
 
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2012 
 

 
z XXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 19 marca 2012r. o 
godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Gorzowie Wlkp. przy ul.Sikorskiego 107. 
 
Sesję zwołano na wniosek grupy radnych, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 22 zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
  
Radni nieobecni: 
1.Antczak Jerzy, 
2.Marcinkiewicz Maciej, 
3.Wierchowicz Jerzy. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta - zgodnie z listą obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Informacja Prezydenta Miasta o podziale środków finansowych na sport 

kwalifikowany, powszechny i dla osób niepełnosprawnych w roku 2012: 
• procedura podziału środków finansowych (tryb powiadomienia 

zainteresowanych stron, wymagania formalne wniosku, kryteria oceny 
wniosków, skład komisji konkursowej, nadzór nad pracami komisji), 

• przedstawienie kwot dofinansowania przyznanych klubom na rok 2012. 
3. Przyjęcie stanowiska Rady Miasta, 
4. 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. 
 
Jerzy Sobolewski – w związku z przygotowaną niespodzianką przez Koleżankę radną, 
proszę o zabranie głosu przez p.Ł.Konika. 
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Łukasz Konik – jako, że jestem kucharzem z wieloletnim doświadczeniem i ku 
mojemu zaskoczeniu w jednym z portali naszych gorzowskich ukazał się artykuł na 
temat bułki z pieczarkami, aby stała się naszą kulinarną tradycją, aby Gorzów Wlkp. 
uzyskał jako swoją kulinarną potrawę uzyskał bułkę z pieczarkami. Moją propozycją 
jest aby wrócić do korzeni, czyli do naszej renety landsberskiej, która kiedyś tak 
naprawdę rosła w naszym powojennym Gorzowie Wlkp. i dla Rady przewidziany jest 
poczęstunek podczas przerwy, jest reneta landsberska w postaci jabłecznika. Mam 
nadzieję, że uda się przekonać w jakiś sposób Radę do naszego projektu. Pierwszy 
kawałek pozwolę sobie przekazać Pani Prezydent.  
Marek Surmacz – apelowałbym o powagę, sesja została zwołana na wniosek grupy 
radnych, zgodnie z regulaminem Rady Miasta. Tego typu zagadnienia można 
ewentualnie poruszać na sesji zwykłej. Kolejna sprawa to chciałbym zapytać o status 
Pana powołanego na stanowisko Z-cy Prezydenta Miasta – Stefana Sejwy, ponieważ 
nie wyobrażam sobie żeby z przyczyn formalnych nadal był radnym powołanym na 
stanowisko Z-cy Prezydenta Miasta.  
Jerzy Sobolewski – z tego co wiem p.Sf.Sejwa powołany będzie na stanowisko Z-cy 
Prezydenta z dniem 2 kwietnia br. Mandat zostanie wygaszony na najbliższej sesji 
zwyczajnej, a więc dzisiaj p.Sf.Sejwa jest radnym.  
Marek Surmacz – proszę o odpowiedź na pytanie czy mógł być powołany radny na 
stanowisko Z-cy Prezydenta Miasta. Nie interesuje mnie, akt powołania już nastąpił 
faktycznie. 
 
Ad.2 Informacja Prezydenta Miasta o podziale środków finansowych na sport 

kwalifikowany, powszechny i dla osób niepełnosprawnych w roku 2012: 
• procedura podziału środków finansowych (tryb powiadomienia 

zainteresowanych stron, wymagania formalne wniosku, kryteria oceny 
wniosków, skład komisji konkursowej, nadzór nad pracami komisji), 

• przedstawienie kwot dofinansowania przyznanych klubom na rok 2012. 
 
Tomasz Kucharski – dyrektor Wydz.Kultury Fizycznej – chciałem podziękować za 
wszystkie głosy, które dotychczas padły, ponieważ one w przyszłości ułatwią nam 
przeprowadzanie takich procedur a możliwe, że doprowadzą do uchwalenia przez 
Radę Miasta takiego sposobu podzielenia środków żeby nie budził kontrowersji. W 
odpowiedzi na zapytania. Tryb powiadamiania zainteresowanych stron. Zgodnie z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 
art.13 ust.3 otwarty konkurs ofert ogłasza się: w Biuletynie Informacji Publicznej w 
siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
ogłoszeń. Na stronie internetowej organu administracji publicznej. Wymagania te 
zostały spełnione. Wymagania formalne wniosku. Zgodnie z ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art.14 ust.1 
Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art.11 ust.2 zawiera w szczególności: 
1)szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 
2)termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 3)kalkulację przewidywanych 
kosztów realizacji zadania publicznego, 4)informację o wcześniejszej działalności 
organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 składających 
ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 5)informację o posiadanych 
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zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego 
oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania 
pochodzących z innych źródeł, 6)deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego 
wykonania zadania publicznego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; art. 19 ust.1 Minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:- wzór oferty, o 
której mowa w art.11 ust.2, obowiązek złożenia oświadczenia. Kryteria oceny 
wniosków. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, art.15 ust.1. Organ administracji publicznej przy 
rozpatrywaniu ofert: 1)ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez 
organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, 2)ocenia 
przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w 
odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3)ocenia poprawną jakość wykonania 
zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub 
podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne; 4)w przypadku, o 
którym mowa w art.5 ust.4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację 
pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania 
publicznego, 5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty 
wymienione w art.3 ust.3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia 
wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji 
zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania 
publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków. Skład komisji konkursowej. Zgodnie z ustawą z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art.15 ust.2a 
do 2e: 2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje 
komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. 2b. W skład komisji 
konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą 
przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki. 2c. W skład komisji konkursowej 
powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu. 
2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje 
pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, z wyłączeniem osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, 
biorące udział w konkursie. 2d. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób 
wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, 
jeżeli: 1)żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 
2)wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 
3)wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na 
podstawie art.15 ust.2d lub art.15 ust.2f. 2e. W pracach komisji konkursowej mogą 
uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w 
dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Nadzór 
nad pracami komisji. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie art.15 ust.2f. Do członków komisji 
konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, 
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poz.1071 ze zm.)) dotyczące wyłączenia pracownika. Ustawodawca nie przewiduje 
udziału Radnych Miasta w posiedzeniach komisji konkursowej. Nadzór dotyczy 
zgodności przeprowadzenia konkursu z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyniki ogłoszonego konkursu na 
zadania w sporcie w 2012r. widnieją na BIP Gorzów Wlkp. Można tam zajrzeć i 
zobaczyć, jakie kwoty zostały przyznane. Informacja jest tam zamieszczona od dnia 
zakończenia konkursu. 
Jerzy Sobolewski – w imieniu wnioskodawców glos zabierze radny S.Pieńkowski.  W 
sprawie formalnej radny J.Derech-Krzycki prosi o udzielenie głosu.. 
Jakub Derech-Krzycki – w jakim trybie radny S.Pieńkowski ma zabrać głos w imieniu 
wnioskodawców albowiem dzisiejszą sesję realizujemy zgodnie z wnioskiem 
wnioskodawców i nie ma takiego punktu. Według mnie na tym sesję dzisiejszą 
powinniśmy zakończyć. Drugi raz w tej kadencji dochodzi do sytuacji, w której radni 
wnioskują o zwołanie sesji nadzwyczajnej nie dochowując obowiązku przedstawienia 
pozostałym radnym stanowiska, które miałoby być przyjęta, ponieważ wnioskodawcy 
zaproponowali przeprowadzenie dzisiejszej sesji bez punktu: dyskusja i nie ma 
projektu stanowiska, więc nie widzę możliwości aby kontynuować dzisiejszą sesję 
zgodnie z wolą wnioskodawców ani żeby zabierali teraz głos, ani żeby w jakikolwiek 
sposób mogło dojść dzisiaj do wypracowania stanowiska, którego projektu 
wnioskodawcy nie przedłożyli i nie przewidzieli w porządku obrad możliwości 
przeprowadzenia dyskusji.  
Marek Surmacz – znam poglądy radnego J.Derech-Krzyckiego i czyje interesy on 
reprezentuje na tej sali, natomiast zwracanie uwagi na to, że są sesje zwyczajne i 
nadzwyczajne jest z gruntu błędne, Panie Expośle, ponieważ sesje są wszystkie 
równoprawne, tylko w jednym przypadku sesję zwołuje Prezydent, a inne sesje są 
zwoływane na wniosek radnych. Ponadto gdyby przyjąć sposób postępowania, o 
którym Pan mówi i sugeruje, to praktycznie obowiązywałby w Polsce system 
totalitarny, sądzę, że marzeniem Pańskim jest powrót do tego systemu, ale wtedy po 
każdym punkcie porządku obrad, według projektu Prezydenta Miasta, w ogóle nie 
byłoby dyskusji. Proszę wskazać w porządku obrad sesji, proponowanej przez 
Prezydenta Miasta, akceptowanym później przez Radę, czy w każdym punkcie 
przewiduje się dyskusję? Dyskusja jest rzeczą normalną i w każdym porządku obrad 
jest dyskusja jako element normalnej, regulaminowej pracy Rady.  
Jerzy Sobolewski – radni, którzy zwołali sesje rzeczywiście nie dopilnowali spraw 
formalnych, ale w związku z tym, że szanując tych, którzy przybyli tutaj, ludzi, którzy 
są ze sportem związani, przechodzimy do dyskusji. W imieniu wnioskodawców głos 
zabierze radny S.Pieńkowski.  
Sebastian Pieńkowski – przedstawione pytania stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – radny S.Pieńkowski raczył przedstawić cały 
zestaw pytań. W związku z tym, że ona są tak szczegółowe i zawierają informacje, 
które jesteśmy zobligowani wnikliwie sprawdzić i przeanalizować, odpowiedzi 
udzielimy w terminie późniejszym.  
Marek Surmacz – wypowiedź Prezydent Nowak jest wyjątkowo arogancka, ponieważ 
nie wierzę w to aby Prezydent nie wiedziała czy istnieje regulamin pracy komisji. 
Żeby nie wiedziała w jakim trybie rozstrzygane są ewentualne spory. Żeby nie 
wiedziała jak rozdysponowywane są środki, szczegółowo jakie są zasady 
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rozdysponowania środków na poszczególne kluby sportowe. Jeżeli zabrała głos w 
zastępstwie Prezydenta Miasta to te rzeczy, te kompetencje są elementarnymi w 
zakresie dotyczącym dysponowania środkami publicznymi na funkcjonowanie sportu 
w naszym mieście. Brak odpowiedzi i sugerowanie odpowiedzi na piśmie, jest 
przejawem, jeszcze raz podkreślam, wyjątkowej arogancji. Rozumiem, że Prezydent 
może nie wiedzieć o tym czy pracują w klubach i czerpią korzyści osobiste, 
pracownicy administracji samorządowej, albo pracownicy zaangażowani w 
administracji nadzorującej wykonywanie środków publicznych w zakresie 
finansowania sportu. Tego może nie wiedzieć, ale na pewno wie czy istnieje regulamin 
pracy tej komisji. A jeżeli nie wie to znaczy, że nie istnieje. A jeżeli nie istnieje to 
mam pytanie w ogóle o podstawy prawne funkcjonowania tego zespołu. 
Jacek Ziemecki – Wiceprezes Klubu Sportowego „Stilon Gorzów” – ta sesja okazuje 
się kpiną. I Pani Prezydent i dyr.T.Kucharski nie potrafią odpowiedzieć na najprostsze 
pytania. Nie po to tu przyszli przedstawiciele klubów żebyśmy usiedli 5 minut i po 
sesji. Panie Dyrektorze trzeba mieć przysłowiowe jaja i odpowiedzieć na te pytania. 
Niestety kpina jest to co dzieje się w Gorzowie Wlkp. Chciałabym się odnieść 
uzasadnienie, które nasz klub otrzymał od dyr.T.Kucharskiego. To co jest tam 
napisane jest nad wyraz niekompetentne. Uzasadnienie to wraz z naszą interpretacją 
wszyscy radni otrzymali elektronicznie – odczytano, stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. W naszym Klubie trenuje 150 dzieci, liczbę tę chcieliśmy podwoić latem. 
Wszyscy w klubie pracujemy społecznie. W czwartek był dyr.T.Kucharski na 
stadionie na ul.Myśliborskiej i na zaczepkę zawodników, której oczywiście nie 
pochwalam, ale są to młodzi ludzie, gdzieś tam im się wymknęło, p.Kucharski na tą 
zaczepkę odpowiedział: najpierw coś zróbcie, a potem przyjdźcie po pieniądze. Z racji 
funkcji jaką Pan pełni nie wypada. Nie wypada tak mówić, bo zrobiliśmy wiele dla 
tego Klubu, natomiast Pana pracownicy czy podwładni nie kiwnęli palcem czerwcu 
ubr. jak piłka w Gorzowie Wlkp. upadała. I nikt z Państwa, z Prezydentem włącznie, 
nie kiwnął palcem żeby piłkę uratować.  
Jerzy Synowiec – zdaję sobie sprawę, że dzisiejsza sesja nie przyniesie żadnych 
poważnych rozwiązań, ale odczytuję wniosek o jej zwołanie jako pewien krzyk 
rozpaczy w sytuacji w jakiej znalazł się gorzowski sport. Ostatnio wydawało nam się, 
że sport mimo zmniejszających się dotacji, poradzi sobie jakoś. Uprzedzano, że sport 
dostanie mniej, ale zdaje się, że sytuacja wymknęła się zupełnie spod kontroli. 
Gorzowski sport wyczynowy właśnie „wyciąga kopyta”, mówiąc to obrazowo. 
Udawanie, że tego nie widzimy jest nieprzyzwoite. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
kiedy nie ma pieniędzy to szczególnie ważne jest dzielenie tego co zostaje, żeby to 
dzielenie było sprawiedliwe i uczciwe, żeby zachować pewne pozory, że nikogo się 
nie wyróżnia i nikogo się nie karze. Niestety ten podział pieniędzy to podział 
niewielki, ale i on mógł być sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Wszyscy radni 
powinniśmy uderzyć się w piersi za to, że budżet na sport jest tak mały jak jest, bo 
mogliśmy go zwiększyć, ale nie chcieliśmy go zwiększyć. A więc tak naprawdę to my 
wszyscy niezależnie od tego jak kto glosował jesteśmy winni tego, że po tym sezonie 
na mapie sportowej Polski jeśli chodzi o wyczyn pozostaną tylko dyscypliny 
indywidualnie uprawiane oraz żużel. Dostrzegam w tym skromnym budżecie na sport, 
rzeczy, które nie miały prawa się tam znaleźć. Oto bowiem piłkarze „Stilonu”, którzy 
reprezentują Klub równie kultowy jak Stal-Gorzów, nie dostali ani złotówki. Byłem 
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tydzień temu na meczu przy przenikliwym zimnie 1000 osób, które mogły być 
wpuszczone na mecz przez 90minut dopingowało swój Klub krzycząc, że nie wstydzą 
się Stilonu nawet w IV lidze. Nie można nie zauważyć takich rzeczy, bo są to 
wydarzenia nie tylko sportowe ale i społeczne. Jak można przejść do porządku 
dziennego nad tym, że wyremontowana za duże miejskie pieniądze, a więc pieniądze 
nas wszystkich hala „Gorzovii”, w której od rana do wieczora, przez 7 dni w tygodniu 
trenują amatorzy, młodzież, dorośli, będzie musiała być opuszczona przez tenisistów 
stołowych i będą musieli się przenieść do hali SP w Wawrowie dlatego, że dotacja ze 
strony miasta pokrywa zaledwie 40% rzeczywistych kosztów, a Klub, konkretnie 
Prezes Kulczycki nie jest w stanie zebrać tych pieniędzy, które brakują, nawet gdyby 
przeznaczył wszystko co dostał na sport wyczynowy, a dostał również 3 razy mniej niż 
dostają szachiści, czy inne Kluby, które nie mogą nawet marzyć o takich sukcesach 
jakie są jego udziałem. Dlaczego nie dostrzegamy zupełnie problemów 
niepełnosprawnych sportowców, którym się rzuca jakieś ochłapy w sytuacji kiedy 
ogromne pieniądze idą na kluby. Martwię się tym, że ten budżet jest jaki jest, nie 
chciałem żeby taki był, ale możemy zrobić jest w tym kierunku trochę aby naprawić 
obecne niesprawiedliwości. Sądzę, że bania goryczy właśnie pęka, właśnie spadły 
tenisistki stołowe do II ligi, właśnie jutro będzie zakomunikowane tenisistom 
stołowym, że sponsorzy wszyscy wycofali się z finansowania patrząc na to, że miasto 
kompletnie nie poważa tej dyscypliny sportu. Za chwilę okaże się, że kolejne 
dyscypliny również ogłoszą takie bankructwo. Czy nam rzeczywiście jest to 
potrzebne? Czy rzeczywiście nie możemy znaleźć w budżecie tych nędznych paru 
groszy żeby te dyscypliny mogły funkcjonować jako tako? Nie mówi się żeby na 
bogato, jak było 2-3 lata temu, ale jako tako chociażby. Nie może być tak, że piłkarze 
nożni są ewidentnie karani za to, że śmieli postawić się Prezydentowi, że inne 
dyscypliny, którym magistrat jest niechętny dostają mniej niż innym, którzy są 
przychylni magistratowi. Tak być nie może. Podkreślam raz jeszcze dzisiejsza sesja 
nie załatwi tych problemów, ale jest okazją żebyśmy głośno krzyknęli. Tak dalej ze 
sportem być nie może, również przeciwko temu protestuję.  
Sebastian Pieńkowski – ile czasu aparat urzędniczy potrzebuje żeby odpowiedzieć na 
moje pytania? Jeśli to wymaga więcej czasu niż dzisiejszy dzień, to proponuję w 
imieniu wnioskodawców, ogłosić przerwę i w momencie kiedy będziemy mieli 
odpowiedzi wznowić obrady tej sesji. 
Jan Holka – mieszkaniec Gorzowa Wlkp. – w związku z Mistrzostwami Europy w 
Piłce Nożnej Euro 2012 napisałem hymn kibiców  i muzykę. Zrezygnowałem z 
nazwiska przy muzyce napisałem Jan z Gorzowa Wlkp. Gdyby udało się z tym przebić 
do mediów centralnych byłaby to promocja miasta – zaśpiewał – słowa i muzyka 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Chodzi o jednorazowe stypendium na reklamę 
tego hymnu. Należy to nagrać w studio np. 50-60 dysków i następnie rozsyłać po 
redakcjach centralnych muzycznych. Parę lat temu było obliczone, że wyciąg 
narciarski kosztowałby miasto 1,5mln.zł. Apeluję aby w następnym budżecie 
zarezerwować tą sumę, żebyśmy wybudowali wyciąg narciarski przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w Soczi. Można skorzystać z doświadczenia Poznania i dokończyć ta 
sprawę, bo to ucichło.  
Krzysztof Śmigiel – Prezes GTPS – jestem gorzowianinem od 8 lat, ale mam 
wrażenie, że jestem nim bardziej niż niektórzy tutaj urodzeni. Przez wiele lat 
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budowaliście Wy lub Wasi poprzednicy sportową potęgę Gorzowa Wlkp. Teraz kiedy 
stoimy w takim momencie, miejscu, w którym będziemy chcieli troszkę się 
uniezależniać od Zielonej Góry, bo coraz więcej takich głosów pada, mordujecie 
jedyną rzecz, która nas na ten moment wyróżnia od Zielonej Góry. Jestem 
zdecydowanym przeciwnikiem jakichkolwiek podziałów. Uważam, że województwo 
może funkcjonować razem, absolutnie nie dotyka mnie ten antagonizm zielonogórsko-
gorzowski, ale to są jedyne argumenty, które w tym momencie jestem w stanie użyć 
aby przemówić do Rady. Nie zazdroszczę dyr.T.Kucharskiemu, bo dzielenie tego co 
dostał to można siedzieć tutaj jeszcze do końca roku i tak nie wymyśliliby śmy 
pomysłu po którym wszyscy wstaliby i powiedzieli, że to jest dobre, bo tych pieniędzy 
jest bardzo mało. Duże pieniądze miasto inwestowało przez wiele lat by być w tym 
miejscu sportowym, w którym jest teraz. Jeśli tych pieniędzy nie będzie więcej to 
gwarantuję, że zostaniemy w niektórymi dyscyplinami. Wczoraj byłem na żużlu po raz 
pierwszy i jeśli ktoś mi powie że żużel ma jakiś przełożenie wychowawcze to 
zapraszam. Nie na trybuny na górę, tylko kupić sobie bilecik za 10zł. jak wczoraj 
kupiłem, usiąść sobie z ludźmi – to pedagogika jest pełna i wychowanie, 
resocjalizacja, wszystko w jednym. Starałem się mówić nie emocjonalnie, ale tak się 
nie da w tym momencie, ponieważ jestem działaczem sportowym. Zapraszam jeśli 
ktoś ma ochotę miesiąc popracować w klubie sportowym działającym jak 
stowarzyszenie. Wiem, że każdy mi powie, że ma inne doświadczenia itd. tylko, że to 
jest naprawdę ciężka praca, za którą nikt z nas nie dostaje pieniędzy. Zamordujecie 
sport w Gorzowie Wlkp. - innego słowa nie chce użyć. Też mam pewne zastrzeżenia 
do podziału środków pod którym podpisał się dyr.T.Kucharski, ale nie zabijajmy 
posłańca, który przynosi złe wiadomości. Nie wiem jak potoczy się taka sesja jak 
dzisiaj, ponieważ debiutuję na sesji, nawet w roli obserwatora, ale jeśli spotkaliśmy się 
tutaj tylko po to aby wyżalić się, to w tą godzinę można było zarobić dużo więcej 
jakichkolwiek pieniędzy, a nie siedzieć tutaj i udawać, że coś robimy, bo tak naprawdę 
nie zrobimy nic. Byłem przekonany, że będziemy rozmawiać: skąd, gdzie jak, kto 
znajdzie dodatkowe pieniądze na sport. Użyłem argumentu, z którym osobiście się nie 
zgadzam, ponieważ uważam, że Zielona Góra i Gorzów Wlkp. różnią się, ale możemy 
działać razem. Jest jedna rzecz, która nas odróżnia to my mamy niesamowite zaplecze 
sportowe, którego odbudowanie, w tym momencie, po 2 latach takiego finansowania 
ze strony miasta, pomijając aspekt marketingowy, reklama miasta na terenie całego 
kraju. Odbudowanie sportu po 2 latach takiego finansowania, będzie trwało 10 lat i 
kosztowało trzy razy tyle. Wszędzie jest ciężko zdaję sobie sprawę, ale jeśli teraz nie 
zrobimy nic to za 2 lata zostaniemy z 4, 6 gośćmi jeżdżącymi w kółko i być może 
koszykarkami. One potrafiły przez ten czas zbudować świetnie zaplecze, przy dobrym 
finansowaniu, przy którym są w stanie przetrwać 2-3 lata, a jeśli pogrzebiecie nawet 
koszykarki to już będzie mistrzostwo świata.  
Jan Kaczanowski – na wstępie wspomnę o sprawie formalnej, o której na początku 
mówił radny J.Derech-Krzycki. To nie jest tak, że nie miał racji. Dlatego też apeluję 
do radnych aby teraz i w przyszłości jeśli będą cokolwiek czynili, a w tym przypadku 
zwoływali sesje Rady Miasta, to trzeba się kierować jasno zapisanymi punktami 
określonymi w Statucie Miasta, przecież ten Statut sami uchwalaliśmy i musimy go 
przestrzegać. Tylko od strony formalnej przedstawię, że to stanowisko, które teraz 
nam zostało dostarczone, nie określam czy ono jest złe czy bardzo dobre, czy wymaga 
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określonych poprawek, itd., stanowisko powinno być załączone z materiałami do 
radnych. Jaka jest sytuacja finansowa w naszym mieście każdy widzi i dzisiaj akurat 
nie jest miejsce na to żeby wskazywać kto jest odpowiedzialny. Powiedziałbym wprost 
to co niejednokrotnie podkreślałem, za tą mizerię finansową w naszym mieście, gdzie 
jest to odczuwalne w wielu dziedzinach społecznych naszego miasta w tym przede 
wszystkim albo nade wszystko w sporcie gorzowskim i osobiście nie chciałbym 
zasiadać w Radzie Miasta żeby, jak to  ktoś określał, być grabarzem gorzowskiego 
sportu lub jego niektórych dyscyplin. Do tego dopuścić nie możemy, a 
proponowałabym raczej słuchać ponieważ może nam się to przyda. Nie chciałbym 
tutaj nikogo bronić dlatego, że mam ogromny szacunek do wybitnych sportowców 
naszego miasta, w tym takich wybitnych sportowców jak 2-krotny złoty medalista 
olimpijski i o tym nie powinniśmy zapominać, jak T.Kucharski. Sądzę, że on akurat 
jest najmniej odpowiedzialny za to w jaki sposób i w jakich okolicznościach sport 
gorzowski jest finansowany. Przestrzegam, tak akurat się składa, że w tym temacie 
wyrażałem swój pogląd i niejednokrotnie i przestrzegam tu i teraz, abyśmy takich sesji 
i w tym temacie nie musieli zwoływać co 3-4 miesiące na temat podziału środków na 
sport. Padła kiedyś propozycja, wyrażona także i z moich ust, ale i z ust wielu 
radnych, że czas wielki by w Gorzowie Wlkp. opracować regulamin dotyczący 
finansowania i podziału środków finansowych na gorzowski sport, bo nic gorszego, że 
przy tej mizerii finansowej na sport, by dopuścić do antagonizmów między 
poszczególnymi dyscyplinami. A musimy wiedzieć, że jeśli już naprawdę mamy mało 
to należy w sposób bardzo sprawiedliwy dzielić, bo jeśli w Gorzowie Wlkp. 
ukształtowały już się dyscypliny sportowe, nie chcę ich wymieniać aby nie urażać 
innych, stąd powinniśmy robić wszystko aby ten wysiłek działaczy sportowych i wielu 
innych osób, nie zmarnować, a uszanować. Naszym obowiązkiem jest, tym bardziej, 
że regulamin dotyczący podziału środków na sport gorzowski jest opracowany. Wiem, 
że radny M.Kurczyna tym tematem się zajął i byliśmy w tym temacie we wzajemnych 
relacjach bardzo blisko. Wiem, że ten projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinie 
Kolegium Prezydenta Miasta, wiem, że zostały naniesione poprawki, a były uwagi ze 
strony prawników miejskich, to pytam: co stoi na przeszkodzie żeby ten projekt 
regulaminu stał się przedmiotem obrad sesji rady Miasta Gorzowa Wlkp. i żeby 
gorzowski sport miał jasny dokument? I aby wszyscy jasno wiedzieli w czerwcu czy 
sierpniu bieżącego roku, najpóźniej we wrześniu na jakie wysokości środków 
określone dyscypliny sporu mogą liczyć. Tu jest piłeczka po naszej stronie, nie wiem 
co z tym dokumentem się stało, czy ktoś w szufladach go przetrzymuje, czy zagubił. 
Jeśli został zagubiony to proponuję powołać komisję i zajmiemy się jego 
odnalezieniem. Proponuję abyśmy w I półroczy br. taki dokument, taki regulamin, 
taką uchwałę wypracowali. 
Mirosław Rawa – radny J.Derech-Krzycki dobrze wie, że jak się chce sparaliżować 
działalność jakiejś instytucji to trzeba postępować zgodnie z regułami, które ona 
przyjęła i spisała. Na tym polega strajk włoski. Oczywiście jestem za tym żeby 
postępować zgodnie ze Statutem, ale przestrzegając drobiazgowo przepisów 
doprowadza się do paraliżu. Cieszę się, że Rada nie przestała zajmować się tematem, 
chociaż mam wrażenie, że uczestniczę w jakimś absurdzie. W poprzedniej kadencji 
zaczęliśmy ten proces, a w tej kontynuujemy. Nakłady na sport są zmniejszone 
drastycznie, oczywiście bardzo dużo wydaliśmy na inwestycje w poprzedniej kadencji 
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i trochę nam się pogorszyła sytuacja w kraju, Europie i na świecie. To złożyło się na 
pewien problem. Cieszę się, że jako radny mogłem głosować za inwestycjami, które 
miały miejsce, ale żadna dziedzina funkcjonowania miasta nie może być poddawana 
tak absurdalnemu obniżeniu nakładów jak sport. Tutaj najpierw mieliśmy obniżenie o 
505, później o 25%. Taka sytuacja powoduje, niezależnie czy byłaby to działalność 
oświatowa, sport czy kultura, kłopoty i perturbacje, o których później rozmawiamy, 
apelujemy o naprawienie sytuacji. Nie da się tej sytuacji naprawiać bez pieniędzy. 
Ktoś powiedział o naszym mistrzu olimpijskim, że jest w trudnej sytuacji, przynosi złe 
wiadomości, które są efektem działalności innych osób, ale jest to nieprawdopodobnie 
absurdalne, bo nie zatrudnia się mistrza olimpijskiego żeby likwidował sport w 
Gorzowie Wlkp. Mam wrażenie, że Prezydent Miasta w ten sposób postępuje. 
Sądziłem, że w następnych kadencjach będziemy dalej rozwijać infrastrukturę 
sportową i stawiać na sport, bo to jest atut naszego miasta. Te głosy, które są tutaj 
wypowiadane, że ktoś jest zdumiony, bo nie oczekiwała takiej sytuacji są dla mnie 
totalnie nie do przyjęcia. Mówiliśmy to na sesji kiedy Prezydent pokazał projekt 
budżetu stwierdziliśmy, że jest to nieprawdopodobne obniżenie nakładów na sport. 
Przy uchwalaniu budżetu na sesji znów to powtarzaliśmy. Teraz powtarzamy po raz 
kolejny i jedynym sposobem jest przejrzenie tego budżetu i zwiększeni choć trochę 
przyjęcia środków na sport w Gorzowie Wlkp. Nie da się podzielić sprawiedliwie tak 
małych pieniędzy. Obawiam się, że takim sposobem postępowania wzbudzimy 
antagonizmy między klubami sportowymi i doprowadzimy do rzeczy złych. Cieszę się 
z tego, że żużel ma poukładane finanse, że mamy drużynę na takim poziomie, że 
mamy szanse wygrywania w najwyższej kategorii, ale chciałbym też aby wśród ludzi, 
którzy oddali serce, swój czas, poświęcili się dla jakiegoś sportu, żeby było takie 
przekonanie, że jeśli ktoś w Gorzowie Wlkp. ciężko pracuje, zostaje mistrzem 
olimpijskim, ma drużynę w extra klasie, w I lidze, osiągnął sukces to miasto mu w tym 
pomoże, a nie zacznie rzucać kłody pod nogi. 
Marcin Gucia – mierzymy się tutaj z problemem małych nakładów środków 
finansowych na sport, ale jest także problem, który zauważyli wnioskodawcy tz. 
transparentność przeprowadzania konkursów. Dyrektor przywoływał tutaj artykuły z 
ustawy o pożytku publicznym, ale mamy jeszcze jeden akt prawny, który szczegółowo 
określa jak takie komisje powinny funkcjonować. Jest to Miejski Program Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. W tym Programie można zapisać jak postulował 
radny S.Pieńkowski, żeby załączać np. do protokołu pokonkursowego regulamin 
działalności tej komisji. Można także nałożyć obowiązek żeby już w momencie 
ogłaszania konkursu ofert zapisać dokładną datę i godzinę kiedy będą rozpatrywane 
oferty. W innych gminach to funkcjonuje i sprawdza się całkiem dobrze. Można pójść 
dalej i nakazać nagrywanie posiedzeń komisji konkursowej. Wnioskuję do Rady 
abyśmy zajęli się tym i przyjrzeli się Miejskiemu Programowi Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi i go uszczegółowili, głównie w zakresie konkursów 
ofert.  
Marek Surmacz – jak słyszę deklaracje niektórych radnych o szacunku dla działaczy 
sportowych, dla dyscyplin sportowych, dla zaangażowanych w sport, w wychowanie 
młodzieży, to nasunęło się skojarzenie, że grabarz jest zainteresowany zdrowiem 
pacjenta. Nie jest zainteresowany, grabarzowi zależy na tym żeby pacjenta pochować 
jak najszybciej, bo ma w tym interes. Z gruntu takie deklaracje brzmią cholernie 
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obłudnie. Jak można mówić, że ma się szacunek dla działaczy sportowych, dla sportu i 
jednocześnie podnosi się rękę za takim kształtem finansowania tego sportu, jak mamy 
w tej chwili w budżecie miasta. Jest to oczywista sprzeczność. Mamy w br. 
finansowym różne możliwości uzupełnienia budżetu bieżącego klubów sportowych i 
w całej sferze działalności sportowej, ale musimy być o tym jako Rada na bieżąco 
informowani. Nie może być tak, że komisja, zespół fachowcom do momentu kiedy 
zasiada do podziału tych środków ma dobrą wiarę, po czym przygotowuje ten podział 
w oczywistej sprzeczności z powszechnym postrzeganiem zasad obiektywizmu, 
sprawiedliwości, rzetelnej oceny ewentualnych zasług, itd., Prezydent sugeruje, że na 
wyraźne sugestie radnego M.Gucii coś jest niemożliwe. Nie jest możliwa obecność 
radnych na posiedzeniu zespołu, nie jest możliwy zapis z przebiegu pracy komisji w 
taki sposób jak zapisywany jest przebieg pracy np.Rady Miasta, czyli stenogram z 
nagraniem włącznie. Jeżeli nam zależy na elementarnych zasadach jawności, 
transparentności, przejrzystości działania organów miasta i urzędników, to nie ma 
rzeczy niemożliwych. Ukrywa się wtedy, kiedy ma się złe zamiary, złe intencje i się 
nie potrafi w przyszłości tego w racjonalny, rzeczowy sposób wytłumaczyć czy 
uzasadnić. Nasz wniosek formalny o to aby ewentualnie przerwać sesję na czas 
zgromadzenia informacji, o które postulowaliśmy, bo temat jest wałkowany przez 
kilka miesięcy, nie jest to kwestia ostatnich dni, burzy po podziale tych środków, ale 
temat jest od co najmniej 2 lat, pierwszej burzy po ubiegłorocznym uchwaleniu 
budżetu, jeszcze rok wcześniej mieliśmy też łącznie z demonstracjami, które jak widać 
najbardziej są owocne już w zapisach mentalności Prezydenta, jedno z 
najważniejszych pytań dzisiaj: gdzie jest Prezydent Miasta, dlaczego go nie ma? 
Dlaczego nie ma Prezydenta dzisiaj na sesji Rady Miasta? Jest to istotne pytanie. 
Sprawa jest ważna społecznie, a Prezydenta Miasta nie ma, jak w ogóle w ostatnim 
czasie jest nieobecny na sesji i próbuje prowadzić jakieś nieformalne konsultacje poza 
sesjami Rady Miasta. Prezydent Miasta powinien dziś być tu obecny, powinien 
osobiście mówić, nie posłaniec złej wieści, bo to on jest autorem tych wszystkich 
czepiących się sportu w naszym mieście pomysłów.  
Tadeusz Horbacz – były radny, mieszkaniec miasta – kogo reprezentuję? Reprezentuję 
żeby nie likwidować stadionu Warty, żeby wybudować halę sportową. Reprezentuję 
ludzi, którzy przywożą swoje dzieci do szkolenia czy to w piłkę nożną, czy 
koszykówkę i są odsyłani do domów. Byłem autorem hasła, dwie kadencje temu, 
„Promocja miasta przez sport”, zostałem oczywiście wyśmiany, ale później 
zmodyfikowano wniosek, bo wtedy żądałem 6% budżetu. To byłby jedyny 
wyznacznik dla radnych. Nie regulaminy p.Kaczanowskiego, nie jakieś tam 
uszczegółowienia komisji, tylko promocja miasta przez sport. W budżecie miasta 
określcie konkretny procent pieniędzy i wokół ten sumy obradujcie. Mieliśmy już 
Prezydenta, który zniszczył już koszykówkę kobieca w naszym mieście. Wtedy 
brakowało 50tys.zł., wtedy rządziło SLD z Unią Wolności, był to p.H.M.Woźniak. 
Zniszczył i nie pozostało. Ile lat trzeba było na odtworzenie takiego sportu, na takim 
poziomie? Dzisiaj VI kadencja Rady posiada wśród radnych najwięcej osób 
wykształconych przez AWF, czyli o sporcie wie najwięcej i najwięcej zasiada 
sportowców. I co zrobiliście ze sportem?  
Krzysztof Śmigiel – nie powtarzajcie jeszcze raz tych samych tekstów o sposobie 
podziału pieniędzy. Jak chcecie uchwalić system podziału pieniędzy kiedy ich nie ma? 
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I kiedy to jest tak płynny organizm działający w różne strony. Nie ma takiej 
możliwości. Jest to zwyczajne odwracanie uwagi od najważniejszego problemu. Nie 
ma takiej możliwości, to jest tak płynny organizm i jeśli ktoś mówi to albo robi to 
specjalnie, albo nie ma pojęcia o czym mówi. Porównajcie koszykarkę z szachista, 
porównajcie żużlowca z siatkarzem, gdzie jest tu jest 12 lub 14, a tu jest potrzebnych 
5. Istotne jest to co powiedział mój przedmówca i jeśli faktycznie tak jest, że 
większość z Was jest wykształcona na sporcie. To już jest dramat. Z trenerem 
D.Maciejewskim bierzemy 2 karty telefoniczne za 100zł,. i dostajemy 10mln.zł. ze 
stadionu i robimy wszystkie zespołowe drużyny w Gorzowie Wlkp., które walczą 
medale lub awansują o ligę wyżej. Żadnego biura nie potrzebujemy. Tylko problem 
polega na tym, że wczoraj na treningu otwartym na stadionie było więcej ludzi niż my 
wszyscy razem, nie mając hali na razie. Wszystkie zespoły razem nie zbierzemy tyle 
ludzi, nawet połowy, jak przy ul.Śląskiej na jednym meczu. Chylę czoła bo jest to 
wielki projekt marketingowy, tylko zjadł pozostałych. Nie odwracajmy uwagi od tego 
co jest najważniejsze. Odwracamy uwagę systemem podziału pieniędzy. Żeby 
utrzymać to co teraz mamy na minimalnym poziomie 1,5mln.zł.. Wiecie, że jest to 
możliwe, jest do zrobienia.  
Jerzy Sobolewski – zgadzam się odnośnie regulaminu, bo żaden regulamin nie 
podzieli sprawiedliwie 1mln.zł. Odpowiadając p.T.Horbaczowi – również chcieliśmy 
żeby 2% budżetu było przeznaczane na sport, ale RIO odrzuciła, było to w programie 
przygotowanym przez nas.  
Roman Sondej – 2% - analizowaliśmy kwestię tego zapisu ponieważ pracowaliśmy 
nad projektem uchwały, który dawał szansę promocji miasta przez sport. Inne 
samorządy wychodzą z tego obronną ręką, ponieważ nie wskazują dokładnie 2%, 
tylko piszą, że miasto deklaruje kwotę do 2% budżetu. Jeśli to ma być tylko 
przeszkodą to zwracam uwagę na taki zapis prawny. 
Jerzy Sobolewski – wyjaśniam co twierdzą ludzi, którzy na tym się znają. Odpowiedzi 
radnemu S.Pieńkowskiemu Prezydent udzieli w ciągu 2-tygodni, stąd nie wiedzę 
możliwości przerwania obrad naszej sesji.  
 
Ad.3  Przyjęcie stanowiska Rady Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – zaproponowany projekt stanowiska nie jest stanowiskiem Rady a 
czterech radnych. W związku z tym, że nie wszyscy radni mieli sposobność i czas na 
zapoznanie się z projektem stanowiska – zwołuje Konwent, ogłaszam 0,15h przerwę. 
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 7 do protokołu  
 
Po przerwie: 
Jerzy Sobolewski – mam komunikat wynikający z Konwentu następującej treści: Rada 
Miasta na kwietniowej sesji rozpatrzy projekt uchwały sprawie zasad finansowania 
gorzowskiego sportu. Wnosimy do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości 
przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na sport gorzowski. Jednocześnie 
zwracamy się do Komisji Kultury, Sportu i Promocji o przeanalizowanie sytuacji 
finansowej gorzowskich klubów.  
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Sebastian Pieńkowski – chciałbym żeby wniosek o przerwanie sesji, w związku z tym, 
że odpowiedzi na pytania nie otrzymamy dzisiaj, przegłosować. Został formalnie 
złożony i nie wycofuję go.  
 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego 
S.Pieńkowskiego o przerwanie obrad sesji do czasu uzyskania odpowiedzi na 
postawione pytania, głosowało 4 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – wniosek nie został przyjęty przez Radę Miasta.  
 
Mirosław Rawa – na takich sesjach zazwyczaj niewiele się załatwia, ale uważam, że 
jest konsensus w Konwencie i Radzie Miasta. Dobre jest to stanowisko, żeby Komisja 
Kultury, Sportu i Promocja przejrzała sytuację w klubach sportowych, zbierze wnioski 
i porozmawia z ludźmi kompetentnymi, którzy zajmują się sportem. I jeżeli 
występujemy jednocześnie do Prezydenta Miasta o to aby zrobił przegląd budżetu i 
poszukał środków, którymi moglibyśmy sport wesprzeć, a sobie  stawiamy taki twardy 
termin, że jednak byśmy przyjęli jakieś zasady przejrzyste dzielenia środków na sport, 
konkretnie w miesiącu kwietniu, już nie oddalamy sprawy. To uważam, ze warto było 
ta sesję zwołać, gdybyśmy przeciągnęli jeszcze 7 dni, to prawie zahaczamy o termin 
tej sesji, więc myślę, że nie warto spotykać się wielokrotnie, a dobrze przygotować 
sesję kwietniową i ona może być z pożytkiem dla sportu gorzowskiego.  
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXVII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1320. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 


