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P R O T O K Ó Ł Nr 30/2012 
 
 

 z XXX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 30 maja 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 23 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radny nieobecny: 
1.Synowiec Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego - druk nr 360. 
4. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 

w Gorzowie Wlkp. – druk nr 364. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 

w Gorzowie Wlkp. – druk nr 365. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 

w Gorzowie Wlkp. – druk nr 366. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 367. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 368. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” 
– druk nr 374. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi 
przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat 
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dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do 
przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. – druk nr 375. 

12. 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 376. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 377. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 378. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 379. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 – druk nr 380. 

17. Podjęcie uchwały w sprawi wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności – druk 
nr 369. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
356. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
357. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
358. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
359. 

22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek 
dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 370. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 361. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 362. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 363. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 371. 

27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 372. 

28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 373. 

29. Polityka spójności Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 – możliwości i kierunki 
wsparcia. 

30. Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej za 2011 rok. 

31. Uwarunkowania z zakresu problematyki wodnej i wstępne wytyczne do określenia 
zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w Gorzowie Wlkp. 
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pomiędzy rzeką Wartą, Kanałem Ulgi, ulicami Koniawską, Poznańską i granicami 
miasta w świetle doświadczeń wynikających z prowadzonych prac nad 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

32. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
33. Odpowiedzi na interpelacje z XXIX sesji Rady Miasta z dnia 25 kwietnia 2012r. 
34. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
35. Sprawy różne, wolne wnioski. 
36. Zakończenie obrad. 

 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że w pkt.sprawy różne, Konwent ustalił, że będzie 
apel w sprawie żużlowych derbów.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad, głosowało 17 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały, informując, że osobą kolejną 
uprawnioną do objęcia mandatu i wyraziła zgodę na objecie mandatu jest 
p.G.Ćwikli ńska. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego, głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
– załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miasta tekstu roty, p.Grażyna 
Ćwikli ńska złożyła ślubowanie. 
 
Ad.4  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, R.Jałowy, 
K.Kochanowski, M.Gucia, G.Wojciechowska, M.Kosecki, P.Leszczyński i wspólną: 
J.Synowiec i J.Wierchowicz. Interpelacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Oświadczenia klubowe: 
Grażyna Wojciechowska – oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – miasto Gorzów Wlkp. otrzymało 28 maja br. 
Dyplom uznania i flagę z okazji tzw.świąt majowych, głównie Dnia Flagi za 
najpiękniej udekorowaną przestrzeń publiczną obejmującą budynek Urzędu Miasta, 
główne ciągi komunikacyjne miasta, kościół katedralny pw.NNMP i CEA – 
Filharmonia Gorzowska. Dyplom uznania i flagę odebrał Prezydent Miasta – 
T.Jędrzejczak z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W związku z tym 
wydarzeniem Prezydent Miasta zaprasza Radnych i wszystkich mieszkańców na 
patriotyczne spotkanie, uroczystość na Starym Rynku, gdzie nastąpi wciągnięcie 
otrzymanej flagi od Prezydenta RP na maszt o godz.15.00 w dniu dzisiejszym. Stąd 
prośba do Przewodniczącego Rady o zabezpieczenie możliwości uczestnictwa w tej 
uroczystości, natomiast wszystkich obecnych zapraszam na tą uroczystość.  
Jerzy Sobolewski – o godz.14.45 ogłoszę przerwę i przejdziemy na plac przy 
Katedrze. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w  
pkt.5-8. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp. 
 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 6 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwały 
uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad.9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby 
prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, głosowało 17 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej 
„Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. 

 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody 
Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „Mecenas 
Kultury – Gorzów Przystań”, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
1wstrzymującym się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za 

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

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały wraz z autopoprawką aby w § 3 
wykreślić: „-spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy przejazdu bez 
uzasadnionej przyczyny.”. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Poinformował, że projekt przekazano do zaopiniowania do trzech związków 
zawodowych, z których jedna jest negatywna, jedna opinia jest pozytywna, a trzeci 
związek nie wypowiedział się w terminie.  
Marcin Gucia – uważam, że podniesienie wieku do 75 lat jest zbyt daleko idące, 
proponuję poprawkę, aby wiek obniżyć do 70 lat. Jest to uchwała oczekiwana przez 
nas radnych, wreszcie pozbędziemy się darmowych przejazdów i co do tego jest pełne 
poparcie, natomiast podniesienie wieku jest zbyt daleko idące.  
Grażyna Wojciechowska – po tylu latach sięgnięto po to, aby radni- biznesmeni, 
którzy jeżdżąc super samochodami zgłosili populistyczny wniosek zabrania 
uprawnienia dla radnych Rady Miasta. Jesteśmy jedynym miastem w kraju. Wśród 
radnych są 4 osoby, które z różnych względów nie prowadzą samochodów. Dalej 
zabierajmy, dalej pracujmy nad autorytetem radnego, właśnie w ten sposób. 
Chciałbym jeszcze dalej, żeby te osoby przechodzące na emeryturę byli zwolnieni w 
wieku 67 lat. Przypominam to, co radna G.Ćwikli ńska dzisiaj przysięgała: dla dobra 
miasta i jego mieszkańców, ale nie róbmy też takich różnych innych tematów 
zastępczych i to, co w danej chwili jest modne. Jestem za tym żeby sprywatyzować 
MZK, ale ubolewam nad tym, co tu się ciągle knuje. Pracujmy, działajmy, a nie komu 
wytyknąć,, komu dać, a komu zabrać.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wniosek zbieżny z wnioskiem radnego M.Gucii 
wypłynął z Komisji Gospodarki i Rozwoju, podczas opiniowania projektu uchwały. 
Stefan Sejwa – trochę nieścisłości wkrada się w wypowiedzi p.G.Wojciechowskiej, 
nie z tytułu wniosku niektórych radnych jest proponowany projekt tej uchwały, tylko 
projekt jest proponowany przez służby Prezydenta, przedstawiony przez 
Wydz.Transportu Publicznego i nie jest to propozycja radnych. Szafowanie takimi 
stwierdzeniami jest nieuprawione. Ponadto kolejne wywołanie projektu tej uchwały 
nie jest knuciem, tylko szukaniem rozwiązań, które mają iść w kierunku znalezienia 
dodatkowych środków finansowych związanych z funkcjonowaniem miejskiej 
komunikacji w Gorzowie Wlkp. Budżet uchwalony na 2012r. był o 4mln.zł. mniejszy 
niż wynikało to z zapotrzebowań MZK jeśli chodzi o funkcjonowanie tego 
przedsiębiorstwa. Po podjętych działaniach oszczędnościowych związanych z 
reorganizacją połączeń i linii doprowadzono do stanu rzeczy, że to zadłużenie wynosi 
2,5mln.zł. W związku z tym szukamy oszczędności, które mogłyby załagodzić tą 
sytuację. Chciałbym zwrócić uwagę, że nie odnosimy się dzisiaj bezpośrednio do 
kwestii związanej z biletami, tylko porządkujemy istotę zmian dotyczących zwolnień i 
ulg, jeżeli chodzi o odpłatność przy korzystaniu z komunikacji miejskiej. Nie jest tak 
do końca, że w innych miastach ulg jest dowolnie i w każdym mieście, jest podobna 
sytuacja jak u nas i analizy porównawcze z innymi miastami dokumentują tą sytuację. 
Sprawa ulg i zwolnień, sytuacja u nas mimo tych wniesionych propozycji poprawek i 
zmian w dalszym ciągu jest zbyt dowolna. Nie zamyka to procesu dalszych poczynań 
gdzie trzeba będzie jeszcze wrócić w przyszłości do tematu, aby ten problem 
uporządkować ostatecznie. Prosiłbym o to ażeby w pewnych ocenach i 
wypowiedziach trzymać się istoty sprawy i nie używać stwierdzeń nieadekwatnych do 
rzeczywistości. 
Grażyna Wojciechowska – to radny Wierchowicz i radny J.Synowiec od wielu 
miesięcy zabiegali o wprowadzenia takich zmian w tych przepisach. Byłam chora i nie 
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mogłam się wypowiedzieć w tej kwestii, więc robię to dzisiaj. Proszę nie manewrować 
moimi wypowiedziami. 
Mirosław Rawa – idziemy w kierunku urynkowienia komunikacji zbiorowej w 
mieście, większego przywiązywania wagi do czynników ekonomicznych, zysku, bo 
jeżeli pojawi się spółka. Mam przekonanie, że komunikacja zbiorowa ma pewną rolę 
publiczną i społeczną, i niekoniecznie do końca musi być poddana mechanizmom 
rynkowym. Oczywiście zawsze trzeba liczyć dokładnie pieniądze i chciałbym być 
dobrze zrozumiany, jestem zwolennikiem, aby je dokładnie liczyć. Komunikacja ze 
swojej natury jest taka, że są linie, które są bardzo rentowne, bardzo mocno obłożone, 
ale są też takie gdzie autobus jeździ w pewnych godzinach pusty albo bardzo mało 
obłożony, ale nie likwidujemy tych linii ze względów społecznych. Upieram się, że 
komunikacja zbiorowa jest pewnym wyznacznikiem, świadczy o danej społeczności, 
na jakim jest poziomie cywilizacyjnym. Idziemy w kierunku, aby z naszej 
komunikacji zbiorowej korzystało coraz mniej osób i korzysta coraz mniej z roku na 
rok. Abyśmy coraz mniej z budżetu do niej dokładali, aby sam się utrzymywała. I w 
moim przekonaniu w najbliższych latach tak będzie, że komunikacja będzie coraz 
droższa, coraz bardziej rynkowa, coraz gorzej obsługująca peryferyjne obszary 
naszego miasta, gdzie nie jest uzasadniona ekonomicznie. Jeżeli będziemy 
przywiązywali tylko taką wagę, to tak skończy nasza komunikacja. Zawsze 
wypowiadając się tutaj nie zgadzałem się z dyr.R.Maksymiakiem, ponieważ uważam, 
że jest to błędny kierunek. Jeżeli autobusy mają w dużej mierze jeździć puste, to niech 
chociaż jeżdżą te osoby, które nie są z grup najbardziej zamożnych w naszym mieście, 
a którym odbieramy uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. Pomijam radnych, bo to 
jest totalna bzdura i nie ma żadnego znaczenia ekonomicznego i tu podkreślacie nikt 
prawie nie korzysta z tej komunikacji, a może warto byłoby aby czasami wsiąść do 
autobusu i się przejechać. Idziemy w kierunku spółki, dużo droższego narzędzia, 
wyższych kosztów, ceny biletów będą podnoszone w najbliższych latach. Zabieramy 
ulgi grupom, które nie są najmocniejsze ekonomicznie. Uważam, że jest to błędna 
polityka, nie zgadzam się z nią, będę głosował przeciwko takim rozwiązaniom. Czuję, 
że jest przekonanie w Radzie, chcecie to wszystko dla świętego spokoju klepnąć, niech 
będzie spółka, niech będą zabrane ulgi i trudno. Nie zgadzam się z taką polityką. 
Jerzy Wierchowicz – radna G.Wojciechowska ma rację, z mojej inicjatywy i radnego 
J.Synowca doszło do rozwiązania, które dzisiaj będziemy głosować. Także Prezydent 
Sf.Sejwa ma rację, dzisiejsza uchwała jest autorstwa służb Prezydenta i samego 
Prezydenta, który podpisał projekt tej uchwały. Mam nadzieję, idąc za głosem radnego 
M.Rawy, że dzisiaj przegłosujemy, a po wtóre przypominam, że miesiąc temu 
przegłosowaliśmy zmiany w Statucie, w których to wykreślili śmy uprawnienie do 
bezpłatnych przejazdów dla radnych. Dzisiejszy projekt jest konsekwencją głosowania 
sprzed miesiąca.  
Jan Kaczanowski – od początku roku wiemy, że w MZK mamy do czynienia z 
ogromnymi problemami i to nie z winny kierownictwa MZK, czy pracowników tam 
zatrudnionych. Przypomnę, że w br. dotacje dla MZK ze strony miasta Gorzowa 
Wlkp. są o 2mln.zł. mniejsze aniżeli to co było w budżecie w ubr. Kilkakrotnie z tej 
mównicy i na komisjach merytorycznych rady, wielu radnych, w tym także i moja 
skromna osoba, zwracaliśmy się do Prezydenta i jego służb, by do MZK podejść w 
sposób systemowy. W związku z tym, ze względów czasowych powiem, że jeśli tę 
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uchwałę przyjmiemy w żaden sposób ta uchwała nie pomoże MZK w rozwiązaniu ich 
ogromnych problemów, przed jakimi stoją. Chyba, że pójdziemy bardzo prostą linią i 
będziemy po raz kolejny likwidować połączenia, żeby ludzie mniej jeździli. Możemy 
stosować taką metodę. To nie jest w żaden sposób populistyczne podejście. 
Proponowałem już kiedyś, że jeśli mamy podejmować określoną uchwałę to 
chciałbym wiedzieć ile budżet miasta zaoszczędzi? Zlikwidujmy dotację, ale ile na 
tym zarobimy do budżetu miasta? Wiem, że to jest moralne i etyczne podejście, 
zgadzam się z tym, ale jeśli zabierzemy Sybirakom to ile budżet miasta zaoszczędzi? 
Nigdy nie myślałem, że będę musiał bronić w tej sali sesyjnej, aby nie zabierać 
osobom poszkodowanym przez III Rzeszę. Nie chciałbym wyciągać aspektów 
historycznych. Ktoś na Komisji odpowiedział, że na tym zaoszczędzimy ok.200tys.zł., 
ale wyliczeń nikt nie przedstawił. A bylibyśmy jednym z nielicznych miasta w kraju 
podnosząc wiek bezpłatnych przejazdów z 70 do 75 lat, o czym mówił już radny M. 
Gucia. Niejednokrotnie zwracałem się z sugestią i propozycjami: podejdźmy 
systemowo, podejdźmy do tego od strony społecznej. Nie wiem może trzeba 
zlikwidować wszystkie ulgi, ale przedstawmy za tym konkretne argumenty, 
porozmawiajmy ze społeczeństwem, a w tym przypadku także i z radnymi. Mam takie 
wątpliwości i tutaj je przedstawiam. Jestem przekonany, że za kilka miesiący 
kierownictwo MZK zwróci się o dotacje chyba, że będą kolejne cięcia w połączeniach 
komunikacyjnych i dodatkowych środków z miasta potrzebować nie będą, ale mam, 
co do tego ogromne wątpliwości, nie tędy droga. 
Marek Kosecki – chciałbym od razu niektóre wątpliwości radnego J.Kaczanowskiego 
rozwiać. Z tego co się orientuję, że nie ma już ulg dla poszkodowanych przez III 
Rzeszę, bo takich osób praktycznie już prawie nie ma. Wojna skończyła się 67 lat 
temu, jeśli osoby takie żyją to korzystają z bezpłatnych przejazdów z racji wieku. Stąd 
w projekcie uchwały tego nie ma. Natomiast jeśli chodzi o Sybiraków to dzisiaj żyją 
już tylko wnukowie i prawnukowie tych osób. Oczywiście są członkami Związku 
Sybiraków, mają stosowne legitymacje, ale to nie są osoby, które mają w jakikolwiek 
sposób korzenie związane z tymi ludźmi. Jestem chyba jednym z nielicznych radnych, 
który kilkakrotnie dziennie korzysta z komunikacji miejskiej. Uważam, że wszelkie 
zmiany polegające na ściągnięciu ulg, zwolnień, w przejazdach środkami komunikacji 
miejskiej bez wzrostu stosownej dotacji z miasta niewiele dadzą. W dniu dzisiejszym 
złożyłem stosowną interpelację w tej sprawie. Ze względu na objętość tej interpelacji 
nie chciałem zabierać czasu, przekażę ją również dyrektorowi MZK, to jest gehenna, 
to jest upodlanie ludzi, jak długo jeszcze MZK ma zamiar tak postępować? 
Oczywiście, wiem, że to nie jest ich wina. Mają takie a nie inne realia i w takiej a nie 
inne sytuacji ekonomicznej działają, ale dochodzi do tego, że po cięciach w rozkładach 
jazdy czeka się po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt minut na kurs, nie wszyscy 
pasażerowie zmieszczą się jak autobus już podjedzie. W autobusach, szczególnie 
starego typu okna się nie otwierają i przy wysokiej temperaturze na zewnątrz możemy 
sobie wyobrazić przy ścisku, co jest w środku, jaka jest sytuacja i jakie zapachy. Matki 
z wózkami mogą zapomnieć, aby wejść do autobusu, jako radny, ludzie mnie 
rozpoznają zwracają mi na to uwagę, co mam im powiedzieć? Że to wina MZK, że to 
wina radnych? Dlaczego?  
Roman Maksymiak – dyrektor MZK – odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Rawy, 
że się nie zgadza ze mną, tylko nie wiem, w jakim zakresie nie zgadza się ze mną. 
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Chciałbym przypomnieć, że środki finansowe zawarte w budżecie, przy całym naszym 
wysiłku nie są w stanie zapewnić zakresu i takiej oferty przewozowej jaka była w ubr. 
Stąd zmiany, które musieliśmy dokonać i one w dalszym ciągu są niewystarczające. 
Nie będę już przekonywał, że rosną ceny paliw, energii wzrastają wszystkie koszty, 
jesteśmy obarczeni dodatkowym kosztem w postaci tzw. Dodatku na fundusz rentowy, 
wszyscy o tym doskonale wiemy i teraz się okazuje, że najgorsze to jest MZK, ale 
Rada żąda aby tą ofertę, która była w ubr. realizować za środki mniejsze o kilka 
milionów złotych, a to jest nierealne. Firma musi się kierować typową działalnością 
biznesową, w której musimy zrównoważyć koszty z przychodami. Wszystkie warunki 
gry w postaci cen biletów i dotacji, a to są dwa strategiczne źródła finansowania, nie 
ma innych źródeł, a jeżeli są to w niewielkim zakresie. Czy sądzicie, że wolą MZK 
jest pogarszanie wygody podróżowania, czy ograniczanie komunikacji? To nie jest 
naszą wolą, staramy się przy tych marnych środkach finansowych zorganizować to w 
taki sposób, aby ta komunikacja miejska funkcjonowała. Jesteśmy w stanie z tego 
układu komunikacyjnego, który funkcjonuje wydobyć dochody z biletów na poziomie 
19mln.zł. Podobne miasta w Polsce wydobywają te dochody na poziomie 12mln.zł. To 
też świadczy o tym, że ta komunikacja nie jest w tak fatalnym stanie jak o tym 
mówicie. Wszystko to co jest widzimy sami, jeżeli mówimy o tramwajach 50-letnich – 
to wina MZK, że nas stać na takie tramwaje? To nasz wspólny problem i wspólnie 
musimy go rozwiązać, ale działalność MZK ma wymiar operacyjny. Jesteśmy tutaj, 
aby realizować tą komunikację teraz, w tej chwili. Natomiast przyszłość buduje m.in. 
Rada poprzez decyzje finansowe. Przyszłość na ten rok została wyznaczona dotacją 
jaką posiadamy i cenami biletów, które się nie zmieniły od dłuższego czasu. W 
ramach tych środków finansowych musimy się znaleźć. Ograniczyliśmy przewozy, 
ograniczyliśmy zatrudnienie, na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie zostało 
ograniczone o 100 etatów. Należy się nad tym zastanowić, a nie przypisywać winę 
komukolwiek, w tej sytuacji, w tej mizerii finansowej, musimy wykorzystać te zasoby 
finansowe w maksymalny sposób, aby pasażerowie mogli korzystać z tej komunikacji 
w przyzwoity sposób. Wszystkie decyzje powodujące pomniejszenie tych środków 
będą powodowały, że ta sytuację będzie coraz gorsza. Zmniejszyliśmy zakres 
działania komunikacji jeszcze w maju na priorytetowych liniach na częstotliwość, co 
20 minut. Chcemy wejść z częstotliwością wyższą od października, ponieważ też 
zauważamy to zjawisko. Okres letni charakteryzuje się mniejszą ilością przewozów, 
od października musimy to zwiększyć, bo nie będziemy w stanie przewieźć tych 
pasażerów, którzy chcą korzystać z usług komunikacji miejskiej.  
Mirosław Rawa – uważam, że dyrektor jest dobrym dyrektorem MZK, ale tak mi się 
powiedziało, że się nie zgadzam, chociaż może zbyt stanowczo on się nie zgadza z tą 
polityką, którą Prezydent proponuje, a radni przyklepują. Cała sytuacja zaczęła się od 
tego, że w tym roku Prezydent gwałtownie zaproponował obcięcie dotacji dla MZK. 
Rada tą propozycję przyklepała i powstały gwałtowne problemy. Teraz szukamy 
różnych śmiesznych oszczędności, przyznam, że dyrektor MZK mówił, że rezygnacja 
z tych ulg prawdopodobnie nie spowoduje żadnych większych przychodów do 
zakładu. Może zbyt pochopnie powiedziałem, ale tak jakoś dyrektor MZK jest twarzą 
tej całej polityki, ale proszę się przyjrzeć, w jakim kierunku zmierzamy, coraz mniej 
linii, coraz mniej ludzi wozimy, coraz drożej i brniemy dalej w tą politykę.  
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Marek Surmacz – niejednokrotnie mówiłem, że to nie Prezydent decyduje o 
najważniejszych sprawach w mieście, tylko Rada Miasta i apelowałem wielokrotnie 
do odpowiedzialności wielu radnych za podejmowane decyzje. To, o czym mówił 
przed chwila radny M.Rawa, a wcześniej dyr.R.Maksymiak, to prawda. To wszystko, 
co dzieje się w mieście jest konsekwencją decyzji zapadających na tej sali. 
Podejmowanie uchwały budżetowej przez nas określa finansowanie, czyli finansowe 
warunki życia naszego miasta. Komunikacja miejska, mówię to już z uporem wielu 
różnych, ważnych spraw, jest podstawowym zadaniem gminy i ona musi kosztować. 
Podejście rynkowe do tego jest błędnym podejściem. Jakiekolwiek ruchy pozorne nie 
załatwią tej sprawy. Obcięcie drastyczne dotacji, szukanie ewentualnych możliwości 
w przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, pomijam 
kwestię kosztów teraz, jakie będziemy musieli ponieść na przekształcenie, w 
przyszłości spowodują podwyższenie kosztów funkcjonowania komunikacji, chyba, że 
zgodzimy się na to żeby komunikacja funkcjonowała w coraz węższym zakresie. 
Może inne podejście do tej sprawy? Autobusy wożą powietrze, kosztów to wcale nie 
zmniejsza, dlaczego w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu nie ustalić ulgowych 
przejazdów dla wszystkich, np. między godz.10.00 – 14.00? I nagle przesterujemy 
niektóre strumienie ludzi, które w ogóle do miasta nie jeżdżą lub nie korzystają z 
przejazdów komunikacją miejską, na te godziny właśnie. Zwiększymy przepływy 
ludzkie, wtedy ludzie będą robili zakupy, a w godzinach szczytu będzie może ich 
mniej jeździło, część zdecyduje się jeździć w godzinach przedpołudniowych, kiedy 
jest zmniejszone natężenie ruchu. Jest to jakaś forma, bo zakład musi funkcjonować, 
koszty przejazdu są określone, a autobusy są puste. Rzeczywiście czysto populistyczne 
jest działanie zmierzające do odebrania przywileju korzystania z komunikacji 
miejskiej dla 2-3 radnych z całej Rady Miasta, które nie są żadną korzyścią z punktu 
widzenia interesu miasta, z pewnością dla higieny obywatelskiej przydałoby się żeby 
każdy niezależnie od tego, że posiada prywatny samochód przynajmniej kilka razy w 
miesiącu, w różnych warunkach i o różnej porze dnia i nocy przejechał się autobusem 
żeby zobaczyć jak Gorzów Wlkp. wygląda i ludzie wyglądają m.in. w komunikacji 
miejskiej, jak miasto wygląda zza szyb autobusy, o czym ludzie mówią w autobusie, 
jak reagują na widok radnego rozpoznawalnego, jak psioczą, jak chwalą, najczęściej 
psioczą, już nie mówię o tym jak nieprzyjemnie jest radnemu M.Koseckiemu jeżeli w 
upale jedzie autobusem bez wentylacji i jeszcze z zamkniętymi oknami. To nie jest 
wina dyrektora bezpośrednio, on tylko zarządza finansami, które przekazujemy na 
MZK, w jakiejś części jak np. za inicjowanie pomysłów żeby zwiększyć przepływy w 
godzinach zmniejszonego ruchu on odpowiada i wydział odpowiedzialny za to, 
powinni inicjować takie pomysły.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z prośbą o umożliwienie zabrania głosu zwrócił 
się mieszkaniec miasta. 
Czesław Arent – mieszkaniec miasta Gorzowa Wlkp. – pragnę przedstawić swoje 
uwagi odnośnie funkcjonowania MZK. Jestem od 1945 roku i obserwuję działalność 
komunikacji. Na przystanku autobusowym np. naprzeciw AWF-u stoją 4 autobusy 
jednocześnie, przyjeżdża 5. Pod Katedrą 3 autobusy jeden za drugim, kiedyś zdarzyło 
się, że jechałem do końcowego przystanku, kierowca uważał, że jadę nieprawidłowo, 
wezwał kontrolera, a miałem 72 lata, więc wszystko było na nic. Przy okazji chciałem 
z tym Panem porozmawiać, więc pytałem, dlaczego 2 lub 3 autobusy z przystanku 
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wyjeżdżają o jednej porze? Każdy jedzie w innym kierunku- usłyszałem. Ale do 
Katedry jadą wszystkie razem, dopiero dalej się rozdzielają. Takich przypadków jest 
bardzo dużo. Duże autobusy są kupowane, ale czy nie można tymi małymi autobusami 
obsługiwać linii, a tylko w tych godzinach szczytu żeby zamiast jednego kursu zrobić 
dwa kursy. Szyby w dalszym ciągu są zaplamione białymi plamami i tylko są okienka 
żeby można było coś zobaczyć.  Są stare naklejki z przekreślonym papierosem, a teraz 
przyklejane są nowe z napisem: „zakaz palenia wyrobów tytoniowych”, pod tym 
przekreślonym papierosem. To też są koszty dla zakładu. Uważam, że bilety 
jednorazowe mogłyby zdrożeć, ale powinny zostać utrzymane bilety okresowe 
tz.bilety miesięczne, kwartalne, proponowałbym nawet wprowadzić bilet półroczny, 
oczywiście z odpowiednią rekompensatą. Właśnie w tą stronę powinniśmy iść, dążyć, 
aby tanie były bilety okresowe. Kontroler, z którym rozmawiałem powtórzył mi kilka 
razy, że MZK nigdy nie będzie robiło rozkładu jazdy pod pasażerów. To pod kogo?  
Stefan Sejwa – dyskusja zaczyna już wykraczać poza ramy projektu uchwały, który to 
zaproponowaliśmy, związany z dalszym porządkowaniem tego, co w marcu 
ustaliliśmy w kwestii ulg i zwolnień. Przypominam, że uzupełniliśmy nasze prace z 
marca o dwie kolejne propozycje, a więc podniesienia wieku z 70 na 75 lat przy 
zwolnieniu, i 60 na 65 lat, jeśli chodzi o kwestię ulgowych przejazdów. Jedno z pytań 
dotyczyło ile możemy zyskać na całym tym zadziałaniu? Otóż nie ma możliwości 
żeby wyliczyć to na dzień dzisiejszy, ponieważ nie jest do przewidzenia sytuacja 
zachowania tych, którzy korzystają z usług MZK. Nie ma możliwości, aby w sposób 
pełny i obiektywny wyliczyć, jakie będą skutki finansowe tych zadziałań i 
przedsięwzięć. Porządkujemy jeden z elementów funkcjonowania komunikacji, w 
sensie ulg i zwolnień. Proszę o przyjęcie propozycji przedstawionej Radzie, ponieważ 
daje to w naszych założeniach, pewne dochody, oszczędności w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa i komunikacji, stąd proponuję abyśmy poszli w kierunku przyjęcia 
przedstawionego projektu. Radni uczestniczyli w sesji budżetowej, uchwalając budżet 
na 2012r. i nie możemy dyskutować w oderwaniu od tej rzeczywistości, przyjęcia 
określonych wydatków na określone cele w funkcjonowania miasta i nie możemy 
udawać, że nagle tej kwoty 4mln.zł. pomniejszonej do 2,5mln.zł. nie ma albo, że ten 
problem nie istnieje. On jest i limituje nasze poczynania jakości, terminowości i 
akceptowania komunikacji. Jak również to jest problem, z którego wynika kwestia czy 
to podwyższania cen biletów czy odejścia od szukania ulg i zwolnień w tym zakresie. 
Prosiłbym w ramach tego porządkowania o podjęcie decyzji zawartej w przedłożonym 
projekcie uchwały.  
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Rozwoju. Komisja Gospodarki i Rozwoju zaproponowała także wniosek o obniżenie 
wieku z 75 lat do 70. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku o dokonanie zmiany w § 2 pkt.4:  „75 
lat” zastąpić „70 lat”, głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie opłat, zwolnień i ulg w 
opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. wraz z przyjętą 
poprawką, głosowało 9 radnych, przy 6 glosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się – 
załącznik nr 16 do protokołu.  
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego 

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. poprzez  likwidacj ę 
w celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji  w Gorzowie 
Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisje Gospodarki i Rozwoju. 
Roman Sondej – przekształcenie zakładu budżetowego MZK poprzez likwidację w 
celu utworzenia spółki jest bardzo odpowiedzialną decyzją. Oczekiwalibyśmy, aby 
była to decyzja jak najbardziej poparta merytorycznie. Wczytując się w uzasadnienie, 
uczestnicząc w dyskusjach, które miały miejsce na odpowiednich komisjach muszę 
zauważyć, że uzasadnienie autorów tej zmiany ogranicza się do dwóch aspektów: 
grozi nam przekroczenie magicznego 50% progu dotacji przedmiotowej i trend 
ogólnopolski. Na 150 przedsiębiorstw komunikacji - 14 to zakłady budżetowe, 
pozostałe przekształcone. To jest cała wiedza autorów tego projektu uchwały. W 
imieniu Klubu Radnych PiS prosilibyśmy o bardziej konkretne informacje. Jak 
wygląda biznesplan, bo o tym powinniśmy powiedzieć? Ile na tym ruchu będziemy 
musieli wygenerować środków, które z puli miasta będą wymagały dokapitalizowania 
działalności spółki? Dzisiaj mówimy o tym, że szukamy oszczędności żeby domknąć 
budżet MZK, który obecnie nie domyka się na ponad 2mln.zł. Na komisjach padła 
informacja, że w pierwszym roku dokapitalizowanie powinno zamknąć się w kwocie 
4mln.zł. – mamy, więc już problem kilku milionów złotych. A mówimy tu o 
prognozie, proszę zwrócić też uwagę na to, że spółka korzystając z instrumentów 
finansowych może również się zadłużać. Jeżeli się zadłuży to chcąc płacić zadłużenie 
będzie musiała wygenerować zyski. Jak wygeneruje zyski, kiedy w tym momencie, na 
tym pakiecie usług, które MZK obecnie prowadzi tych zysków nie możemy obecnie 
wygenerować? I co znów będziemy dokapitalizowywać spółkę? Przez analogię proszę 
zwrócić uwagę, że rozmawialiśmy swego czasu o podobnej sytuacji, kiedy 
przekształcaliśmy ZUO i PWiK, wtedy koronnym argumentem było to, że uciekamy 
od kosztów i firmy te będą prowadzić samodzielną politykę, nie będą absorbować 
naszego budżetu. Na nasze pytanie jak to się będzie przekładało do usługi, którą firmy 
świadczą i do cen – padło: bądźcie spokojni, cena nie wzrośnie. Co mamy po kilku 
latach? Mamy tyle, że obie te spółki przedstawiają własną politykę, głownie kosztów. 
I ingerencja miasta w politykę kosztów jest żadna. Przyjmujemy wyliczenia 
ekonomiczne i zgadzamy się, aby w dalszym ciągu zwiększać udział miasta. Bardzo 
często się tutaj w dyskusji przewija, że MZK zbliża się do tego magicznego progu 
50% dotacji przedmiotowej w finansowaniu bieżącej działalności i eksploatacji. Być 
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może autorzy tego rozwiązania nie znaleźli innej możliwości uratowania MZK i poszli 
świadomie w kierunku przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę, ponieważ dzięki 
temu zwiększając dokapitalizowanie spółki przekroczymy próg 50%. Być może jest to 
ruch świadomy, tylko chciałbym o tym usłyszeć, że jest to świadome działanie, które 
uznaliśmy, jako dobre rozwiązanie, aby wymknąć się spod kontroli tych 50%. Klub 
Radnych PiS ma wiele wątpliwości, co do merytorycznego uzasadnienia prowadzonej 
zmiany. Nie przemawia do nas nieuchronność tego procesu i prosimy o bardziej 
konkretne wyliczenia, w przeciwnym wypadku Klub Radnych PiS projektu tej 
uchwały nie poprze.  
Robert Surowiec – wiele pytań ze strony radnych PiS usłyszeliśmy. Chciałbym 
przypomnieć, że odbyło się spotkanie, na które Prezydent zapraszał Radę Miasta 
właśnie w sprawie przekształcenia MZK w spółkę i na część pytań, o których mówił 
radny R.Sondej usłyszeliśmy odpowiedź. Uważam, że tak powinno się to odbywać. 
Życzyłbym sobie tego abyśmy mogli o trudnych sprawach rozmawiać spokojnie, 
merytorycznie, po to, aby później nie budziło to emocji. Z tego, co pamiętam radni z 
Klubu PiS uznali, że bojkotują to spotkanie, a dziś mają małą wiedzę, może gdybyście 
byli byłoby dziś Wam łatwiej. Kilka pytań jeszcze mam, bo myślę, że do działania, 
które są proponowane dobrze byłoby mieś projekt statutu tej spółki. Wtedy 
moglibyśmy się przyjrzeć jak tak spółka mogłaby funkcjonować i pracować na 
dokumentach. Chciałbym poznać przewidywane koszty przekształcenia MZK w 
spółkę. Na spotkaniu u Prezydenta, na którym nie było radnych Klubu PiS była mowa 
o bardzo ważnym dokumencie, który powinien powstać, to plan rozwoju komunikacji 
miejskiej. Chciałbym otrzymać informacje czy taki plan powstanie przed 1 stycznia 
2013r., bo tylko wtedy będziemy mogli podpisać umowę ze spółka wieloletnią, co 
gwarantuje pewien plan rozwoju tej spółki, a nie tylko jednoroczną, co zagwarantuje 
takie krótkie przetrwanie.  
Marek Surmacz – Panie Przewodniczący Klubu Radnych PO mylą się Panu pojęcia 
autokracja z demokracją. Jestem zwolennikiem demokracji i dyskutowania ważnych 
spraw miasta publicznie, protokołowanych, zapisanych, a nie na spotkaniach 
towarzyskich z Prezydentem Miasta. Obecny stan rzeczy, wyjściowy w sytuacji, jakiej 
znajduje się miasto i nas, radnych stawia się pod ścianą podejmowania decyzji, 
argumenty przedstawiane są argumentami – to, o czym mówił radny R.Sondej, 
historycznie doświadczaliśmy już takich sytuacji. To, że zbliżamy się do progu 50% to 
konsekwencja zmniejszania dotacji w kolejnych budżetach miasta. Wynika z tego, że 
Prezydent Miasta świadomie działał na szkodę zakładu budżetowego, inicjując takie 
właśnie kierunki finansowania w mieście, działał świadomie na szkodę mieszkańców 
miasta pogarszając im warunki komunikacji miejskiej, zmuszając zarządzającego 
bezpośrednio zakładem budżetowym do uszczuplania ilości kursów, warunków 
przewozu, średnio inteligentny człowiek łapie te argumenty, nie rozumiem, dlaczego 
Rada Miasta w zbiorowej mądrości nie próbuje zreflektować się nad tym planem 
bardzo przejrzystym Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta przecież inicjował próbę 
przekształcenia MZK w spółkę prawa handlowego już parę lat temu. Rada Miasta w 
kolejnych decyzjach odmawiała Prezydentowi poparcia w tamtej inicjatywie z 
prostych powodów, nigdy Prezydent nie potrafił odpowiedzieć na pytanie czy w 
związku z przekształceniem – to pytanie stawiam również dzisiaj i daję pod rozwagę 
głównie radnym PO, bo decyzję w swoim sumieniu już chyba podjęli – czy w związku 
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z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego polepszy się, 
jakość usług i czy ceny usług pozostaną na tym samym poziomie? Podejmując taką 
decyzję korzystniejszego w przyszłości funkcjonowania zakładu, którym będzie MZK, 
a nie gorszego, czyli w tej chwili będziemy podejmowali decyzje, które za chwilę 
spowodują inną formę prawno-finansową tego podmiotu gospodarczego, ale w efekcie 
damy możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań, podwyższania kosztów MZK 
i w następstwie tego, z tym rachunkiem ekonomicznym, dyrektor czy prezes spółki 
przyjdzie z propozycją lub Prezydent przyjdzie do nas z propozycją podniesienia cen 
biletów, dlatego, że takie są koszty spółki, jak dzisiaj mamy do czynienia w PWiK i 
ZUO, co wtedy na to powiecie? Wtedy będziemy w sytuacji przymusu albo 
dokapitalizujemy, albo stwarzamy warunki przychodu zwiększonego dla MZK. 
Chciałbym dzisiaj usłyszeć deklarację, chociaż pamiętam jak głosowałem 10 lat temu, 
bo teraz mamy 10 rocznicę wybudowania Słowianki, wtedy też nam wszystkim 
gwarantowano mieszkańcom, użytkownikom, a w szczególności radnym, że nigdy nie 
będziemy dokładali do Słowianki pieniędzy, a jak sytuacja wygląda to wszyscy 
wiemy. Nie dość, że się nie bilansuje, to musimy stwarzać różne możliwości zasilania 
Słowianki na bieżąco, aby potrzebna instytucja normalnie funkcjonowała. Ponawiam 
raz jeszcze prośbę i pytanie do Prezydenta Miasta o otwartą, jednoznaczną deklarację: 
czy w świetle wyliczeń, bo radny R.Surowiec mówi, że został zapoznany z jakimiś 
danymi, to proszę o informację w tej chwili jakie to są dane, których świadomość ma 
radny R.Surowiec, a ja nie mam? Jeżeli takie dane w ogóle są, bo zaraz będziemy 
podejmowali decyzję, dlatego proszę o deklarację, że skutkiem przekształcenia tego 
przedsiębiorstwa będzie polepszenie jakości usług, bo taki musi być cel wiodący, i że 
ceny usług, które będą oferowane przez MZK, a Radzie sygnalizowane ewentualnie do 
korekty, będą na tym poziomie, zbliżonym, wynikającym z ewentualnej korekty 
kosztów, a niewynikających z błędnego zarządzania albo ze zmiany w ogóle polityki 
zarządzania gospodarką w naszym mieście.  
Robert Surowiec – mam wrażenie, że p.Markowi się demokracja z restauracją myli, to 
nie było towarzyskie spotkanie. Było to spotkanie Prezydenta Miasta, Zastępców 
Prezydenta, osób zaproszonych i radnych. Często bardzo surowo oceniam w różnych 
sprawach Prezydenta Miasta, natomiast uważam, że w tak ważnych sprawach dla 
miasta trzeba się spotykać i rozmawiać. Plusem jest to, że Radny zobaczył, że nie 
wszystko wie i chce tej wiedzy, więc myślę, że to jest dobrze. Nie wie Pan też lub 
celowo wprowadza Pan w błąd, bo dotacje nie malały co roku. To jest jedyny rok 
kiedy dotacja zmalała, przez ostatnie przynajmniej 6 lat co roku dotacja dla MZK rosła 
i myślę, że warto to przeczytać i mówić tak jak jest.  
Robert Jałowy – czuję się w obowiązku sprostować pewną informację. Na spotkaniu, o 
którym tutaj mowa byłem obecny, jestem członkiem Klubu PiS i wysłuchałem tych 
informacji, one były ciekawe, natomiast w mojej opinii jeszcze niewystarczające. 
Jestem przekonany, że tego typu spotkania, aczkolwiek pożyteczne, mogą się 
odbywać, ale nie powinny mieć wpływu na to jak czy jako radni posiadamy 
informacje, ponieważ wszystkie tego typu informacje powinny być przekazywane 
radnym na sesji, ewentualnie na komisji. Spotkania mogą się odbywać, ale one nie 
mają wpływu na bieg spraw, czasem pasuje komuś być na spotkaniu, a czasem nie ma 
takiej możliwości.  
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Mirosław Rawa – wszystkie moje wcześniejsze argumenty dotyczą również tej 
uchwały, p.Sf.Sejwa zmienił bardzo, jako Z-ca Prezydenta swoje podejście do tych 
spraw. Mam wrażenie, że z Prezydentem, Zastępca Prezydenta i radny J.Wiechowicz 
uczynią cud, który wydarzy się w komunikacji miejskiej, ale wydaje się, że nie do 
końca w ten cud wierzą. Przed chwilą podjęli śmy uchwałę w wyniku, której do MZK 
wpłynie dodatkowo 6mln.zł. Likwidacja ulg miała przynieść takie korzyści, teraz 
proponujemy przekształcenie w spółkę. Przekształcenie w spółkę kosztuje, urzędnicy 
wyliczyli, że będzie 4mln.zł. drożej funkcjonowanie spółki. To skąd te zapewnienia, 
że jeszcze spółka będzie zaciągała kredyty, kupowała autobusy i tramwaje. Ktoś za to 
wszystko będzie musiał zapłacić. Mogą zapłacić mieszkańcy kupując bilety albo 
budżet miasta, ale te wszystkie pieniądze i tak są od mieszkańców Gorzowa Wlkp.  
Sebastian Pieńkowski – chciałem przypomnieć radnemu R.Surowcowi, że zgodnie z 
ustawą o samorządzie gminnym zawiadomienie, które otrzymujemy, jako radni służy, 
jako podstawa prawna do udzielania radnym zwolnień od pracy w dniu wykonywania 
czynności. Na tym zaproszeniu czegoś takiego nie było, więc to nie był bojkot, tylko 
część radnych PiS była w pracy. Ponadto tu jest duża część radnych, która zna się na 
zarządzaniu i czytając to uzasadnienie – jest to kpina, jest to brak szacunku do 
mieszkańców, którzy płacą daninę publiczną, podatki, a jako radni jesteśmy 
zobowiązani dbać o ich pieniądze. Dzisiaj to uzasadnienie pokazuje stosunek władz 
miasta do mieszkańców. 
Stefan Sejwa – chciałbym, aby wypowiadane tutaj stwierdzenia były wiarygodne i 
zbliżone do prawdy, powinny być prawdziwe. Otóż nikt tutaj nie użył pojęcia i 
stwierdzenia, że skutki zmian, które proponujemy to kwoty 6-ciu, czy iluś milionów 
złotych, wg. naszych wstępnych wyliczeń ulgi, które poprzednią uchwałą przyjęliśmy 
dadzą zamierzony skutek nie do końca możliwy do wyliczenia w wysokości kilkuset 
tysięcy złotych. Taka jest prawda i innej opcji nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię 
ewentualnej podwyżki cen biletów, o czym będziemy w terminie późniejszym 
rozmawiać to również następne kilkaset tysięcy złotych, czyli możemy przyjąć, że z 
tytułu podwyżki cen biletów, gdyby do niej doszło w wersji przez nas zamierzonej i z 
tytułu uporządkowania ulg zyskamy ok.1mln.zł. W związku z tym przy ruchach 
związanych z ceną energii, paliw i kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej, 
skąd weźmiemy pieniądze, aby zabezpieczyć potrzeby MZK? Biletów – opór, nie 
podwyższać, ulgi – opór, zabierać, w spółkę nie przekształcać, na dotacje mocą 
uchwały budżetowej 14mln.zł. zamiast 18mln.zł. Nie róbmy działań, które są 
nieuprawnione, które nie dają logiki działania i myślenia dla przedsiębiorstwa i 
zabezpieczenia komunikacji. Stwierdzamy tutaj takie informacje, które są niepasujące 
do tej rzeczywistości. Jeżeli z budżetu nie możemy dać więcej środków niż daliśmy i 
jest opór Rady w stosunku do przytoczonych przedsięwzięć, to proszę powiedzieć 
skąd środki na doskonalenie funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. A jednocześnie 
oczekiwania mieszkańców żeby bilety nie były podwyższane są jednoznaczne. Nie da 
się tak funkcjonować, trzeba coś zrobić, trzeba zrobić jakiś ruch. Dlatego jedno z 
wyjść w sensie sytuacji jest przekształcenie w spółkę. Spotkanie, na które powołał się 
radny R.Surowiec nie było towarzyskim spotkaniem, obsługiwane było przez 
najwyższy autorytet fachowca od przekształceń zakładów budżetowych w spółki w 
Polsce. Kilkadziesiąt przedsiębiorstw komunikacyjnych w Polsce w aspekcie różnych 
miast korzystało z Jego wiedzy, doświadczenia i uczestnictwa w tym przekształceniu. 
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W związku z tym to, co tam mówił nie było popijaniem kawy, tylko bardzo 
autentycznymi potrzebami, podpowiedziami i informacjami jak efektywnie i szybko to 
zrobić. Zgadzam się z wątpliwościami w jednym kierunku, i tutaj radny M.Surmacz i 
inni mają rację, musi kosztować przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę. Wg. 
naszych wyliczeń, tego nie ukrywaliśmy i radny R.Sondej o tym mówił, na Komisji 
Gospodarki i Rozwoju też o tym wspominaliśmy, wg. wstępnych analiz jest to w 
wysokości 4mln.zł. jest to wysiłek, który musimy podjąć, bez tego nie zrobimy tego 
ruchu. Jednocześnie w tym jest zawarta amortyzacja i zysk, to są bardzo istotne 
elementy, które idą na rzecz funkcjonowania jakoby tejże spółki. To nie jest pieniądz 
włożony w martwe zadziałania, tylko z tego jest odkładana możliwość amortyzacyjna i 
zyskowna funkcjonowania tejże spółki. Przepraszam za ubogość uzasadnienia w 
sensie, wydawało nam się, że objętość tego jest już duża. Jeśli Rada uważa, że należy 
jeszcze zwiększyć te informacje uzasadniające wyliczenia i dane, nie stosowaliśmy 
takiej praktyki dotychczas w uzasadnieniach, ale widzę, że potrzeba rozbudowywania 
tych treści jest oczekiwana. Mimo wątpliwości, które się pojawiają chciałbym jeszcze 
raz podkreślić: nie odejdziemy od tego, aby przekształcić zakład budżetowy w spółkę. 
Jeżeli tego nie zrobimy z różnych przyczyn będziemy skazani na odgórne prawne, z 
ustawy wynikające zadziałania, a jeżeli i to nie zostanie zastosowane, to w budżecie 
2013r., będzie musiało znaleźć się o ileś milionów złotych więcej w stosunku do 
dochodowości uzyskiwanej z biletów i korzystania z przejazdów środkami 
komunikacji, skąd je weźmiemy?  
Leszek Gnitecki – problem jest dosyć złożony, ale spółka prawa handlowego rządzi 
się nieco innymi prawami, jeżeli chodzi o zarządzanie. Jest to duża ulga dla 
zarządzającego, jest to określone przepisami, w przypadku spółki – umową spółki. Jest 
to spółka publiczna, umowa spółki będzie musiała być jawna i zawierzona, a więc te 
informacje będą padały. Właścicielem spółki, o której mówimy i której stwarzamy 
ramy dzisiejszą uchwałą, będzie miasto. Będzie to jednorodny właściciel, w 100% 
udziałów będzie w jego imieniu, spółką na zgromadzeniu wspólników będą 
decydowali pełnomocnicy. Natomiast nadzór nad działalnością spółki, nad strategią, 
nad opracowaną i przekazaną do realizacji, czyli przygotowaną i wypracowaną przez 
Prezydenta i Radę Miasta, bo taka strategia musi być wypracowana, to będzie plan 
transportowy i z tego planu będziemy mieli strategię. Rada nadzorcza, jako organ 
niezależny od zarządu będzie nadzorował realizację tej strategii. Tych przepisów 
złamać nie można, bo jest odpowiedzialność solidarna zarządu, członków rady 
nadzorczej i ta odpowiedzialność solidarna powoduje, że nie ma decyzji niezgodnych 
z prawem, nieekonomicznych i nieuzasadnionych. Moje zarządzanie spółką sięga ok.8 
lat i to w jednej z największych grup kapitałowych. Padło tutaj stwierdzenie, że w 
skład tej kwoty  4.072tys.zł., która będzie tworzyła kapitał zakładowy przyszłej spółki 
to są środki, które dzisiaj, bo amortyzacji dzisiaj jednostka budżetowa nie ma, a więc 
te środki z amortyzacji, których jest 3,5mln.zł. i zysk w strategii powinien określić 
właściciel spółki. Jeśli właściciel spółki nie jest zainteresowany powstawaniem w 
spółce zysku, to tak będzie prowadził swoją politykę, żeby tego zysku nie było. 
Natomiast, jeśli będzie zysk to trzeba się nim trochę podzielić z państwem – 
podatkiem, a reszta pozostaje na kapitale zakładowym. Kapitał zakładowy pozwala 
spółce na odłożenie pieniędzy na koncie, dzięki temu poprzez własny kapitał 
zakładowy i umowę wieloterminową, jeżeli chodzi o strategię spółki w okresie im 
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dłuższa tym lepiej, stanowi największą bazę i jedyną do uzyskania zdolności 
kredytowej, czyli na rynku może zdobyć kredyt, bo ma gwarancje kredytowe dzięki 
temu, że ma własny kapitał zakładowy i przyszłe dochody, które gwarantuje umowa. 
To pozwala spółce zaciągnąć kredyt na zakup środków transportowych, a w tej chwili 
dokonujemy zakupu i podarowania przedsiębiorstwu, czyli te pieniądze będą 
gromadzone na szczeblu spółki, a nie w Urzędzie. Zdaję sobie sprawę, ze zdolności, 
jeśli nie będzie dużego zysku i kapitału zakładowego zbyt dużego, to zdolności 
kredytowe będą ograniczone, musimy sobie z tego zdawać sprawę. Stąd zakup 
tramwajów dla MZK to będzie wydatek dużo większy, nowy kosztuje ok.7mln.zł., bo 
takie pieniądze jakby spółka miała zgromadzone na koncie to mogłaby dokonywać 
zakupu, może będzie leasingować tramwaje, bo na to też łatwo na rynku uzyskać 
umowę. Myślę, że w tym miejscu jesteśmy na takim etapie, że możemy tymi 
informacjami z Radą się podzielić. Podejmując dzisiaj decyzję nie wiemy nadal jak u 
nas zachowa się sprawa cen nośników energii. Jeżeli jest mowa, ze nawet 40% może 
wzrosnąć prąd to się przełoży na ceny spółki. Cen spółki i usług nie możemy dzisiaj 
przewidzieć, bo czy będzie to jednostka budżetowa czy spółka to ceny te mogą 
wzrastać. Przykłady z zachodu, np.Francja Grenoble – dofinansowanie samorządu 
wynosi 65% do usług. Stąd dzisiaj stoimy przed dylematem, że obniżamy coś itd., ale 
byłbym niepoprawnym optymistą gdybym zakładał, że skończymy dofinansowanie, 
czy zakup usług w MZK, gdy przeznaczamy na to tylko 50% tych przychodów. Te 
usługi będą nas kosztowały w przyszłości więcej, dlatego, że obserwujemy, że miasto 
jest coraz mniej bogate i będzie trzeba finansować pewne usługi związane z tym żeby 
je rozszerzyć, a niektóre usługi będziemy musieli w zakresie tzw.przewozów 
publicznie użytecznych, do szpitali, szkół, żłobków - to, co ma obowiązek gmina 
spełniać, dofinansowywać. Dzisiaj musimy powiedzieć jednoznacznie, że jak będzie 
spółka z pewnością środki finansowe musimy rezerwować w budżecie, bo te usługi 
mogą wzrosnąć, a na niektóre ceny nośników energii czy paliw nie mamy wpływu i 
nie będziemy mieli.  
Marek Surmacz – dyrektor rzeczywiście odpowiedział na bardzo wiele pytań, ale nas 
nie interesują szczegóły prawno-organizacyjne samego dochodzenia do 
przekształcenia i mieszkańcy tym, poza wyjątkami też szczególnie nie są 
zainteresowani. Nas interesuje praktyczna strona naszej decyzji. Wszyscy wiedzą, że 
jak wzrastają czynniki energetyczne i one są kosztowe, to one nie są w 100% 
przekładane na podwyżkę cen biletów. U nas często jest tak, że o 20-30% wzrosła 
energia elektryczna czy paliwa o 15% to o 15% muszą wzrosną ceny biletów, przecież 
paliwo nie jest wyłącznym czynnikiem kosztowym prowadzenia działalności 
gospodarczej. Prezydent Sf.Sejwa, jako radny podejmował, podnosił rękę również za 
przyjęciem budżetu w tym kształcie, który okrawał o 4mln.zł. dotacje, czyli zmniejszał 
dotację na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. Apelował do nas o powagę przy 
podejmowaniu decyzji skoro nie daliśmy pieniędzy. Nasz Klub głosował przeciwko 
przyjęciu tego budżetu, jesteśmy poważni. Protestowaliśmy przeciwko zmniejszaniu 
dotacji na to, co jest elementarnym podstawowym zadaniem gminy, czyli zapewnieniu 
komunikacji miejskiej. Większość w Radzie podjęła takie decyzje budżetowe, które 
skutkują dzisiaj postawieniem Rady pod ścianą, wydawałoby się, tylko pozornie, 
dlatego w ostatnim zdaniu dyrektor powiedział: nie łudźmy się i byłbym przesadnym 
optymistą gdyby sądzić, że utrzymamy poziom zbliżony do 50% wskaźnika wsparcia 
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komunikacji miejskiej. I dobrze, tylko dlaczego dzisiaj przy tej formule organizacyjnej 
nie chcemy tego oczywistego faktu przyjąć, że powinniśmy jako miasto ponosić 
odpowiedzialność finansową do poziomu ok.65%? Łatwo przewidzieć, że byłoby to 
zwiększenie dotacji, nie o 4mln.zł. ale o 6-7mln.zł. i wtedy komunikacja jeździłaby na 
lepszym poziomie. A może bylibyśmy zdolni za jakiś czas kupić tramwaj z budżetu 
miasta? To nie przedłoży się bezpośrednio na efektywność, to przekształcenie nie 
przełoży się na efektywność. Stworzy lepszy komfort zarządzania firmą i w pewnym 
sensie odizolowania odpowiedzialności od Prezydenta i przeniesienia jej na spółkę, 
ponieważ będzie się mówiło, że to nie jest zakład budżetowy, on nie ma 
bezpośredniego związku z funkcjonowaniem planu finansowo-budżetowego, to jest 
spółka prawa handlowego i ona się rządzi innymi prawami. Przedstawiają nam swoją 
politykę finansową, skutki swoich decyzji finansowych a my możemy się na to 
zgodzić albo nie. Kupujemy usługę w pakiecie finansowym np.65% finansowania 
całej spółki, albo nie. A co to będzie znaczyło w przyszłości? To radni będą tymi 
złymi, którzy będą ponosić odpowiedzialność za to, że nie przeznaczą określonej 
dotacji na wykup usługi, a dzisiaj są tymi samymi złymi, którzy głosowali za 
przyjęciem budżetu i pogorszeniem sytuacji komunikacyjnej w naszym mieście. 
Twierdzimy, że nie ma dziś żadnych danych wskazujących na to, żeby podejmować 
decyzje o przekształceniu jeśli nie rozstrzygamy zasadniczej kwestii: poziom 
finansowania MZK, cel: dobra usługa, przystępna usługa, powszechnego dostępu 
usługa komunikacyjna w naszym mieście i zobowiązanie wobec władz miasta o 
odpowiednim finansowaniu. Jeśli chodzi o ekspertów, którzy zabierają głos w tych 
sprawach – ekspert nie jest od tego żeby wskazywać drogę postępowania. Ekspert jest 
od tego żeby odpowiadać na pytania osób, które chcą podejmować różne decyzje, 
jakie są konsekwencje, czy jakie skutki przyniesie ewentualnie taka a nie inna decyzja. 
Eksperci temu służą, a od tego czy decyzja będzie podjęta słusznie czy niesłusznie, 
czy będzie dobrą czy złą, jest Rada Miasta. I Rada poniesie w przyszłości 
odpowiedzialność za to jaka będzie decyzja podjęta. W związku z tym Klub Radnych 
PiS składa wniosek o przeprowadzenie imiennego głosowania żeby w dokumentach 
pozostały nazwiska, kto za tą decyzją głosował. Wniosek o głosowanie imienne 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – jeśli chodzi o 50%, które może być 
dofinansowane z budżetu to dyskusja idzie w złym kierunku. Przepis mówi wyraźnie, 
że dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów z 
działalności. Problem nie jest w tym, że koszty są niewłaściwe, one rosną z powodu 
ceny paliw, podwyższenia składki rentowej, z wielu innych powodów rynkowych. 
Problem jest w tym, że dochody zakładu budżetowego są coraz niższe. Gdybyśmy w 
momencie uchwalania budżetu przyznali dotację wyższą to 50% osiągnęlibyśmy już w 
br., czyli przekształcenie w spółkę jest koniecznością w tej chwili rynkową i 
wynikającą z przepisów, bo rozjeżdżają się dochody i koszty. Jeżeli przyjmiemy, że 
koszty są stałe i dofinansowanie może wynosić np.14mln.zł. to przyznanie 16mln.zł. 
jest już przekroczeniem tego progu.  
Jerzy Sobolewski – zgodnie ze złożonym wnioskiem, zarządza głosowanie imienne. 
Mirosław Rawa – przeprowadziła głosowanie imienne – lista stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. 
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W głosowaniu imiennym za podjęciem 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, głosowało 16 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Stefan Sejwa – chciałbym podziękować za merytoryczną dyskusję i wyrażenie zgody 
na przyjęcie uchwały o utworzeniu spółki. 
 
Jerzy Sobolewski – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ogłasza przerwę. 
 
Po przerwie: 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.13-
16 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała tematy i 
przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 103.737zł. został 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz 
Komisję Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 202.147zł. został 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję 
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisję Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 10.765zł. został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie 
pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i 
Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 15 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.17-
21 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
 
Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawi wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty 

od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu 
w prawo własności. 

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

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

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

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

 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała tematy i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia 
stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwał 
zostały jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu w prawo własności, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 30 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
 
 
Grażyna Wojciechowska – prosi o sprawdzenie i ponowne podpisanie listy obecności 
przez radnych. 
Jerzy Sobolewski – prosi o ponowne podpisanie listy obecności przez radnych. 
 
 
Ad.22  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 
Paweł Jakubowski – dyrektor ZGM - w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i 
przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowią załącznik nr 32 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.23-
25 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
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Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp. 

Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie 
Wlkp.  

Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp. 

 
Sylwia Groblica – Miejski Konserwator Zabytków – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 
34 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że przedstawione projekty uchwał zostały 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz 
Komisję Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 3-4 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 35 do protokołu 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 36 do protokołu 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla 
Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Jasnej 5-6 w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 37 do protokołu 
 
Ad.26  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Jakub Derech-Krzycki – w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania przedstawił 
projekt uchwały informując, ze Komisja jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 33 
wnioski indywidualne oraz wniosek o odznakę dla Fundacji Serce na Dłoni oraz na 
sztandarze Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 
Sebastian Pieńkowski – chciałem zabrać głos w sprawie zespołu, ale w związku z tym, 
że jest to uroczysta chwila dla wszystkich odznaczanych, to glos zabiorę i to, co 
chciałem powiedzieć powiem w wolnych wnioskach. 
Robert Surowiec – we wnioskach jest m.in. wniosek p.T.Gierczak, z tego, co wiem 
p.Gierczak prosił o wycofanie Jego wniosku. 
Jerzy Sobolewski – tak, jest to wniosek wycofany, ale wcześniej został rozesłany 
radnym, stąd w komplecie materiałów. Również p.K.Sibińska wycofała wniosek, one 
nie były rozpatrywane. Odczytał wykaz osób i instytucji pozytywnie zaopiniowanych 
do odznaczenia: Batura Mariusz, Byczkowska Teresa, Cadler Edward, Czekirda Anna, 
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Dobrowolska Maria Helena, Grabowski Cezary, Hatka Helena, Iżykowski Tadeusz, 
Jakubowska Małgorzata, Kowalski Jarosław, Krajnik Wojciech, Łazowski Stanisław, 
Marcinkiewicz Arkadiusz, Mikołajko Edward, Mosiński Franciszek Marian, Narkun 
Franciszek, Pałasz Irena, Pawlik Ireneusz, Potrzebowska Maria, Rogacewicz 
Krystyna, Rzemieniecki Ryszard, Sajkowski Sławomir, Stachowiak Grzegorz, 
Studencki Bolesław, Szmit Andrzej, Świderski Sebastian, Węsierski Stanisław, 
Wiszniewska Jadwiga, Woźna Irena, Woźny Janusz, Zdrowowicz-Kulik Ewa, 
Zdrzałka Elżbieta, Żbikowski Zbigniew oraz Fundacja Serce na Dłoni i Sztandar 
Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Ad.27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały informując, że zmiany w składach 
osobowych komisji Rady wynikają z objęcia mandatu przez p.G.Ćwikli ńska oraz 
radna I.,Szafrańska-Słupecka zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Oświaty i 
Wychowania – załącznik nr 39 do protokołu. Projekt został jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 
19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 40 do 
protokołu. 
 
Ad.28 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały, w miejsce p.Sf.Sejwy skład Komisji 
zostaje uzupełniony o radnego R.Wróblewskiego. Projekt uchwały również uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W glosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 19 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 41 do protokołu.  
 
Ad.29 Polityka spójności Unii Europejskiej w okresie 2014-2020 – 

możliwości i kierunki wsparcia. 
 
Jerzy Sobolewski – materiał dotyczący polityki spójności Unii Europejskiej w okresie 
2014-2020 – możliwości i kierunki wsparcia, wszyscy radni otrzymali na piśmie – 
załącznik nr 42 do protokołu. Ponadto z tematem zapoznała się i przyjęła do 
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wiadomości Komisja Gospodarki i Rozwoju. W związku z brakiem pytań uznaje, że 
Rada Miasta zapoznała się z przedstawiona informacją i przyjęła do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
 
Ad.30  Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Polityki Społecznej za 2011 rok. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z działalności Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej za 2011 rok oraz oceną zasobów pomocy społecznej na 
rok 2011 dla gminy M.Gorzów Wlkp. wszyscy radni otrzymali na piśmie – załącznik 
nr 43 do protokołu. Ponadto ze sprawozdaniem zapoznała się i przyjęła do wiadomości 
Komisja Spraw Społecznych. W związku z brakiem pytań uznaje, że Rada Miasta 
zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i przyjęła do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
 
Ad.31 Uwarunkowania z zakresu problematyki wodnej i wstępne wytyczne 

do określenia zasad zagospodarowania i zabudowy terenów 
położonych w Gorzowie Wlkp. pomiędzy rzeką Wartą, Kanałem 
Ulgi, ulicami Koniawską, Poznańską i granicami miasta w świetle 
doświadczeń wynikających z prowadzonych prac nad miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. 

 
Małgorzata Stróżewska – dyrektor Wydz.Urbanistyki Miasta – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferowała temat i przedstawiła informację, która stanowi załącznik nr 44 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że informację przyjęła do wiadomości Komisja 
Gospodarki i Rozwoju. W związku z brakiem pytań uznaje, że Rada Miasta również 
przyjęła do wiadomości przedstawiona informację. 
 
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 45 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji, uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.33  Odpowiedzi na interpelacje z XXIX sesji Rady Miasta z dnia 25 
kwietnia 2012r. 

 
 
Ad.34  Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXIX sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 
 
 
Ad.35  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Sebastian Pieńkowski – jak wiadomo zrezygnowałem, jako przedstawiciel Klubu 
radnych PiS, w udziale z zespołu ds. merytorycznej oceny wniosków o przyznanie 
odznaki honorowej. W związku z tym, że w mediach pojawiły się pewne komentarze, 
zwracam się przede wszystkim o radnego J.Wierchowicza, który był łaskaw publicznie 
powiedzieć, zacytuję:, „że na pewno tak nie było, jest to burza w szklance wody, nie 
musza to być wybitne osiągnięcia, aby dostać odznakę”, niczego złego w tym 
zachowaniu Przewodniczącego J.Sobolewskiego radny Wierchowicz się nie 
doszukuje, standardowo PiS poszukuje układów. W związku z tym myślę, że pewne 
wyjaśnienia należą się radnym. Zgodnie z uchwałą o odznace, § 12 tej uchwały, 
członkowie tego zespołu to przedstawiciele klubów, którzy mają merytorycznie 
rozpatrzyć wszelkie wnioski. 21 maja zespól się zebrał, rozpatrzył 35 wniosków. 
Wszystko jest zapisane w protokole, dwa pod względem formalnym zostały odrzucone 
– nie było dat urodzeń, 13 pod względem merytorycznym – nie będę czytał, dlaczego, 
w protokole jest zapisane, dlaczego. W czasie naszych obrad Przewodniczący 
J.Sobolewski był na tyle miły, że wszystkie pieczątki, podpisy, które zauważyliśmy, że 
brakują, jako wnioskodawca uzupełnił. W związku z tym mogliśmy procedować i 
zakończyć spotkanie w poniedziałek protokołem. 22 maja br., wcześniej wybrany 
przewodniczący zespołu – J.Antczak, rozmawialiśmy i otrzymałem informację, że w 
środę będzie kolejne spotkanie żeby ocenić te odrzucone wnioski, ponieważ będzie 
merytoryczne uzupełnienie wniosków. W związku z tym, że wyszedłem z założenia, 
że zamknęli śmy to protokołem i sprawa jest dla mnie zamknięta nie wziąłem udziału 
w tym spotkaniu. Później otrzymałem protokół, w którym opinie tych wszystkich 
wniosków zostały zmienione, zespół oczywiście miał do tego prawo. Byłem 
przekonany, że wpłynęła jakaś merytoryczna ocena, ale jako radny w środę wieczorem 
otrzymałem materiały i z materiałów wynikało, że uzasadnienia wniosków są 
identyczne. W związku z tym proszę wyobrazić sobie sytuację następującą, dzisiaj 
kończymy obrady sesji i przewodniczącemu nie podobają się pewne głosowania, w 
związku z tym zwołuje część radnych i prosi żeby za 2 dni zwołali sesję, zwołujemy 
sesję, część radnych przychodzi i przegłosowują te same uchwały w sposób odwrotny. 
Myślę, że nie jest to normalne działanie, dochodzi tutaj kontekst, w który próbuje się 
nas ubrać, nie merytoryczny, czyli polityczny. Powiedziałem jasno, że wzajemne 



26 
 

popieranie ludzi związanych z przynależnością do jakiejś grupy by osiągnąć lepszą 
pozycję społeczną jest nie do zaakceptowania. Chce wyraźnie powiedzieć, że moja 
rezygnacja z prac tego zespołu nie jest jakimś protestem przeciwko kandydatom do 
odznaki, zasłużonym dla Gorzowa Wlkp. Chciałem tylko zaprotestować przeciwko 
praktykom wpływania na prace niezależnego zespołu, przeciwko wpływaniu na 
sposób opiniowania wniosków, przeciwko próbom, praktykom przepychania ich 
kolanem aż do osiągnięcia zamierzonego efektu, czyli po myśli wnioskodawcy. 
Nieprawdą jest to, co media piszą, możliwe, że media źle to zanotowały, że w środę 
został zwołany zespół po to żeby rozpatrzyć wnioski, bo formalnie one nie miały 
pieczątek i podpisów, te pieczątki w poniedziałek zostały przez Przewodniczącego na 
naszą prośbę uzupełnione. Procedowaliśmy je i zakończyliśmy to protokołem. Dlatego 
w imieniu Klubu Radnych PiS zwracam się teraz do Przewodniczącego 
J.Sobolewskiego, by przeprosił gorzowian i radnych za zachowanie, które tak 
naprawdę nie powinno mieć miejsca, czyli wnioskodawca nie powinien w jakikolwiek 
sposób wpływać na pracę zespołu, jak również, jeśli to nie jest pomyłka, mówić w 
mediach, że spotkaliśmy się w środę, bo nie było pieczątek czy podpisów, bo prawda 
jest inna, były i zostały te wnioski rozpatrzone. Może przytoczę tu Stefana 
Kisielewskiego: „nic ludzi tak nie gorszy jak prawda, czasami nasuwa się myśl, że dla 
publicznego zgorszenia trzeba uniknąć prawdy.” Parafrazując nie trzeba dążyć do 
kłamstwa by uniknąć publicznego zgorszenia, nie róbmy tego, dlatego wystarczy 
przeprosić. W imieniu Klubu Radnych PiS chcę poinformować, że w ciągu miesiąca 
złożymy poprawki to tej uchwały, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.  
Jerzy Sobolewski – miałem intencje pozytywne, jeżeli chodzi o te osoby, które zostały 
zgłoszone przeze mnie, mam prawo do tego, mam prawo, jako Przewodniczący Rady 
Miasta być na każdej komisji, w każdej chwili uczestniczyć w tym, co się dzieje w 
Gorzowie Wlkp., w Radzie Miasta i co się dzieje z mieszkańcami. Nie uważam nic 
zdrożnego w tym, że osoby, które rekomendowałem nie są godne, czy nie są zasłużone 
dla miasta. Kryteria być może są różne, niektórzy mają swoje kryteria, ja kierowałem 
się kryteriami wynikającymi z regulaminu, §12 - ocena merytoryczna, a § 13 mówi, że 
komisja zbiera się żeby ocenić wnioski wstępnie, a właściwa komisja jest Komisja 
Oświaty i Wychowania, w której nie uczestniczyłem, przewodniczący – J.Derech-
Krzycki i właściwa komisja beze mnie oceniała wnioski merytorycznie, w sposób 
dobry, a to, że te wszystkie osoby rada dzisiaj przegłosowała to świadczy o tym, że 
miałem dobre intencje i osoby te są godne tego żeby te odznaki uzyskały.  
Marek Surmacz – w imieniu 4-ki radnych spóźnionych, chciałbym zwrócić uwagę, ze 
na liście obecności, która została puszczona obiegiem po sali, inicjator dopisał 
łgarstwo, zełgała w biały dzień, napisane było, że spóźniło się 4 radnych, radni PiS 
spóźnili się 20 minut, a myśmy już od 7 minut siedzieli na sali, jak składałem podpis, a 
była to dopiero 20 minut od rozpoczęcia sesji. W związku z tym osobę, która 
zainicjowała nazywam kłamcą.  
Jerzy Sobolewski – nie ma na liście, że 4 się spóźniło, część radnych jest napisane. 
Grażyna Wojciechowska – szanowny panie radny Marku Surmacz, rzeczywiście Pan 
też jest kłamcą, bo przekazał nieprawdziwa informację. Byłam inicjatorką 
zdyscyplinowania radnych Rady Miasta. Kiedy zapytałam, mam świadków obok, o 
której wszyscy radni powinni zasiadać na swoich miejscach, odpowiedziano 15.45. 
Panowie weszliście na salę o godz.16.05, wobec czego cieszę się, że poszła szybko 
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informacja o dyscyplinę. Będę czuwała nad właściwym wypełnianiem mandatów 
radnych, przez nas wszystkich radnych i nie będzie wychodzenia, wędrowania. 
Szanujmy siebie, nie obrażajmy się, było, minęło i koniec. Wiem, p.Mareczku, że Pan 
czekał na cytat, który tak lubię, mogę teraz w sprawach różnych, powiedzieć to co 
pamiętam przez wiele lat, „że zemsta jest ucztą bogów”, ale nic w naturze nie ginie 
„co zasiejesz, to zbierzesz”. Miejmy dużo siły żeby działać na rzecz dobra 
mieszkańców naszego miasta, bo budżet jest bardzo kiepski, ludzi potrzebujących jest 
bardzo dużo, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. Zróbmy coś dla nich. 
Jerzy Sobolewski – przypominam, że Rada Miasta winna być miejscem gdzie się 
dyskutuje wewnątrz ważne sprawy, gdzie możemy się spierać w wielu momentach, ale 
to na komisjach możemy się też spierać, ale abyśmy zawsze myśleli o powadze Rady i 
żeby wnioski dopiero konkretnie wypływały do mieszkańców Gorzowa Wlkp. Pewne 
rzeczy można załatwiać w dyskusji. 
Robert Surowiec – obserwuję co dzieje się ostatnio w Radzie Miasta i jak jesteśmy w 
punkcie cytatów, to Słowacki napisałby: „smutno mi, Boże”. W momencie jak 
rozmawiamy o tym co może zrobić Rada Miasta, to może zrobić bardzo wiele, może 
zrobić wiele złego i wiele dobrego. Jedną z tych dobrych rzeczy, którą może zrobić 
Rada, to podziękować za prace wielu osobom, które zasługują na to wyróżnienie, które 
swoją pracą, oddaniem, zaangażowaniem, w czymkolwiek co robią, robią to i patrzą 
poza czubek własnego nosa, patrzą i pracują też dla innych. To co się stało w ostatnim 
miesiącu to degradacja Rady Miasta, to absolutnie żenujący spektakl. Miałem 
nadzieję, że nie będę musiał tych słów dzisiaj mówić, mówiłem o tym na Konwencie i 
prosiłem żebyśmy przemilczeli te niedobre głosy niektórych radnych, ale jeśli jest tak, 
że niektórzy radni za wszelką cenę próbują zaistnieć mówiąc rzeczy niepotrzebne, to 
nie pozwolę sobie milczeć i też powiem. Jeśli jest tak, że zbiera się komisja i uznaje, 
jestem w tej niezdrowej sytuacji, bo nie wiem czy ta odznaka jest teraz wyróżnieniem 
czy karą, ale jedno nazwisko przytoczę, ale jeśli ta sławna komisja uznaje, że generał 
straży pożarnej, gen.Węsierski, którzy miesiąc temu otrzymał nominację z rąk 
Prezydenta RP, który jest odznaczony kilkunastoma różnymi odznaczeniami 
państwowymi, jeśli p.Węsierski w tydzień od nominacji otrzymuje odznaczenie 
Odznaczony dla Województwa, a w Gorzowie Wlkp. część radnych uważa, że to nie 
jest osoba godna aby wyróżnić, to protestuję. Jeśli radny S.Pieńkowskie z Klubu 
Radnych PiS wypowiadał się, to chcę zapytać gdzie był Klub Radnych PiS miesiąc 
temu, kiedy podejmowaliśmy uchwałę, jeśli już używamy osób i nazwisk, kiedy 
odznaczaliśmy tutaj p.Andrzeja S. skazanego na 1,5roku więzienia na ławie 
oskarżonych razem z Prezydentem T.Jędrzejczakiem, który jest bratem M.Surmacza – 
radnego, szefa Klubu Radnych PiS? Gdzie był p.S.Pieńkowski, gdzie był Klub 
Radnych PiS? Naprawdę, to są te chwile gdzie powinniśmy razem dziękować tym 
ludziom, że którzy coś zrobili, a dziś bawicie się w politykę po to aby zaistnieć. Jeśli 
jest tak, że dziś słyszymy od p.M.Surmacza, że te odznaczenia są niepotrzebne to być 
może dlatego, że już cała rodzina, p.Marek, jego brat, jego mama, dostali te 
odznaczenia i zamknijmy ten rozdział.  
Marek Surmacz – panie oskarżony radny R.Surowiec, jeśli ma Pan coś do mnie to 
proszę do mnie to powiedzieć. Rozumiem, że Pan może mieć pretensje do mnie o to 
co napisałem w liście na temat Pana, na temat Pana postawy, na temat pojmowania 
Pana wartości moralnych, może Pan pretensje mieć, ale prawdy Pan nie zakrzyczy. A 
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prawda jest taka, że jest Pan oskarżonym o przestępstwo z chęci zysku, czyli z niskich 
pobudek. I w kwestiach moralnych powinien być Pan ostatnim do wypowiadania 
czegokolwiek.  
Sebastian Pieńkowski – chciałem odpowiedzieć p.R.Surowcowi, bo Pan mnie 
wyraźnie nie zrozumiał. Dlatego w wolnych wnioskach m.in. to poruszam, bo chodzi o 
zasady procedowania, jeżeli powołujemy jako Rada zespół do oceny merytorycznej i 
ten zespół się zbiera, wszystko elegancko opiniuje, przecież to nie była wiążąca 
decyzja, może Pan być oburzony naszymi decyzjami, ale dzisiaj Rada podjęła inne 
decyzje. Chodzi tylko o to aby wnioskodawca nie wpływał na decyzje zespołu, i o 
wzajemne szanowanie się. Podałem prosty przykład: dzisiaj na sesji 
Przewodniczącemu nie będzie podobało się jak przeszło kilka uchwał, zwołamy sesje 
nadzwyczajną i te same uchwały będziemy procedować ponownie, czy Państwu 
odpowiada taka praca? Nie odpowiada, dbajmy o standardy, to było właśnie w ramach 
tych standardów. Teraz upolityczniacie, mówicie o nazwiskach, obrażacie nas, gdzie 
mówimy tu o merytorycznej pracy zespołu i chęci niewpływania na tę pracę. Nic 
więcej.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wpłynęła na piśmie informacja radnej 
G.Wojciechowskiej o rezygnacji z członkostwa w Klubu Radnych „Nadzieja dla 
Gorzowa„ – załącznik nr 46 do protokołu. Odczytał projekt stanowiska Rady w 
sprawie gorzowskich derbów żużlowych – załącznik nr 47 do protokołu. 
Roman Sondej – ze zdumieniem wysłuchałem tego projektu apelu, który w trakcie 
obrad sesji był przeredagowywany. W tym kształcie, w tym zestawie językowym, w 
tych błędach stylistycznych, będziemy pośmiewiskiem całej Zielonej Góry. Nie 
chciałbym cytować, pokazywać błędów merytorycznych, ale ten apel nie trzyma się 
całości. Wystarczy przeczytać ostatni akapit: widowisko sportowe nie powinno i nie 
może wiązać się z ryzykiem utraty zdrowia sportowców i narażeniem ich życia - żużel 
jest taką dyscypliną, ten apel nie spowoduje tej zmiany. Na ten temat rozmawialiśmy, 
radny R.Jałowy pracował, przygotował propozycje, która w międzyczasie zyskała 
akceptację i nagle się okazuje, że wracamy do wersji pierwotnej. Jeżeli rozmawiamy o 
apelu to chciałbym aby był on przyjęty przez aklamację, żeby nie było wątpliwości. W 
tym kształcie będziemy miastem, które przy uniwersyteckiej Zielonej Górze stanie się 
pośmiewiskiem, językoznawcy będą mieli gotowy materiał do analizy.  
Jerzy Sobolewski – apel, który odczytałem został zatwierdzony przez Konwent, nie 
było żadnych uwag, usunęliśmy to co uważaliśmy, że było złe. Jestem zaskoczony 
stwierdzeniem radnego. 
Robert Surowiec – mam wrażenie, ze Przewodniczący zbyt późno otrzymał drugą 
wersję, ta wersja jest uzgodniona z szefami klubów, proponuję tą drugą wersję 
przedstawić i przegłosować. 
Jerzy Sobolewski – odczytał drugą wersję stanowiska Rady Miasta – załącznik nr 48 
do protokołu. 
Jan Kaczanowski – w tej sytuacji proponuję radnym żadnego z tych apeli w dniu 
dzisiejszym nie przyjmować. Nie chcę przedstawić już uzasadnienia dlaczego tych 
apeli mamy nie przyjmować. Proszę nie przyjmujmy, a jeśli mamy już coś przyjąć, to 
proszę abyśmy w przyszłości nad tym pracowali wspólnie, bo chociażby ta ostatnia 
wersja apelu, a powinniśmy iść w kierunku, że apel ma łączyć mieszkańców 



29 
 

województwa lubuskiego to on jest, moim zdaniem, jego zaprzeczeniem. Stąd 
wnioskuję nie przyjmujmy żadnego apelu dzisiaj. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego 
J.Kaczanowskiego o nie przyjmowanie apelu w sprawie gorzowskich derbów, 
głosowało 12 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się. 
 
 
Ad.36  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXX sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1700. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta  
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 


