, w jakim miejscu 
miasta działka jest położona. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Grobla, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Łąkowej (dz.nr 1313/6), głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Łąkowejk (dz. nr 1313/5), głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 26 do protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Łąkowej (1313/4), głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Wyszyńskiego 243, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Okulickiego, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Kosynierów Gdyńskich 27, głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Słowiańskiej, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Myśliborskiej, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości - przy ul.Olimpijskiej, głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
Ryszard Kneć – dyrektor Wydziału Majątku i Działalności Gospodarczej - w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienia 
stanowią załącznik nr 34 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji 
kasyna gry, głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Ponadto projekt został 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok, głosowało 16 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Ad.26  Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miasta na 2012r. 
 
Jerzy Sobolewski – wszystkie merytoryczne Komisje przedłożyły swoje plany pracy 
na 2012 rok –załącznik nr 39 do protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym Rada Miasta jednomyślnie zatwierdziła plany pracy 
merytorycznych komisji na 2012r. 
 
Ad.27  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 40 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.28  Odpowiedzi na interpelacje z XXIV sesji Rady Miasta z dnia 25 

stycznia 2012r. 
 
 
Ad.29 Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Miasta  

Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o 
przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.29  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
 
Ad.30  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXVI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1330. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


