
 
 

P R O T O K Ó Ł Nr 29/2012 
 
 

 z XXIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 kwietnia 
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 24 radnych na sesji obecnych było 22 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Sondej Roman, 
3.Wojciechowska Grażyna.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – druk nr 

332. 
4. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
5. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta w 

okresie 01.04.2011 - 31.03.2012r. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału instytucji kultury pn. Grodzki Dom 

Kultury w Gorzowie Wlkp. – druk nr 343. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do 

ustalenia wysokości opłat, zwolnień i ulg za korzystanie z urządzeń i obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 331. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w 
miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. druk nr 352. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z 
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp. – 
druk nr 345. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. poprzez likwidację w celu utworzenia Spółki 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – druk nr 350. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 349. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 348. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 351. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom w ciągu ul.kard.Stefana 
Wyszyńskiego – druk nr 333. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul.Siedlickiej – 
druk nr 334. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Stalowej – druk nr 335. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul.Wschodnią 

i ul.Zielną – druk nr 336. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od ul.Wawrowskiej 

– druk nr 337. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej na północ od 

ul.Wawrowskiej – druk nr 338. 
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od 

ul.Łagodzińskiej– druk nr 339. 
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom odchodzącym od ul.Marcina 

Kasprzaka – druk nr 340. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między ul.Minerów i 

ul.Tartaczną – druk nr 341. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ul.Warszawskiej  i 

ul.Teatralnej – druk nr 342. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

bonifikaty – druk nr 344. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr346. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości – druk nr 347. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 353. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 354. 
29. Ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania w 2011 roku. 
30. Informacja z realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w roku 2011. 
31. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2012r. 
32. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za I kwartał 2012 roku. 
33. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
34. Odpowiedzi na interpelacje z XXVIII sesji Rady Miasta z dnia 28 marca 2012r. 
35. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
36. Sprawy różne, wolne wnioski. 
37. Zakończenie obrad. 
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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 w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek Prezydenta 
o wycofanie pkt.10 z porządku obrad tj. projektu uchwały w sprawie przekształcenia 
zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. poprzez 
likwidację w celu utworzenia Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 350. Wpłynął wniosek o 
poszerzenie porządku obrad o stanowisko Komisji Rewizyjnej. Wpłynęły również dwa 
wnioski – grupy radnych dotyczące odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta.  
Jakub Derech-Krzycki – proponuje poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w 
sprawie przyznania odznaki honorowej miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr355. Są to 
wnioski co, do których wnioskodawcy chcieliby aby uroczyste wręczenie nastąpiło 
przed majową sesją.  
 
W głosowaniu jawnym z poszerzeniem porządku obrad o pkt.28a. - Stanowisko 
Komisji Rewizyjnej, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym z poszerzeniem porządku obrad o pkt.28b. – Rozpatrzenie 
wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, głosowało 17 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym z poszerzeniem porządku obrad o pkt.28c. – Podjęcie uchwały 
w sprawie przyznania odznaki honorowej miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 355, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

radnego. 
 
Jerzy Sobolewski – odczytał rezygnację p.Sf.Sejwy i projekt uchwały – załącznik nr 3 
do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego –Stefana Sejwy, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 4 do protokołu. 
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Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady podziękowali p.Sf.Sejwie za pracę w 
Radzie Miasta. 
 
Ad.4  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, R.Jałowy, 
J.Synowiec, M.Surmacz, J.Wierchowicz, M.Marcinkiewicz, M.Gucia, R.Surowiec i 
J.Antczak. Interpelacje stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Marek Surmacz  - w imieniu KR PiS złożyłem interpelację 

dotycząca relacji prawno-finansowych między KS 
Stal a OSiR-em, a szerzej miastem. Zwróciłem się 
do Prezydenta o udostępnienie informacji, bo na 
tym najbardziej nam zależało m.in. o czerpane 
pożytki z majątku miasta przez KS Stal z 
organizowanych przez cały rok imprez 
sportowych – odpowiedź na tę interpelację 
zaskoczyła mnie zupełnie, ponieważ poza 
dostarczeniem kopii umów zawartych między 
OSiR-em a KS Stal, Prezydent dołączył 
informację, która jest wysoce zastanawiająca, 
chociaż mnie pouczająca i radnych. Dlatego 
chciałbym zakomunikować Radzie, że wszelkie 
pożytki przewidywane w najbliższych latach oraz 
wzajemne zobowiązania finansowe związane z 
organizacją imprez sportowych zostały określone 
w spisanej umowie 3-stronnej pomiędzy miastem, 
BSI, oraz KS Stal-Gorzów Wlkp. kopię, której 
otrzymał Pan w listopadzie ubr. Zwracam uwagę, 
że Grand Prix to jedna impreza w sakli roku, ale 
jeśli przez analogię mamy odnosić pożytki 
czerpane przez KS do organizacji każdego 
turnieju, każdych zawodów sportowych to od 
dzisiaj w Klubie Radnych PiS obowiązuje 
domniemanie, że KS Stal czerpie ok.1mln.zł. 
pożytki z organizacji każdej imprezy żużlowej na 
tym stadionie i tym wskaźnikiem finansowym 
będziemy się kierować przy wnioskowaniu we 
wszystkich sprawach dotyczących relacji prawno-
finansowych miasta z KS Stal.  

Robert Surowiec - na ostatniej sesji złożyłem interpelację 
otrzymałem w ciągu 2-tygodni odpowiedź od 
Prezydenta, że ona jest zbyt skomplikowana i 
otrzymam odpowiedź w późniejszym terminie. 
Nie jest wyznaczony ten późniejszy termin. 
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Chciałbym wiedzieć co tak skomplikowanego jest 
w pytaniu czy wszystkie zalecenia pokontrolne w 
Wydz.Kultury zostały wprowadzone w życie i 
prośbie o udostępnienie innych audytów. Czy 
naprawdę musi to trwać miesiąc? Chciałbym 
otrzymać dokładną informację kiedy ta 
interpelacja zostanie wyjaśniona.  

 
Odpowiedzi na interpelacje: 
Alina Nowak– Z-ca Prezydenta Miasta – poinformowała, że w odpowiedzi na pismo 
radnych z 20 marca br., po sesji na wniosek, Prezydent rozważył możliwość 
przeznaczenia dodatkowych środków i skierowania ich na sport. Po przeanalizowaniu 
sytuacji finansowej gorzowskich klubów sportowych, co stało się również zgodnie z 
pismem, przedmiotem posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Promocji, Prezydent 
podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego klubom w zakresie utrzymania bądź 
wynajmu bazy sportowej zarządzanej przez ZGM oraz Wydz.Gospodarki 
Nieruchomościami w wysokości nie mniejszej niż 70% wydatków poniesionych w 
2011r.  
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – interpelacja dotycząca szukania 
oszczędności w mieście – pełna nazwa działania brzmi: zespół ds.ograniczenia 
kosztów i pozyskiwania nowych dochodów w mieście. Zespół pracuje bardzo 
aktywnie, zostały opracowane w porozumieniu z dyrektorami i wszystkimi 
podmiotami Urzędu Miasta zadziałania, które idą w kierunku rzeczywiście 
pozyskiwania wymiernych, konkretnych oszczędności rozpatrywaliśmy w minionym 
tygodniu na kolegium prezydenckim całą analizę przedsięwzięć, które sugeruje się 
jako zamierzone oszczędności i dodatkowe dochody. W przyszłym tygodniu odbędzie 
się spotkanie z dyrektorami wszystkich wydziałów Urzędu Miasta w tej sprawie. 
Proces jest też w sensie realizacyjnym długotrwały, jest to bardzo poważne 
przedsięwzięcie, które w tej chwili próbuje się zrealizować. W najbliższym czasie 
Rada i media zostaną szerzej poinformowani o stosownych zadziałaniach w tym 
zakresie. Jeśli chodzi o kwestie pochylenia się nad ul.Podmiejską chciałbym uspokoić 
i wyjaśnić, że ul.Podmiejska realizowana w wysokości nakładów 11,5mln.zł. 
realizowana jest w wysokości 9mln.zł. z budżetu miasta 2,5mln.zł. to dofinansowanie 
zewnętrzne. Odcinek realizacyjny przebudowy od ronda Sybiraków do granic miasta, 
to ok.1km długości tego odcinka drogi. Przewiduje się tutaj żeby wyjaśnić i uniknąć 
pewnych dyskusji na ten temat, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z 
betonu asfaltowego, wykonanie chodników o szerokości 2m, wykonanie ścieżki i 
ciągów pieszo-rowerowych, wykonanie zatok autobusowych, ale również elementy 
uzbrojenia w sensie kanalizacji deszczowej i budowy sieci energetycznej. Chciałbym 
przekazać również że przetarg został już odbyty, rozpoczęcie budowy będzie miało 
miejsce ok.15 maja, a zakończenie prac planuje się do końca br. czyli do końca 
grudnia powinien nastąpić finał działania. Ul.Warszawska – przedsięwzięcie w 
wysokości nakładów finansowych 2 940tys.zł., przypomnę, że 2mln.zł. zabezpieczone 
z budżetu miasta zostało dofinansowane poprawką i tym dodatkowym udziałem 
finansowym 940tys.zł. Jeżeli chodzi o ul.Warszawską do końca czerwca planuje się i 
działania w tym kierunku już trwają żeby zakończyć sferę dokumentacyjną jest to 
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przedsięwzięcie, które będzie realizowane w zamierzeniu do końca br. od sierpnia ma 
ruszyć budowa, jest też możliwość, że z różnych przyczyn niezależnych od 
zamawiającego może przedłużyć się realizacja tego czasokresu, zważywszy, że 
ul.Warszawską na odcinku remontowanym od ul.Szpitalnej do ul.Dziewięciu Muz 
realizujemy nie tylko w zakresie nawierzchni i chodników, ale również będzie to 
realizacja w zakresie wszystkich mediów związanych z tą ulicą. Będzie to również 
kwestia realizacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii kablowych, w związku z tym 
działań PWiK, Eneii i innych podmiotów, a więc mimo, że jest to stosunkowo nie 
duży odcinek nakłady realizacyjne w ramach tej inwestycji są dosyć poważne. 
Większych zagrożeń tutaj nie spodziewamy się, pogoda też będzie miała stosowny 
wpływ, ten czasookres przełomu 2012/2013 z realizacją finalnej inwestycji powinien 
być zachowany.  
 
Ad.5  Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

miasta w okresie 01.04.2011 - 31.03.2012r. 
 
Jan Figura – dyrektor Wydz. Zarządzania Kryzysowego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat. Przedstawiona informacja stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – informację przyjęła do wiadomości Komisja Spraw Społecznych. 
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad 
uznaję, że Rada Miasta przyjęła przedstawioną informację do wiadomości. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału instytucji kultury pn. 

Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 
 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Kultury, Sportu i Promocji 
zaopiniowała projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru podziału instytucji 
kultury pn.Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., głosowało 13 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 

Gorzowa Wlkp. do ustalenia wysokości opłat, zwolnień i ulg za 
korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
będących w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzowie 
Wlkp.  

 
Włodzimierz Rój – dyrektor OSiR – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Kultury, Sportu i Promocji, Komisja Budżetu i Finansów po dyskusji nie 
wyraziła opinii. 
Marek Surmacz – Rada Miasta ceduje swoje kompetencje na Prezydenta Miasta, 
upoważnia do określenia stawek, w związku z tym projekt dokumentu pod nazwą 
zarządzenie, które mamy załączone trzeba traktować jako materiał informacyjny. 
Zwracam uwagę, że w zasadzie w pracach właściwej komisji miałem możliwość 
uczestniczyć przy rozpatrywaniu tego projektu uchwały. I prace Komisji Rewizyjnej, 
która zajmowały się badaniem organizacji imprez Grand Prix w naszym mieście 
pokazują, że jest bardzo niezdrowa sytuacja z punktu widzenia finansów publicznych 
pomiędzy władzami miasta a władzami KS Stal. Ustawicznie KS Stal spółka akcyjna, 
odmawia radnym Rady Miasta dostępu do informacji, która z natury rzeczy jest 
informacją publiczną. Okazuje się że władze miasta, szczególnie Prezydent Miasta jest 
pod szczególnym wpływem tej spółki i pod szczególnym wpływem czerpanych 
pożytków z majątku miasta, którym dysponuje ta spółka. Sytuacja nie ma precedensu 
w odniesieniu do jakiejkolwiek innej dyscypliny sportowej w naszym mieście. Można 
wszystko zrozumieć, że żużel jest sztandarową dyscypliną promująca miasto, że nie 
jest taką dyscyplina np.koszykówka, piłka nożna, że nie jest taką żadna inna 
dyscyplina sportowa uprawiana w naszym mieście, ale jako radny nie mogę się 
zgodzić i koledzy z mojego klubu nie mogą się zgodzić na to, żeby ktoś był 
traktowany inaczej tylko dlatego, że tej dyscyplinie tworzy się zupełnie odmienne 
warunki niż powinno się je tworzyć przy jawności działania instytucji publicznych. 
Jeżeli miasto Gorzów Wlkp. udostępnia swój majątek innemu podmiotowi to od tej 
chwili wszystkie decyzje, które podejmowane są na tej sali powinny być podejmowane 
z uwzględnieniem jak najszerszej wiedzy o tym jak funkcjonuje podmiot? Jakiej 
wielkości pożytki są czerpane na użyczonym majątku? Dziś w punkcie interpelacje 
pozwoliłem sobie przypomnieć odniesienie się przez Prezydenta do pytań mojego 
Klubu o właśnie czerpane pożytki z tego majątku i zechciał odpowiedzieć, że w tej 
sprawie już zajął stanowisko ponieważ te relacje są określone w umowie między 
organizatorem Grand Prix, czy posiadaczem licencji na organizacje Grand Prix, a 
dwoma pozostałymi uczestnikami umowy, czyli miastem Gorzów Wlkp. i KS Stal. 
Dlatego zasugerowałem domniemanie korzyści uzyskiwanych na każdym meczu 
żużlowym w wysokości potencjalnie uzyskiwanych korzyści z organizacji Grand Prix, 
ponieważ jeśli miasto Toruń uzyskało wpływy w wysokości blisko 1mln.zł. z 
organizacji imprezy Grand Prix, to rozumiem, że dobry gospodarz zatroskany o 
majątek miasta i finanse publiczne, powinien również te wskaźniki uwzględniać przy 
założeniu, że nie ma dostępu do informacji, ale w to oczywiście nie wierzę, bo 
zaangażowanie Prezydenta Miasta osobiste w te sprawy jest wskazujące na to, że 
posiada te informacje ponieważ nie reprezentuje w tym momencie interesu 
pojmowanego w sposób, który reprezentujemy tu w Radzie Miasta. Dlatego 
najchętniej złożyłbym wniosek o odrzucenie tego projektu, ponieważ to jest projekt 
który upoważnia Prezydenta Miasta do działania na szkodę miasta, chcę abyście mieli 
tego świadomość. Rada Miasta ceduje swoje uprawnienie m.in.kontrolne do 
wypełniania władzy publicznej, wykonawczej w naszym mieście, na Prezydenta 
Miasta w złej sprawie. Działa na niekorzyść miasta, ponieważ przedstawiciel 
reprezentujący mieszkańców naszego miasta, zatroskany o finansowanie innych 
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dyscyplin sportu, wymusiłby podanie do publicznej wiadomości kwoty o jakich tu 
mówimy, czyli o pożytkach czerpanych przez organizatora imprez na stadionie przy 
ul.Kwiatowej. Uprzedzając niektóre fakty zapewniam, że dziś będziemy głosować 
ponieważ zależy nam na tym, aby OSiR uzyskiwał na bieżąco wpływy z użyczenia 
tego majątku. Nie będę mówił o żenujących kwotach z punktu widzenia interesu 
miasta obowiązujących jeszcze w ostatnich latach, ale zapewniam, że zatroskany 
gospodarz w tym mieście o dobre finanse publiczne, z pewnością kwoty 2tys.zł. 
zastąpiłby kwotami np. 30, 50, a może i 100tys.zł. z każdej imprezy żużlowej. 
Deklarujemy już dzisiaj, że nasz Klub najbliższym czasie przygotuje stosowny projekt 
uchwały, który uchyli i ustali stawki na poziomie rzeczywiście odpowiadającym 
wykorzystanie majątku miasta i na tyle przejrzystym żeby inne dyscypliny sportu w 
naszym mieście, w którym drastycznie obcięliśmy dotacje miały przekonanie, że ten 
sport żużlowy nie jest traktowany w sposób wyjątkowy, uprzywilejowany, 
preferowany, tylko, że to wynika z normalnego, gospodarskiego i skalkulowanego 
podejścia do wypełniania funkcji społecznych i publicznych jaką ma każda dyscyplina 
sportowa i zaangażowane w to grupy mieszkańców naszego miasta.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że dyrektor T.Kucharski przygotowuje 
kompleksowe rozwiązanie tej sytuacji i nam nadzieję, ze przedstawi Radzie swoje 
uwagi i to będzie wiążące w przyszłości. 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – nie będę się odnosić do intencji wypowiedzi, 
bo każdy ma prawo do oceny i to szanuję. Natomiast mam nadzieję, że radny 
M.Surmacz zabierając głos się przejęzyczył używając sformułowania, że Prezydent 
jest pod szczególnym wpływem pożytków czerpanych przez KS Stal. Jeśli powołuje 
się Pan na fakty, to myślę, że jest to insynuacja, jeśli to nie jest przejęzyczenie. 
Marek Surmacz – potwierdzam raz jeszcze zdanie, które wypowiedziałam i 
stwierdzam raz jeszcze, że gdyby Prezydent był zatroskany o finanse w naszym 
mieście to z tej trybuny w dniu dzisiejszym w fazie dyskusji nad projektem tej 
uchwały oświadczyłby nam o kwotach jakie czerpie KS Stal z majątku miasta. Nie 
mamy tej informacji, nie tylko my nie mamy, ale według oświadczenia dyrektora 
OSiR-u odpowiedzialnego za zarządzanie powierzonym majątkiem, on również nie ma 
tej informacji, więc potwierdzam raz jeszcze, tylko szczególny wpływ na Prezydenta 
może dyktować jego zachowaniem.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. do ustalenia wysokości opłat, zwolnień i ulg za korzystanie z 
urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorzowie Wlkp., głosowało 9 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 
wstrzymujących się. 
 
 
Jerzy Sobolewski – w związku ze zgłaszanym z sali uwagami do wyników głosowania 
– zarządzam reasumpcję głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. do ustalenia wysokości opłat, zwolnień i ulg za korzystanie z 
urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych, będących w zarządzie Ośrodka Sportu i 
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Rekreacji w Gorzowie Wlkp., głosowało 7 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 4 
wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie przepisów porządkowych 

obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie 
Wlkp. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przepisów porządkowych 
obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 16 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do 
protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Miasto Gorzów Wlkp. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad 
korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Gorzów Wlkp., głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku 
wstrzymujących się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.10-
12 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
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Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 
15 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 136.542zł. uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw 
Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzów Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 499.609zł. uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzów Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 71.956zł. uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki 
i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzów Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw rondom w ciągu 

ul.kard.Stefana Wyszyńskiego. 
 
Jerzy Oleksiewicz – dyrektor Wydziały Geodezji i Katastru – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. W uzupełnieniu informacji po posiedzeniu Komisji Gospodarki i 
Rozwoju informuję, że w październiku 2004r. wpłynął do Komisji Nazewnictwa 
wniosek Związku Zawodowego „Solidarność” i obecnej Poseł E.Rafalskiej o nadanie 
nazwy ks.J.Popiełuszki. Z udziałem zgłaszających Komisja Nazewnictwa w 
listopadzie 2004r. przyporządkowała nazwę tego patrona dla ulicy leżącej między 
ul.Pankiewicza a rondem Słowiańskim, wzdłuż budowanego obecnie kościoła na 
os.Staszica. Komisja kierowała się zasadami nazewnictwa obecnie funkcjonującego w 
mieście. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
Mirosław Rawa – rozmawiałem z wieloma osobami w przerwie na ten temat i 
chciałbym złożyć wniosek o odesłanie tego projektu uchwały do komisji nazewnictwa 
ulic. Chcielibyśmy się jeszcze dłużej zastanowić nad tym wnioskiem. Zgłaszane były 
różne propozycje, radny J.Wierchowicz też proponował na Komisji Gospodarki i 
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Rozwoju odesłanie. Uważam, że jest to rozsądne rozwiązanie, żeby jeszcze chwilę 
pomyśleć, porozmawiać i zastanowić się jak chcemy aby te dwa ronda się nazywały. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem zgłoszonym przez radnego M.Rawę o odesłanie 
projektu uchwały w sprawie nadania nazw rondom w ciągu ul.kard.Stefana 
Wyszyńskiego do komisja ds.nazewnictwa, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się. 
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od 

ul.Siedlickiej. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
odchodzącej od ul.Siedlickiej, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych 
i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Stalowej. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy 
Stalowej, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących 
się – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
 
Ad.16 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między 

ul.Wschodnią i ul.Zielną. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej między ul.Wschodnią i ul.Zielną, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
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Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od 
ul.Wawrowskiej. 

 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
odchodzącej od ul.Wawrowskiej, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad.18 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej na 

północ od ul.Wawrowskiej. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
odchodzącej na północ od ul.Wawrowskiej, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad.19 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy odchodzącej od 

ul.Łagodzińskiej. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
odchodzącej od ul.Łagodzińskiej, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
Ad.20 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom odchodzącym od 

ul.Marcina Kasprzaka. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulicom 
odchodzącym od ul.Marcina Kasprzaka, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej między 

ul.Minerów i ul.Tartaczn ą. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
Marek Surmacz – w ubr. składałem interpelację, że właśnie w rejonie dotyczącym tych 
ulic, istniejące ulice nie są oznakowane tablicami informacyjnymi, że takie ulice 
mamy. Wtedy odpowiedziano mi, że to nie są wielkie wprawdzie koszty, ale w br. 
budżetowym nie przewidziano środków, itd., itd., w kolejnym roku budżetowym to się 
naprawi. I się nie naprawiło, znów mam sygnał, że tych tabliczek nadal nie ma. Stąd 
pytanie: w jaki długim czasie nazwy tych nowych ulic zostaną oznakowane, od 
momentu podjęcia uchwały i publikacji w Dzienniku Urzędowym?  
Jerzy Sobolewski – proszę o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez radnego 
M.Surmacza. 
Jerzy Oleksiewicz – z Komisji Nazewnictwa wielokrotnie wychodzą pisma i z 
Wydz.Geodezji i Katastru o oznakowanie nowo nazwanych ulic do Wydziału Dróg i 
Transportu, obecnie Wydziału Infrastruktury Miejskiej. Jest to związane ze środkami 
finansowymi jakie miasto posiada, a po drugie w mieście dopracowujemy system 
identyfikacji miasta, w myśl podjętych przez Radę Miasta uchwał, mówię o tych 
pomarańczowych barwach i to też w jakiś sposób zatrzymuje sprawę.  
Stefan Sejwa – obiecuję radnemu M.Surmaczowi, że ta sytuacja, że są nadane nazwy 
ulic, a czeka się długi okres czasu na zadziałanie związane z oznakowaniem, będzie w 
trybie pilnym zrealizowana. Nie może być sytuacji, zarówno Miejski Inżynier Ruchu, 
jak i Dyrektor Wydz.Infrastruktury Miejskiej podejmą stosowne działania i na pewno 
problem zostanie rozwiązany.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej między ul.Minerów i ul.Tartaczną, głosowało 16 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
 
Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie 

ul.Warszawskiwej i ul.Teatralnej. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
Marek Surmacz – jeżeli jest to profesor, naukowiec to dlaczego nie może to być ulica 
profesora A.Słabońskiego? Od razu kojarzyłaby się, jak jest w generałami i różnymi 
innymi funkcjami, bo pierwsze pytanie zawsze jest a kto to był ten Słaboński? 
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Jerzy Oleksiewicz – notki biograficzne o p.Słabońskim są bardzo różne, z jednej 
strony jest wykazywany jako inżynier, z drugiej jako docent, a w niektórych notkach 
biograficznych wykazywany jest jako profesor. Zastanawialiśmy się, czy jest to 
profesor zwyczajny, nadzwyczajny, czy jak w liceum. Nie mając pełnej wiedzy w tym 
zakresie Komisja Nazewnictwa tak to przedkładała, z pewnością i to bez dyskusji był 
doktorem i docentem w tym Instytucie.  
Jerzy Sobolewski – czy to jest wniosek formalny radnego? 
Marek Surmacz – tak, dodać w uchwale „profesor” 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku radnego M.Surmacza o dodanie w 
proponowanej nazwie c tytuł „profesor”, głosowało 13 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 5 wstrzymujących się.  
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
rejonie ul.Warszawskiej i ul.Teatralnej wraz z przyjętą poprawką, głosowało 12 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 6 wstrzymującym się – załącznik nr 37 do 
protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomości – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 39 do protokołu. 
 
 
Ad.24  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 40 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, 
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głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości. 
 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał Jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym z podjęciem uchwały w sprawie darowizny nieruchomości, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Ad.26  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Jerzy Wierchowicz – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania skargi PU-H„Domena” za bezzasadną. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się 
– załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Ad.27  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Marek Kosecki – w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania skargi p.Dai Weiss za bezzasadną. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się – 
załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Ad.27a Stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
 
Marek Surmacz – stanowisko w całości zostało dostarczone i przedstawione na 
poprzedniej sesji – załącznik nr 46 do protokołu.  Wówczas wątpliwość do stanowiska 
zgłosił radny J.Derech-Krzycki, ta wątpliwość została wyjaśniona, w dokumentacji 
pracy Komisji Rewizyjnej okoliczność, o której wspominał radny została 
uwzględniona. W związku z tym zwracam się o przyjęcie przez Radę przedłożonego 
stanowiska Komisji Rewizyjnej. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie 
porządku obrad, uznaję, że rada Miasta przyjęła stanowisko Komisji Rewizyjnej. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
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Ad.27b Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącej Rady 
Miasta. 

 
Jerzy Wierchowicz – w imieniu Klubu Radnych„Nadzieje dla Gorzowa” wnoszę o 
15minut przerwy przed rozpoznaniem tego wniosku. 
Jerzy Sobolewski – ogłasza przerwę. 
 
Po przerwie: 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wpłynęły dwa wnioski, proszę o przedstawienie.  
Marek Surmacz – w imieniu grupy radnych przedstawił wniosek, który stanowi 
załącznik nr 47 do protokołu. 
Jakub Derech-Krzycki – radna G.Wojciechowska jest osobą niezwykle zasłużoną dla 
naszego miasta, a Jej działalność charytatywna, społeczna jest znana dobrze nam 
wszystkim. Nie mniej jednak doszło do okoliczności, które wywołały burzę medialną. 
Na ostatniej sesji do osób, które mogły poczuć się dotknięte zwróciłem się z 
przeprosinami w imieniu naszego Klubu. Obiecałem również, że nasz Klub rozpozna 
tą sprawę. Odbyliśmy między sesjami 3 posiedzenia, 2 z udziałem radnej 
G.Wojciechowskiej, jedno wczorajsze bez Jej udziału, ale z pisemną odpowiedzią na 
nasze sugestie zawarte na wcześniejszym posiedzeniu. W wyniku otrzymania 
pisemnego stanowiska radnej G.Wojciechowskiej podjęliśmy w dniu wczorajszym 
decyzje o wycofaniu rekomendacji dla p.G.Wojciechowskiej z pełnienia funkcji 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp., mając nadzieję, iż będzie 
kontynuowała tą działalność społeczną, jaką robi do tej pory i jako radna zapisze się 
jeszcze dobrze w dziejach historii naszego miasta. Poprosiliśmy wcześniej o przerwę 
ponieważ rozważaliśmy możliwość odbycia w dniu dzisiejszym głosowania nad 
wnioskiem złożonym przez nasz Klub. Radny M.Surmacz przed chwilą wygłosił 
uzasadnienie drugiego z wniosków i to uzasadnienie bardzo nam nie pasuje. Nie 
pasuje m.in. dlatego, że zawiera sformułowania, że Klub „Nadzieja dla Gorzowa” nic 
nie zrobił w sprawie, a właśnie dzisiejszy nasz wniosek jest dowodem na to, że we 
własnym gronie ta sprawę rozpatrzyliśmy. Nie odpowiada nam wniosek i 
argumentacja tego drugiego wniosku dlatego, że powołuje się na jakieś kolejne 
ekscesy, czyli odwołuje się również do jakiś wcześniejszych, bliżej nieokreślonych. 
Fakt, że przedstawia go p.M.Surmacz budzi nasze oburzenie, bo jest to osoba, która z 
p.Wojciechowską przegrała (jak dobrze pamiętam) dwie sprawy sądowe i uważamy, 
że akurat w kwestii odwoływania p.Wojciechowskiej, p.M.Surmacz powinien być 
bardziej powściągliwy. Chcieliśmy aby dzisiejsze głosowanie odbyło się tylko i 
wyłącznie nad naszym wnioskiem albowiem to nasz Klub rekomendował 
p.Wojciechowską na zajmowane stanowisko, z którego ma być odwołana i to nasz 
Klub powinien mieć decydujące znaczenie na temat tego czy tą funkcję ma dalej 
piastować. Nieprawdą jest, że Klub nasz tą sprawą się dogłębnie nie zajął. Prawnie 
wygląda to jednak tak, że jest jedna uchwała, stąd na tym komentarzu zakończę. Jest 
to na pewno dla nas moment bardzo przykry. Wniosek stanowi załącznik nr 48 do 
protokołu. 
Marek Surmacz – p.J.Derech-Krzycki usiłuje z tego wniosku zrobić sprawę osobistą 
M.Surmacza, zwracam uwagę, że wniosek podpisany jest przez 7 radnych Rady 
Miasta, a po drugie gdyby radny chciał powiedzieć cała prawdę o historii owej 
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sprawy, to nigdy nie taiłem, że jestem dumny z tamtego przegranego procesu, 
ponieważ jak wiadomo wtedy wytoczono mi proces za publiczne oskarżenie 
p.G.Wojciechowskiej o przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją 
publiczną. Nie raz już podkreślałem, z tego powodu jestem dumny.  
Jerzy Sobolewski – dodam, że temat był dyskutowany również na Konwencie, 
ponieważ p.G.Wojciechowska przysłała zwolnienie lekarskie, prawie nie mówi, jest w 
stanie ciężkim w swojej chorobie i w rozmowie telefonicznej odniosłem wrażenie, ze 
jest bardzo poważnie chora. Część z nas uważała, osobiście wnioskowałem o to aby 
uwzględnić zwolnienie lekarskie i wniosek głosować ewentualnie na kolejnej Radzie 
Miasta, ale Radni mieli prawo aby zgłosić takie wnioski, czego dowodem jest fakt, że 
zostało to umieszczone w porządku obrad. Była dyskusja na Konwencie, mieliśmy 
różne zdania, ale po przegłosowaniu zostało to umieszczone w porządku obrad. W 
związku z brakiem kolejnych chętnych do zabranie głosu w tym punkcie porządku, 
proszę o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej. 
 
Do komisji skrutacyjnej zaproponowano radnych: P.Paluch, J.Antczak, M.Gucia i 
R.Jałowy. 
 
Powyższy skład komisji skrutacyjnej przyjęto przez aklamację.  
 
Jerzy Antczak – po ukonstytuowaniu się w imieniu komisji skrutacyjnej przedstawił 
zasady głosowania. 
 
Przeprowadzono głosowanie. 
 
Ad.27c Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wpłynęły wnioski o nadanie odznaki honorowej 
dla: p.Andrzeja Cegielnika, p.Romana Buszkiewicza, p.Teresy Domaradzkiej, p.Marka 
Puchalskiego, p.Józefa Krzyżanowskiego, p.Leopolda Nieprusa, p.Krzysztofa Ozgi, 
p.Andrzeja Surmacza, p.Romana Mycki, p.Leszka Horodyskiego, p.Aleksandra 
Rybaka, p.Jolanty M.Mijas-Król, p.Piotra Saternusa, p.Henryka Kustosza, p.Tomasza 
Klimka i p.Dariusza Górnego. Wszystkie wnioski uzyskały jednomyślnie pozytywną 
opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 12 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 4 wstrzymujących się – załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Ad.28  Ocena funkcjonowania strefy płatnego parkowania w 2011 roku. 
 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił ocenę funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania w 2011 roku, która stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że informację przyjęła do wiadomości Komisja 
Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju. 
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Marek Kosecki – chciałem się odnieść do niechlujstwa przedstawionych nam 
materiałów. Raz przytacza się, że strefa płatnego parkowania dysponuje 639 
miejscami, w innym zapisie jest 653. Wiem, że w 2001r., jak napisano, została 
rozszerzona strefa o dodatkowy parking przy ul.Łokietka, ale nie rozumiem dlaczego 
jest raz liczba 653, a raz 639. Odniesienie oceny finansowej, merytorycznej 
funkcjonowania strefy płatnego parkowania jaką przekazał OSiR, nie wiem czy ktoś 
przekazując to pismo nam radnym zwracał uwagę jest to pismo z 26 marca 2012r., a 
nie 2011r. Nie będę przytaczał, że w wielu, wielu punktach brakuje liter, albo są 
ewidentne błędy ortograficzne np. str.10 – pkt.6 MoBilet jest „kierowcą” - winno być 
„kierowcom”. 
Marek Surmacz – swego czasu radny J.Wierchowicz zgłosił pomysł aby dokonać 
przeglądu niewłaściwie ustawionych znaków zakazu zatrzymywania się, które 
obowiązują, dotyczą również chodnika, a mogłyby te miejsca wejść w powierzchnię 
strefy parkowania. Jest takie miejsce, każdy to wie, kto próbuje zaparkować, to 
odcinek kompletnie poza ciągami pieszymi, przy murze zabytkowym, między 
wyjściem z ul.Zabytkowej a ul.Jagiełły. Jest to martwy fragment, 3-4 samochody się 
mieszczą, a jest zakaz zatrzymywania się i narażamy się na ryzyko ukarania mandatem 
przez Policję. Kupuję bilet w strefie i tam parkuję, jedni Policjanci zwracają na to 
uwagę, inni uważają, że jest wykroczenie niezależnie od wniesionej opłaty, bo znaki 
drogowe obowiązują. Tak samo dotyczy długiego odcinka ul.Sikorskiego, od 
skrzyżowania z ul.Chrobrego do skrzyżowania z ul.Pocztową. Prawy chodnik bardzo 
szeroki, dość nieintensywnie użytkowany przez pieszych, chodnik węższy jest po 
stronie lewej w kierunku do dworca, niż po prawej stronie do poczty jak się idzie. Też 
długi odcinek 10-15 samochodów zmieściłoby się na chodniku, wystarczyłoby tylko 
pas wyznaczyć i oznakować. Podobnie i w innych miejscach. Przeglądając regulamin 
strefy płatnego parkowania nie znalazłem, że on dotyczy głównie, czy pozwala na 
parkowanie samochodów osobowych. Jest takie miejsce w centrum miasta, na 
ul.Hawelańskiej, stoją tam stragany wystawione i stoją samochody – stacjonarne 
magazyny w strefie płatnego parkowania. Często bez powietrza, są to samochody 
ciężarowe, stojące w strefie, domyślam się, że wnoszono opłaty, są to 3-4 samochody 
ciągle tam parkujące. W ubr. jak były upały to wbiły się w nawierzchnię, pod 
ciężarem? Widać, że posiadacze straganów traktują to jak zwyczajną powierzchnię 
magazyn stacjonarny. Czy nie należałoby wnieść ewentualnie zastrzeżenia, że jednak 
jest to miejsce do parkowania samochodów osobowych, bo o te samochody głównie 
chodzi, żeby wyeliminować jednak tego typu patologię?  
Stefan Sejwa – dziękuję p.M.Surmaczowi za bardzo cenne propozycje i uwagi. 
Regulamin i zasady działania strefy są organizmem żywym, dynamicznym, w związku 
z tym w weryfikowaniu ustaleń dotyczących funkcjonowania tejże strefy spróbujemy 
wespół z Wydz.Transportu Publicznego, jak i OSiR-em zweryfikować to i wprowadzić 
w trybie pilnym pewne zmiany, które wynikają ze zgłoszonych uwag.. Jednocześnie 
dziękuję i przepraszam radnego M.Koseckiego, jest rzeczywiście bardzo czujnym 
cenzorem treści wielu tekstów projektów uchwał. Przyzwyczaiłem się jako radny do 
tej czujności, ale widzę, że ona bardziej boli z tej strony, z której w tej chwili się 
znajduję. W związku z tym przepraszam i będę bardziej skrupulatnie czytał materiały 
żeby takich oczywistych błędów na poziomie funkcjonowania Urzędu i Rady Miasta 
więcej nie było. 
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Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem kolejnych chętnych do zabrania głosu w tym 
punkcie porządku obrad, uznaję że Rada Miasta przyjęła do wiadomości ocenę 
funkcjonowania strefy płatnego parkowania w 2011 roku.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.27b –dalszy ciąg - Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącej 

Rady Miasta. 
 
Jerzy Antczak – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z posiedzenia 
Komisji powołanej do ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta –załącznik nr 51 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta – poddaje pod głosowanie. 
Jan Kaczanowski – być może prawo się w tym względzie zmieniło, ale z tego co 
pamiętam, od strony formalnej moim zdaniem Rada nie musi głosować tej uchwały. 
Prosiłbym o interpretacje prawną w tej kwestii. 
Jolanta Ruszczak - dyrektor Biura Obsługi Prawnej – Rada musi przegłosować tą 
uchwałę w trybie jawnym. Jest to stanowisko NSA, który funkcjonuje już dłuższy 
okres czasu, gdzie się stwierdza, że Rada najpierw protokołem odwołuje, natomiast 
uchwała, którą Rada będzie głosować będzie uchwała stwierdzającą, że w sposób 
formalny zostało przeprowadzone głosowanie w trybie tajnym. Niestety parokrotnie 
stwierdzano nam już nieistotne naruszenie prawa. Moim zdaniem jest to bez potrzeby, 
bo skoro głosuję w sposób tajny, to jeszcze raz potwierdzam coś w sposób jawny. 
Wielokrotnie zwracałam na to uwagę LUW, że to jednak tak nie powinno być, ale 
nadal stoją na stanowisku, że Rada powinna przegłosować to jeszcze raz.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie odwołania 
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta, glosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 52 do protokołu. 
 
Ad.29  Informacja z realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w 

roku 2011. 
 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił informację z realizacji 
zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w roku 2011, która stanowi załącznik nr 53 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że informację przyjęła do wiadomości Komisja 
Gospodarki i Rozwoju. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada 
Miasta przyjęła do wiadomości informację z realizacji zadań służby geodezyjnej i 
kartograficznej w roku 2011. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.30  Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I 
kwartał 2012r. 

 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I 
kwartał 2012 rok wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 54 do 
protokołu. W związku z brakiem uwag, uznaję że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 
do wiadomości.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.31  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za I kwartał 2012 

roku. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
za I kwartał 2012 rok wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 55 do 
protokołu. W związku z brakiem uwag, uznaję że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 
do wiadomości.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.32  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 56 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.33  Odpowiedzi na interpelacje z XXVIII sesji Rady Miasta z dnia 28 

marca 2012r. 
 
 
Ad.34  Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Miasta Go rzowa 

Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXVII lub XXVIII sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Ad.35  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Robert Jałowy – wszyscy radni z pewnością jesteście zorientowani, że powstał list 
otwarty w sprawie elektryfikacji linii kolejowej 203, która przebiega przez Gorzów 
Wlkp. i jest zwrotną arterią jeśli chodzi o komunikację ze stolicą i całą resztą kraju. 
Poparły to Związek Miast, Związki Celowe Miast i Gmin. Uważam, że jako 
największe miasto na północy województwa nie powinniśmy pozostawić tej sprawy 
bez echa. Nie chodzi o to abyśmy natychmiastowo wymyślali i wdrażali jakieś 
pomysły, ale jestem przekonany, że powinniśmy rozpocząć działania prowadzące do 
powstania jakiegoś porozumienia celowego w tej sprawie. Pod tym kątem podsuwam 
ten temat i apeluję do Przewodniczących Komisji, Przewodniczącego Rady przede 
wszystkim, aby przygotowując się do następnej sesji już wypracowali jakieś swoje 
stanowiska, bądź ustalili harmonogram postępowania w tej sprawie.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że na piśmie zwróciła się o umożliwienie zabrania 
głosu p.Lidia Przybyłowicz – załącznik nr 57 do protokołu. 
Lida Przybyłowicz – zaczną od żartu, widzę, że bardzo się większości z Państwa 
wzrok popsuł, aczkolwiek kobieta zmienną jest niemniej to jestem ja. Rzadkość 
ukłonów kazała mi właśnie taką tezę wysnuć, że wzrok się Państwu bardzo przez ten 
rok popsuł. Gdyby przejrzeć prasę z niespełna ostatniego miesiąca okazałoby się, że 
ukazało się kilkanaście artykułów o rozmiarze przynajmniej połowy szpalty i tytułach 
większych niż gniewka gazety, w których zwierzają się Szanowni Państwo Radni 
Miasta jak bardzo są wstrząśnięci, zszokowani i przerażeni. A stany takich emocji 
wywołuję w nich ja, a właściwie moja działalność. Cytując za gazetą 66-400 z dnia 13 
kwietnia br. „radni zgodnie podkreślają, że z raportu wyłania się dramatyczny obraz 
Wydziału Kultury, który trwał latami” – prawdę mówiąc nie wiem Wydział Kultury 
trwał latami, czy obraz Wydziału trwał latami? I dlaczego latami, jeśli audyt 
obejmował tylko 2 lata? Ale zostawmy to. Zgodnie z definicją wskazaną przez 
Słownik języka polskiego PWN-u, słowo dramatyczny ma dwa znaczenia: 1)mający 
związek z dramatem jako utworem literackim, a po wtóre oznacza stan pełen napięcia i 
grozy. Pierwszą wskazaną definicje możemy odrzucić. Chyba, że Państwo Radni 
mówiący w przedmiotowej sprawie jednym głosem, podstawową edukację pobierali w 
szkole, która klasyfikuje audyt wewnętrzny jako nowy gatunek literacki. Byłby zatem, 
obok komedii, tragedii i dramatu właściwego czwarty gatunek – sprawozdanie z 
przeprowadzenia audytu. Wówczas, w istocie można by uznać audyt ów za 
dramatyczny. Pozostając związanym drugą definicją należy zadać sobie pytanie: czy 
osoby o tak słabych nerwach, u których audyt wewnętrzny i jego wyniki wywołujące 
napięcie i grozę winny piastować tak odpowiedzialne funkcje? Pana radnego 
Wierchowicza w wywiadzie udzielonym w Gazecie Lubuskiej nurtuje pytanie: 
dlaczego w audycie zamazano nazwiska – mówię do rzeczy, mówię o audycie – oraz 
wywodzi on tezę, iż nie jest to dokument tajny. Spieszę odpowiedzieć: dokument, z 
którym się Państwo zapoznaliście, a właściwie kopię jego posiadacie, w odróżnieniu 
ode mnie, bo ja miałam tylko do niego wgląd, a więc dokument ten to sprawozdanie 
końcowe z zadania audytowego. Zgodnie z art.284 ustawy o finansach publicznych z 
dnia 27 sierpnia 2009r., w pkt.1 – plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu 
audytu stanowią udostępnianą na wniosek informację publiczną w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 września 2001r, o dostępie do informacji publicznej. Pkt.2 - informacji 
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publicznej nie stanowią inne niż wymienione w ust.1 dokumenty wytworzone przez 
audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego. Nie trzeba 
tęgich głów by stwierdzić, że sprawozdanie końcowe z zadania audytowego nie jest 
ani planem audytu, ani sprawozdaniem z wykonania planu audytu. Zatem, zgodnie z 
pkt.2 przytoczonej podstawy prawnej, nie stanowi informacji publicznej. Z informacji 
otrzymanej od dyrektora Wydziału Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz wynika, 
ze wszystkie osoby, które otrzymały przedmiotowe sprawozdanie zostały pouczone o 
tym, iż stanowi ono informację niejawną. Pozwalając sobie na cytat z wypowiedzi 
innego Pana radnego, który zwierza się dziennikarzom jakoby już przy drugiej stronie 
tego audytu jakoby osłupiał. Wyznam, że osłupiałam po lekturze licznych artykułów, 
wywiadów i innych tworów form wszelakich pisanych przez, notabene przynajmniej z 
nazwy, dziennikarzy, publikowanych przez doświadczonych wydawców, udzielanych, 
jak mniemam, autoryzowanych przez osoby publiczne, osłupiałam ja, osłupiał mój 
prawnik i do dziś nie potrafimy się z owego osłupienia otrząsnąć. Zastanawia bowiem 
nas, beztroska owych osób i ich podejście do naruszania moich dóbr osobistych. Ale to 
już temat na inną wypowiedź, a raczej na pismo procesowe. Ponieważ w odróżnieniu 
od Państwa Radnych zapisu ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz 
rozporządzenie Ministra Finansów, owe akty prawne w zakresie dotyczącym audytu, 
traktuję jako niejawne, nie będę ustosunkowywać się publicznie do zapisów 
sprawozdania końcowego z zadania audytowego: realizacja zadań w zakresie 
upowszechniania kultury. Jeżeli Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miasta 
zapewnią warunki wynikające z ww. aktów prawnych stanę np. przez Komisją Kultury 
lub Komisją Rewizyjną, czy jakimkolwiek innym kompetentnym składem, który 
zechce słuchać, czytać ze zrozumieniem i przynajmniej zajrzeć do niektórych 
przepisów prawa, a także spojrzeć na realia Urzędu. Stanę tam po to, aby wykazać 
błędy audytora. Wykazując brak konkretów podam tylko 3 przykłady, które pojawiły 
się w prasie, więc i tak są znane i nie będę używała nazw. Najpoważniejszy zarzut 
nazwany przez audytora naruszeniem dyscypliny finansów publicznych dotyczy 
nieterminowego rozliczenia przez dwa Stowarzyszenia dotacji. Oba te Stowarzyszenia 
miały ustalony termin rozliczenia na 31 stycznia 2011r. W istocie nie rozliczyły się w 
terminie, zrobiły to później. Tyle, że odeszłam z Urzędu 10 stycznia ubr. A zatem 
jasne jest, że nie ja miałam wpływ na ponaglanie Stowarzyszeń i ich terminowe 
rozliczenie. Czyż nie? Z analizy umów o dzieło wynika, że miasto zamówiło u 
kompozytora X utwór na koncert inauguracyjny działalności Filharmonii. Od czasów 
medyceuszy miasta tak czyniły i tak jest do dziś. Kraków, Warszawa, Wrocław, 
Gdańsk – to mecenasi kultury, dla których młodzi twórcy komponują, a Ministerstwo 
Kultury temu patronuje, ale to już jest wiedza nieco szersza. Ale o dziwo pojawia się 
zapis w audycie, że działo nie zostało fizycznie wykonane. I, że taką informację 
audytor otrzymał z Wydz.Kultury. Ależ oczywiście brzmi to jako ciężki zarzut, 
zapłacono za nic, bo nie wykonano dzieła. A tu proszę, wszak audyt był w kwietniu, a 
otwarcie Filharmonii w maju. Rzekomy utwór z wielkim powodzeniem wykonano w 
czerwcu 2011r. na koncercie pt. :Jazz i orkiestra”. Wystarczyło połączyć dwie rzeczy, 
zwrot inauguracja Filharmonii i spojrzeć w kalendarz dzienny. Audytora można 
zrozumieć, nie zna się na kulturze, ale pani Dyrektor Wydziału Kultury nie zauważyła 
takiej nieścisłości, to bardzo dziwne. Notabene, przy tej okazji publicznie roztrząsano 
kto jest kompozytorem i podano publicznie jakie było Jego honorarium, co jest 
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podwójnym łamaniem prawa. To już jest w gestii kompozytora czy coś z tym zrobi. 
Swoją drogą bardzo ciekawe, wiem przecież, że Państwo Radni macie egzemplarz 
sprawozdania z zamazanymi nazwiskami i kwotami. Więc pytanie skąd miał 
dziennikarz dane kompozytora i wysokość honorarium? I wreszcie rzecz budząca u 
mnie największą konsternację, otóż w ocenia audytora znalazła się też działalność 
Rady Wydawniczej. Z nieznanych powodów audytor dokonuje merytorycznej oceny 
wybranych przez Radę wydawnictw i kwestionuje zasadność wyboru dwóch z nich. 
Rocznik nazywa sprawozdaniem z działalności instytucji. Kroniki Galla Anonima też 
były swego rodzaju sprawozdaniem, a Roczniki teatralne? A Roczniki historyczno-
archiwalne? Wszyscy opracowują Roczniki jako kompendium wiedzy, z czego 
korzystają studenci, regionaliści i dziennikarze. Wystarczyło doczytać: Rocznik 
wydarzeń kulturalnych Gorzów Wlkp. 2010. Można byłoby też sięgnąć do wydawanej 
przez lata w Gorzowie Wlkp., przez wydawnictwo artystyczne „Arsenał” roczniki 
wydarzeń pod tym samym tytułem „Arsenał”. Po upadłości wydawnictwa 
opracowywanie i wydawanie tych rzeczy przejęło z trudem miasto. Nikt nie chciał 
tego robić jako, że to praca żmudna i całoroczna. Ale do tego potrzebna jest wiedza z 
zakresu kultury, jak również do tego, że katalog roczny, bo na katalog o każdej 
wystawie nie ma pieniędzy, a więc, że katalog roczny, galerie „Sztuki najnowszej” 
świetnie promuje nasze miasto i fakt jego istnienia, jest odnotowywany we wszystkich 
poważnych periodykach zajmujących się sztukami wizualnym, ale to trzeba wiedzieć. 
Pytanie brzmi: jakie uprawnienia ma audytor aby podważać decyzje merytoryczne. A 
ponadto i co gorsze, przypomnijmy, że rada wydawnicza składa się z osób o zaufaniu 
społecznym z Z-cą Prezydenta na czele i profesorem uniwersyteckim w składzie. A 
jest ona zatwierdzana przez Prezydenta Miasta, zresztą propozycje wydawnicze do 
wsparcia finansowego również zatwierdza Prezydent Miasta. Wobec tak 
ukształtowanej sytuacji zastanawia fakt podważania przez audytora kompetencji osób, 
o takim doświadczeniu zawodowym. Jak widać na podstawie tych 3 przykładów, że 
gdyby z audytorem rozmawiał ktoś kto ma wiedzę z zakresu kultury gorzowskiej to 
wiele spraw zapisanych byłoby inaczej albo wcale ich by tam nie było. Jeśli radni 
sobie życzą to możemy w ten sposób przeanalizować sprawozdanie punkt po punkcie, 
ale w warunkach usankcjonowanych prawnie, a nie na jarmarku. Chcę być dobrze 
zrozumiana. Nie twierdzę, że w przedmiotowym dokumencie nie ma zasadnych 
zarzutów. Stwierdzam jedynie, że nie dano mi możliwości ustosunkowania się i 
zajęcia stanowiska, w wyniku czego jest tam szereg nieścisłości. Twierdzę również, że 
prawo obowiązuje wszystkich, w tym również radnych. Gdy w latach 70-tych Minister 
Kultury przyznawał mi pierwszy medal „Za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu 
kultury filmowej w Polsce” nikt nie przypuszczał, że rozpoczął długotrwającą serię 
niekontrolowanych zdarzeń, czyli komedię omyłek. Minister na pewno się wtedy 
pomylił. Później pomylił się Wojewoda Gorzowski przyznając mi odznakę „Zasłużony 
dla Województwa Gorzowskiego”. Gdy Przewodniczący Rady Państwa przyznał mi 
Brązowy Krzyż Zasługi za remont zabytkowego pałacyku Wilii Paukscha, a Minister 
Kultury wręczył mi go osobiście w Gorzowie Wlkp. To zapewne nie wiedzieli co 
czynią i była to pomyłka. Kolejny Minister Kultury nie wiedział co czyni przyznając 
mi honorową odznakę „Zasłużony działacz kultury”, Minister Edukacji przyznając mi 
medal „Edukacji Narodowej” popełnił błąd, albo ktoś go w błąd wprowadził. 
Najgorsze, że tak bardzo pomylili się Państwa poprzednicy albo też nie wiedzieli co 
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czynią przyznając mi Honorową Odznakę Miasta Gorzowa Wlkp. „Za wybitne zasługi 
dla rozwoju Miasta” i wręczając ją uroczyście na sesji w Roku Jubileuszu 750-lecia 
Miasta, a wręczał ją, o ironio, ówczesny Przewodniczący Rady – R.Surowiec. Medal 
„Zasłużony Kulturze Brązowy Gloria Artis” otrzymałam od Ministra Kultury w 
pierwszym roku jego ustanowienia jako jedna z pierwszych osób w Gorzowie Wlkp., 
wraz z dyrektorem gorzowskiego teatru i jeszcze jedna lub dwoma innymi osobami. 
Dziś przyznanie tego medalu tak bardzo jest komentowane. Parę lat temu, jak widać 
nie miało to dla nikogo znaczenia, poza odznaczonymi oczywiście, bo to 
najważniejsze wyróżnienie dla człowieka kultury. Minister Kultury znów z pewnością 
dal się wprowadzić w pole i pomylił się. Może dał mi za nic, a może po znajomości 
dostałam? Właściwie można zrozumieć te pomyłki Ministrów, wszak mnie nie znali, 
gorzej z radnymi Gorzowa Wlkp., dla nich wszak nie byłam osoba anonimową. Jednak 
najpoważniejszą pomyłkę popełnił Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznając mi 
Nagrodę Kulturalną tzw. Motyla, Prezydent żałuje tego szczerze i wielokrotnie 
zwierza się mediom. Panie Prezydencie, jak widać z audytu nie zatrzymywał się Pan 
nad podpisywaniem składów komisji konkursowych i wydawniczych, ale raz w roku 
przyznając Nagrodę Kulturalną nie mógł Pan nie czytać tego co Pan podpisuje, 
nieprawdaż? Otóż nagroda, która Pan był łaskaw mi przyznać jest nagrodą za 
całokształt dokonań, za 37 lat mojej pracy w kulturze, nie zaś za 15 lat pracy w 
Urzędzie. Za bycie urzędnikiem dostaje się odznakę zasłużony dla administracji. Nie 
jest to też nagroda za wydarzenie sezonu jak chce świeżo objawiony publicysta 
p.R.Surowiec. jest to najbardziej pożądana nagroda za całokształt dokonań, a treść 
aktu jej nadania brzmi następująco: „Przyznaję Pani Nagrodę Kulturalną Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. za całokształt dokonań, a w szczególności za osiągnięcia i 
sukcesy w ciągu 37 lat pracy w sferze kultury, itd.” - w istocie fatalna to jest pomyłka, 
żałuje Pan, że przyznał mi tę nagrodę. Staram się to zrozumieć. Też żałuję, że 
pomyliłam się co do Pana, Panie Prezydencie. Mogłabym zakończyć to wstąpienie 
patetycznie, np. tak trawestując swobodnie klasyka: „Cóżeście mi uczynili przyjaciele 
moi” a gdzie tam przyjaciele, wszak wieszcz Adam pisał „wśród prawdziwych 
przyjaciół psy zająca zjadły”, ale można zakończyć i tak przytaczając przysłowia, 
wszak przysłowia są mądrością narodów; „Chłop swoje i pop swoje”, „Nie rzucaj 
perły między wieprze”, „Psy szczekają karawana jedzie dalej”, czy wreszcie „Ten się 
śmieje, kto się śmieje ostatni”. A ja zakończę to wystąpienie w typowy dla siebie 
sposób, literacko. Zadam wszystkim zagadkę literacką, dedykuję wszystkim Państwu, 
którzy tak ochoczo zajmują się moją osobą ulubione powiedzenie komisarza 
Montalbano, bohatera licznych powieści kryminalnych, autorstwa Andrea Camilleri – 
kto ciekawy, co chcę Państwu powiedzieć niech sobie poszuka i poczyta. Powtarzam 
Komisarz Montalbano - Andrea Camilleri. 
Robert Surowiec – proszę wybaczyć, ze nie jestem uzbrojony w cytaty, zagadki, quizy 
i inne tego rodzaju formuły słowne. Tak, to ja jestem tym sprawcą, poprosiłem o ten 
audyt i otrzymałem ten audyt od Prezydenta Miasta Gorzowa. Aby wyjaśnić, 
otrzymałem od Prezydenta Miasta informację o tym, żebym pamiętał, że obowiązuje 
ustawa o ochronie danych osobowych. To co dostaliście, dostaliście ode mnie i w 
związku z tym zostały tam zakreślone nazwiska. Cieszyłem się jak Przewodniczący 
poinformował, że p.L.Przybyłowicz przyszła i będzie chciała rozmawiać z nami, 
zabrać głos. Aczkolwiek oczekiwałem czegoś innego, bo nie jest wielka sztuką wejść 
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na mównice i obrażać wszystkich wokół od Prezydenta, Ministra Kultury, a 
szczególnie radnych, a już nie daj Boże tych radnych, którzy interesują się losem 
miasta. Oczekiwałem, że p.L.Przybyłowicz przyjdzie i powie: proszę Państwa 
wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy ma prawo się pomylić i ja też popełniłam trochę 
błędów. Zrobiłam dla miasta wiele dobrego, ale trochę błędów popełniłam i za nie 
przepraszam – tego oczekiwałem. Nikt nie udowodni nam, którzy czytali ten raport, że 
w kulturze działo się źle. To jest absolutnie bezdyskusyjne, nie mam dziś tego raportu 
i nie mam zamiaru go roztrząsać i wykazywać błędy, które były robione, bo większość 
z nas to czytała i widziała, to jest bezdyskusyjne. Można było na ten temat rozmawiać, 
jest czas na to aby rozmawiać. Natomiast przychodzenie tutaj i obrażanie radnych i 
wszystkich w koło, kiedy samemu ma się wiele do zarzucenia, obrażanie nowej 
dyrekcji Wydziału Kultury, to jest coś co mnie zasmuca. Pani Lidio, oczekiwałem 
czegoś innego, oczekiwałem po Pani więcej.  
Robert Jałowy – sądzę, że powinniśmy pewną naukę z całej tej sytuacji, która ma 
miejsce odebrać, przyjąć dla siebie, abyśmy starali się bardziej ważyć słowa. 
Przytoczę tu jeden cytat, który wygłosiła Pani kiedy serdecznie dziękowano Pani za 
pracę, wówczas powiedziała Pani: gdyby nie Rada byłoby to fantastyczne stanowisko, 
ale niestety Rada jest. Sądzę, że jeśli mówi Pani o pewnych pomyłkach ludzi, którzy 
popełniają je, to proszę zwrócić uwagę, że gdyby nie ta Rada, to dzisiaj nie miałaby 
Pani okazji tego wszystkiego powiedzieć, więc może chociaż jeden pozytywny 
element tej Rady istnieje. 
Jerzy Sobolewski – dodam, że dla mnie najbardziej niezrozumiałą rzeczą jest to, że 
dopiero po roku czasu na temat tego audytu zaczynamy rozmawiać. Uważam, ze 
dyrektor w momencie kiedy audyt się skończył powinna znać, jeszcze będąc 
dyrektorem, jego wyniki i do niego się ustosunkować. A nie dopiero po 1,5 roku ten 
temat podnosimy, kiedy to właśnie Pani powinno zależeć na tym żeby po wykonaniu 
audytu, zapoznać się z nim, wyciągnąć wnioski i przedstawić swoje uwagi do niego, a 
nie dopiero po 1,5 roku, kiedy na żądanie radnych audyt został udostępniony wielkie 
larum, że coś jest nie tak. 
 
Ad.36  Zakończenie obrad. 
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXIX sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1545. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
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