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P R O T O K Ó Ł Nr 31/2012 
 
 

 z XXXI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 czerwca 
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. 
 
Radny nieobecny: 
1.MarcinkiewiczMaciej, 
2. Paluch Piotr, 
3.Rawa Mirosław. 
 
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. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2011 rok. 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok:  

a)zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2011r. i sprawozdaniem 
rocznym z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011r. wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. oraz 
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 
2011r. 

b)zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok wraz z informacją o 
stanie mienia Miasta Gorzowa Wlkp. 

c)zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 
Prezydenta Miasta  

e)zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku 
Komisji Rewizyjnej 

f)podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 
rok – druk nr 392. 
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g)podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta 
Gorzowa Wlkp. za 2011 rok – druk nr 391. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 394. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 395. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 396. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 – druk nr 393. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w 
całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym 
dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy 
zastępczej, za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – druk nr 387. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w 
całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 
na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym 
dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy 
zastępczej, za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – druk nr 388. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na 
utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 389. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Pogotowiu Opiekuńczemu w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 390. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą 
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska – druk nr 386. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej pod nazwą 
Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska – druk nr 385. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach 
za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania opłat 
dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 
do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp. – druk nr 397. 

17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 
Porządkowego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy 
ul.Fabrycznej 97 – druk nr 381. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
garażu – druk nr 382. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu – druk nr 383. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty – druk nr 384. 

21. Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta. 

22. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
23. Odpowiedzi na interpelacje z XXX sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 2012r. 
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24. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
25. Sprawy różne, wolne wnioski. 
26. Zakończenie obrad. 
 

 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Jerzy Sobolewski – informuję, że w uzgodnieniu z Konwentem Rady Miasta na dzień 
19 lipca br. Godz.12.00 będzie zwołania sesja w sprawie sytuacji w gorzowskiej 
służbie zdrowia, w gorzowskim Szpitalu Wojewódzkim, w Pogotowiu Ratunkowym i 
Woj.Ośrodku Medycyny Pracy. Przed rozpoczęciem obrad o głos poprosiła gorzowska 
młodzież.  
Izabella Szafrańska-Słupecka – chciałam przedstawić kwiat gorzowskiej młodzieży, 
która ma coś miłego do zakomunikowania Radzie. 
Michał Jędrzejczak – w imieniu młodzieży chciałbym zaprosić Radę na XIX Festiwal 
Tańca Gorzów 2012, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury, a 
dyrektorem –K.Szupiluk. Do Gorzowa Wlkp. na kilka dni zjadą się międzynarodowe 
zespoły, m.in. Czech, Łotwy. Festiwal rozpoczyna się już w piątek – 21 czerwca br. 
Koncertem „Witamy w Gorzowie Wlkp.” o godz.19.00  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – w uzgodnieniu z Konwentem proponuję poszerzenie porządku 
obrad o stanowisko Rady Miasta w sprawie sytuacji kupców przy bramie B Cmentarza 
Komunalnego w Gorzowie Wlkp. Komisja Rewizyjna wnosi po poszerzenie porządku 
obrad o stanowisko z dnia 26 czerwca 2012r. Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą o 
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości – druk nr 398. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko Rady Miasta w 
sprawie kupców przy bramie B cmentarza, głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko Komisji 
Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2012r., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 398, głosowało 20 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Jerzy Sobolewski – proponuję w pkt.5a poszerzyć porządek obrad o stanowisko Rady 
Miasta w sprawie kupców przy bramie B Cmentarza, w pkt.20a – stanowisko Komisji 
Rewizyjnej z dnia 26 czerwca br. I w pkt.20b – projekt uchwały na druku 398. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje powołanie zespołu ds.przygotowania stanowiska rady 
Miasta dotyczącego kupców przy bramie B cmentarz, z każdego klubu proponuję 
przedstawiciela.  
 
Do zespołu zaproponowano radnych: M.Kurczynę, R.Sondeja, R.Wróblewskiego i 
P.Palucha. 
 
Zespół w składzie: M.Kurczyna, R.Sondej, R.Wróblewski i P.Paluch, przyjęto przez 
aklamację.  
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: M.Gucia, M.Rawa, 
J.Synowiec, S.Pieńkowski, R.Sondej, G.Wojciechowska, M.Kosecki, H.Kunicka i 
J.Antczak. Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Oświadczenia klubowe: 
Marek Surmacz – w imieniu Klubu Radnych PiS informuję Radę, że niniejszym 
przekazuję do Przewodniczącego Rady Miasta projekt inicjatywy uchwałodawczej 
pn.”Karta Dużej Rodziny”. Projekt tej uchwały był już przedstawiony w zarysie. 
Projekt dziś przedłożony będzie wskazywał szczegółowe rozwiązania dotyczące 
szczególnego traktowania rodzin wielodzietnych w naszym mieście. Według. nas te 
rodziny zasługują na to, aby mieć poszerzony dostęp do instytucji miejskich, instytucji 
zewnętrznych, różnych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, sportową. 
Taki podmiot będzie mógł się w przyszłości ubiegać o miano przyjaciela gorzowskiej 
rodziny. Liczymy, jako Klub Radnych PiS, że projekt ten znajdzie się, po dyskusjach 
na komisjach i wniesionych poprawkach uwagach, bo zachęcam do tego, aby 
pracować wspólnie nad tym projektem, znajdzie się on w porządku obrad wrześniowej 
sesji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Ad.4  Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych za 2011 rok. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na piśmie, ponadto ze 
sprawozdaniami zapoznała się Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz Komisja Budżetu i 
Finansów.  
Paweł Jakubowski – dyrektor ZGM – przedstawił sprawozdanie z działalności Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej za 2011 rok – załącznik nr 5 do protokołu. 
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Roman Maksymiak – dyrektor MZK – przedstawił sprawozdanie z działalności 
Miejskiego Zakładu Komunikacji za 2011 rok – załącznik nr 6 do protokołu. 
Włodzimierz Rój – dyrektor OSiR - – przedstawił sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2011 rok – załącznik nr 7 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji z tym punkcie 
porządku obrad, uznaje, że Rada Miasta przyjęła o wiadomości przedstawione 
sprawozdania za 2001 rok z działalności zakładów budżetowych tj. Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Komunikacji i Ośrodka Sportu i 
Rekreacji. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 

rok:  
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2011r. i sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011r. wraz z 
informacj ą o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. oraz 
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji 
kultury za 2011r. 

b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok wraz z 
informacj ą o stanie mienia Miasta Gorzowa Wlkp. 

c) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium 
dla Prezydenta Miasta  

e) zapoznanie się z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wniosku Komisji Rewizyjnej 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2011 rok. 

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok. 

 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2011r., sprawozdanie roczne z wykonania 
budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011r. wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego na dzień 31.12.2011r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego instytucji kultury za 2011r. oraz odczytała opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 
rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Gorzowa Wlkp. Przedstawione 
informacje stanowią załącznik nr 8 do protokołu. 
Marek Surmacz – w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. z tytułu 
wykonania budżetu miasta za 2011 rok, następnie odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. dotyczącym udzielenia absolutorium Prezydentowi – załącznik 
nr 9 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że sprawozdania były opiniowane przez komisje 
merytoryczne: Komisja Budżetu i Finansów – opinia negatywna, Komisja Gospodarki 
i Rozwoju - nie wyraziła opinii i jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdania 
Komisja Spraw Społecznych  
Marek Surmacz – rok 2011 był pierwszym pełnym po wyborach samorządowych 
2010. To ta Rada go uchwalała i większość go popierająca z PO na czele przyjęła za 
niego odpowiedzialność. Prawo i Sprawiedliwość nie popierało tego budżetu, nie 
popierało też najistotniejszych jego modyfikacji, czyli zaciągania kolejnych – na 
dziesiątki milionów złotych, kredytów na pokrycie bieżących zobowiązań. Ktoś powie 
– tak Rada musiała, bo miasto nie może zbankrutować i nie wykonywać swoich 
funkcji. Jeśli można zrozumieć, że dzisiejsze decyzje radnych są konsekwencją 
lekkomyślnych decyzji inwestycyjnych z poprzednich lat, to nie do zaakceptowania 
jest taki sposób myślenia o finansach miasta, w których ograniczane jest wykonywanie 
podstawowych zadań przypisanych w Polsce ustrojowo właśnie samorządowi 
lokalnemu. Jednym z podstawowych zadań to drogi gminne, ulice, place, mosty oraz 
organizacja ruchu drogowego – zaniechania sięgają już rozmiarów monstrualnych. 
Jeśli nawet uda się wykonać jakiś odcinek drogi to w taki sposób, że po każdej burzy 
wymaga kolejnych napraw. Główne ulice śródmiejskie to już nie tor przeszkód, ale 
„zapadnie” dybiące na kolejnych nieszczęsnych kierowców, motocyklistów i 
rowerzystów. Kolejne zadanie to lokalny transport drogowy – w kolejnych latach 
ograniczanie działalności, co skutkuje faktyczną degradacją tej usługi. To nie MZK 
jako zakład jest za ten stan rzeczy odpowiedzialny, Prezydent Miasta ze swoim 
zapleczem tak zdecydował. Jeśli chodzi o ochronę zdrowia – to zadanie ogranicza się 
do przekazywania niewielkich środków finansowych na rzecz organizacji 
pozarządowych w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi – 
tu nie posiadamy informacji jakie to organizacje otrzymują zlecenie i pieniądze na tę 
działalność. A przecież to nie komu innemu jak właśnie samorządowi gminnemu 
powinno szczególnie zależeć na prowadzeniu i finansowaniu szerokiej profilaktyki 
zdrowotnej. Kiedy ostatnio miasto sfinansowało profilaktykę w zakresie stomatologii 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym? Pomoc społeczna –to kolejne zadanie 
gminy - na to zadanie nasz budżet przeznacza znaczące kwoty pieniędzy. Jednak 
pobieżna analiza wydatków pokazuje, że największym kosztem (stałym) jest 
utrzymanie obiektów służących realizacji tego zadania. Żeby ocenić zaangażowanie 
miasta i skuteczność niesienia pomocy najbardziej potrzebującym niezbędne jest 
pokazanie ilości jednostkowo udzielanych świadczeń najbiedniejszym gorzowianom.  
Kwoty przeznaczane w kolejnych latach, choć nominalnie porównywalne, w 
rzeczywistości są istotnie mniejsze, bo dzielone na coraz większą liczbę uprawnionych 
środowisk. Kolejnym zadaniem jest komunalne budownictwo mieszkaniowe – w tym 
zakresie od kilkunastu lat panuje zupełna bezczynność naszego samorządu. Niewielki 
wyjątek – budynek przy Zbąszyńskiej, tylko potwierdza tę patologiczną regułę. Trzeba 
w tym miejscu dodać, że doświadczenia obecnego kryzysu w sektorze bankowym 
poszerzyły niedostępność do kredytów mieszkaniowych młodym ludziom, a tym 
bardziej rodzinom. Dlatego tak ważne jest, zachowanie samorządów lokalnych w tej 
dziedzinie – nie będzie rozwoju ludnościowego naszego miasta bez polityki ułatwiania 
dostępności do mieszkań komunalnych. Targowiska i hale targowe – to kolejne 
zadanie gminy - w tym przypadku należy wprost postawić zarzut o wyzbywanie się 
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wykonywania tego zadania. Nie tylko ostatnie decyzje Prezydenta Miasta wskazują na 
kontynuację zabójczej tendencji zmierzającej do faktycznego przekazania tego zadania 
podmiotom prywatnym ze wszystkimi tego konsekwencjami, zgubnymi dla 
indywidualnych kupców – likwidacje miejsc pracy albo przymuszanie do zejścia z 
targowisk placowych w imię tzw. estetyzacji miasta, ale też co oczywiste w tej 
sytuacji bardzo korzystnymi dla podmiotów prowadzących na tym zadaniu działalność 
gospodarczą, samożywiących się przychylnością obecnej władzy w mieście.  
Działania władz miasta w tym zakresie w istocie zmierzają do przekształcenia tej 
działalności z targowiskowej w typowo sklepową, oczywiście ze szkodą dla tradycji 
targowiskowej i samych konsumentów. Zieleń w mieście – jak wyglądało utrzymanie 
zieleni w mieście w ubiegłym roku, co kontynuowane jest obecnie – każdy widzi. 
Troska miasta ogranicza się do okolic głównych skrzyżowań, niektórych trawników i 
skwerów w Śródmieściu. I można by rzec itd. itp. Tylko miasta o ogromnym 
potencjale gospodarczym i finansowym (a Gorzów nim nie jest) mogą pozwolić sobie 
na finansowanie zadań i realizacje inwestycji wykraczających nawet najdalej poza 
zakres przypisanych gminom zadań służących przede wszystkim zaspokojeniu - nie 
indywidualnych potrzeb tego czy innego (nawet najbardziej zwariowanego 
marzyciela), ale najszerzej rozumianej zbiorowości mieszkańców naszego miasta. 
Dotychczasowa polityka miejska jest egoistyczna i aspołeczna, dlatego Prawo i 
Sprawiedliwość nie poprze uchwały o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta za 2011 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.  
Roman Sondej – w dyskusji nad wykonaniem budżetu bardzo ciekawy dokument, 
który jest załącznikiem do wykonania budżetu, to dokument o umorzeniach należności 
pieniężnych albo ulg w spłacie za 2011 rok. Polecam lekturę tego dokumentu mediom, 
ponieważ jest to informacja jawna. Myślę, że warto zainteresować się tematem 
dlaczego tak duża liczba ludzi korzysta z publicznych środków pieniężnych, na które 
pracuje większość gorzowian. Chciałbym uzyskać odpowiedź na kilka informacji, 
które podane są w tej broszurze, a które nie do końca są dla mnie klarowne. Jeżeli 
analizuję kwoty umorzeń, rozłożeń na raty to są dość duże środki w dzisiejszej sytuacji 
budżetowej miasta, natomiast brak przy tych pozycjach uzasadnienia z jakiego tytułu 
te kwoty znalazły się w tym opracowaniu. Umorzenia – prawie 146tys.zł. umorzono w 
ubr. Domyślam się, że pozycja umorzeń w przedszkolu to prawdopodobnie opłata 
przedszkolna, domyślam się, że kwota umorzeń w MZK głownie nieściągnięte 
mandaty z tytułu jazdy bez biletu, ale proszę wyjaśnić jak to się dzieje, że w MZK za 
chwile będziemy rozmawiać o podwyżce cen biletów i będziemy chcieli zgromadzić 
środki rzędu 200tys.zł. Podczas gdy umorzone należności przekraczają 100tys.zł. 
Dlaczego analizując listę osób ujętych w tym zestawieniu znajdujemy kwiatki z 
należnościami nawet powyżej 5tys.zł.? W tym momencie mam prawo zapytać ile 
kosztuje nas windykacja mandatów? Dlaczego ona jest nieskuteczna? Może 
podarujmy sobie koszty windykacji biletów i te 200tys.zł.,  o które za chwilę będziemy 
walczyć znajdziemy z tytułu nieskutecznej działalności firmy windykacyjnej. Może, 
bo tej informacji tutaj nie znalazłem, ponad 5tys.zł. należności nie wynika z opłat z 
tytułu jazdy bez biletów, może są tutaj inne składniki? Jeżeli są, to, jakie? Jakie 
okoliczności decydują o tym, że Wydział Transportu Publicznego ma umorzenia rzędu 
8tys.zł. Domyślam się, że jeśli Wydz.Transportu Publicznego to pewnie mandaty. 
Egzekucja mandatów w tej chwili jest tak prosta, że nie wyobrażam sobie umorzeń na 
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kwotę 8tys.zł. To jakie okoliczności zwalniają obywatela od uiszczenia takich 
należności? Jeżeli są one łagodne to może poinformujmy wszystkich mieszkańców i 
wszyscy, którzy maję takie zaległości skorzystają z tej samej procedury. Druga dość 
poważna kwota, która tutaj się znajduje to kwestia rozłożeń na raty ponad 1.300tys.zł. 
Lekką ręką kwotę 1,3mln.zł. rozkładamy na raty. Podejrzewam, że ponad 871tys.zł. 
ZGM-u to głównie zaległości czynszowe, przyglądając się tym zaległościom widzimy, 
że są tu zaległości sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jaka jest egzekucja w 
stosunku do tych osób? Co decyduje o tym, że ponad 182tys.zł. rozłożono na raty w 
Wydz.Spraw Społecznych? Nie chciałbym się domyślać dlaczego tym, a nie innym 
osobom rozłożono na raty płatność i z czego to wynika, ale jeśli otrzymuję zestawienie 
z danymi personalnymi osób co do, których takiego ruchu dokonano, to chciałbym 
wiedzieć z jakiego powodu? Odroczono terminy – prawie 57tys.zł. – dlaczego, na 
jakiej podstawie? Na przedostatniej stronie tego opracowania mamy wykaz osób 
fizycznych i prawnych, którym w 2011r. udzielono pomocy publicznej, jest lista osób 
fizycznych – 42 osoby, osób prawnych – 16, ale jakiej pomocy udzielono? W jakiej 
wielkości, w jakiej formie? Tego tutaj brakuje, proszę o wyjaśnienie. Tym bardziej, że 
przekładam stronę, i jest wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono ulg, 
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011r. i w niektórych przypadkach 
pojawiają się te same osoby fizyczne albo osoby prawne. Sądzę, że działa to w taki 
sposób, że jeśli ktoś korzysta z pomocy publicznej to nie powinien korzystać z 
odroczenia, to się wyklucza. Albo jak korzysta z umorzeń to nie udzielamy mu 
pomocy publicznej, bo jest niewiarygodnym partnerem. Proszę o wyjaśnienie, te cyfry 
budzą niepokój, są to bardzo duże kwoty, a odpowiedź w tym opracowaniu jest 
naprawdę szczątkowa.  
Paweł Leszczyński – pytanie w imieniu mieszkańców ul.Tańskiego i ul.Skalskiego: 
został sporządzony projekt techniczny wykonania obu ulic i 2011 rok był już 
kolejnym, kiedy ta inwestycja nie została zrealizowana. Kiedy będzie zrealizowana? 
Jak wygląda temat, jeśli chodzi o termin, czy nie ma zagrożenia, że pieniądze, które 
zostały wydatkowane na ten projekt pójdą w błoto?  
Paweł Jakubowski – odpowiadając na pytanie radnego R.Sondeja odnośnie rozłożeń 
zaległości na raty- jako ZGM rozłożyliśmy na raty 306 gospodarstwom domowym 
kwotę prawie 800tys.zł. To jest nasza pomoc w stosunku do mieszkańców, ponieważ 
rozkładając zaległości na raty wstrzymujemy naliczanie odsetek. Jeśli ktoś ma bardzo 
dużą zaległość zasądzoną, grozi eksmisja i zwraca się o rozłożenie zaległości na raty, 
będzie płacił czynsz + ustaloną kwotę, na ile go stać – to mamy nie rozkładać takiej 
zaległości? Należy rozłożyć na raty, tym bardziej, że wszystkie skutki prawne, łącznie 
z tym, że komornik umorzył postępowanie, firma windykacyjna nie ma możliwości 
windykować tej należności, a mieszkaniec do nas przychodzi i sam chce dobrowolnie 
wpłacać w ratach i prosi o wstrzymanie naliczania odsetek – jest to możliwe i 
uważam, że bardzo dobrze, że coś takiego robimy. Jeśli nie rozłożylibyśmy na raty, to 
doprowadzilibyśmy do naliczania odsetek i wzrastającej należności w stosunku do 
ZGM-u.  
Roman Maksymiak – problem opłat dodatkowych, które popularnie nazywamy 
mandatami, istnieje od lat. Windykacja tych opłat będzie na poziomie 30% i większa 
nie będzie. Jest dużo osób, które jeżdżą bez biletu, bez dokumentu, nie można tego 
sprawdzić. Kontrolerzy spisują te osoby, wszczynamy procedurę, a później okazuje 
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się, że w stosunku do nich nie można tej windykacji prowadzić, bo się podawały za 
kogoś innego. Często są to osoby, które korzystają z komunikacji miejskiej, są z 
marginesu społecznego, jeżdżą, wysiadają, jeżdżą następnym, dostają mandat i nie 
można tego wyegzekwować, ponieważ nie ma, z czego tej egzekucji przeprowadzić. 
Za chwilę będą zmiany prawa, które spowodują, że obywatele kraju nie będą musieli 
posiadać dowodu osobistego i zastanawiamy się jak wówczas ta kontrola będzie 
prowadzona i jaka będzie możliwość egzekucji. Nie ma tu żadnej niespodzianki, 
możemy przedstawić szczegółowe materiały w tym zakresie. Działamy na podstawie 
uchwały rady Miasta, która jasno precyzuje, kiedy, jakie umorzenia mogą nastąpić. 
Jasno również precyzuje możliwość spłaty na raty tych zobowiązań. Odpowiadam, że 
część 2011r., druga część przynależy Wydz.Transportu Publicznego, za chwilę 
dyrektor wyjaśni i przypuszczam, ze powoła się na podobna sytuację, ponieważ teraz 
Wydz.Transportu Publicznego prowadzi kontrolę biletową i ten dług z racji nie 
zwindykowanych opłat jest już w mieście i będzie narastał. Jest to problem podobny 
jak z windykacją czynszu w ZGM-ie. Korzystaliśmy z wszystkich form, łącznie z 
wynajęciem firm windykacyjnych, gdzie jedna firma nam zwraca, bo nie może 
żadnego wyegzekwować opłat, dajemy to kolejnym firmom w nadziei, że będą 
sprawniejsi i te opłaty wyegzekwują. Jaka jest możliwość? Jedynie taka, że będziemy 
wpuszczać do autobusu pierwszymi drzwiami tylko te osoby, które posiadają bilet. 
Uważam, że nie powinniśmy się dziwić, że takie zjawisko jest, bo ono jest i będzie 
występowało w dalszym ciągu. Koszty firmy windykacyjnej – problem jest łatwy do 
zdiagnozowania, ponieważ zasada jest taka, że oddajemy opłaty do firmy 
windykacyjnej z chwilą, gdy następuje zwindykowanie tej opłaty i środki wpłyną na 
nasz rachunek, wówczas firma otrzymuje zapłatę, czyli koszt firmy windykacyjnej, 
który występuje z chwilą prowadzenia egzekucji nas nie interesuje. Otrzymując środki 
zwindykowane możemy się nimi podzielić z firmą windykacyjną. Mogę przygotować 
szczegółową informację ile przekazaliśmy do firmy windykacyjnej, ile uzyskaliśmy z 
firmy windykacyjnej opłat, jaką opłatę z tytułu tej egzekucji posiadają firmy 
windykacyjne. Jeśli będzie taka wola informację przygotujemy w szczegółach za I 
półrocze 2011r, ponieważ wówczas prowadziliśmy windykację. Nie pamiętam w tej 
chwili ile zapłaciliśmy firmie windykacyjnej.  
Roman Sondej – chodzi o parametr pokazujący sprawność zarządzania. Jeżeli wiemy 
ile kosztuje nas firma windykacyjna, wiemy na ile są umorzenia, to przy średnim 
wynagrodzeniu może będzie się opłacało sprzedawców biletów zatrudnić w każdym 
pojeździe, który jeździ po mieście, przy najmniej w godzinach największego 
obłożenia. Pytam o podstawy, a Pan w tym momencie mydli mi oczy, że przygotuje 
się do odpowiedzi. 
Roman Maksymiak – nie mydlę Panu oczu, tylko staram się przekazać informacje, 
przygotuję szczegółową informację. Powtarzam, że firma windykacyjna otrzyma 
wynagrodzenie za swoją usługę o ile doprowadzi do zwindykowania tej opłaty. Jeśli 
nie doprowadzi nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, poniesie koszty, ale to nie był 
problem MZK, to był problem firmy windykacyjnej. Kwestia opłacalności kontroli 
biletowej żeby ona była opłacalna znane są mi tylko miasta na wschodzie Europy, 
kilka miast, które prowadzi kontrolę biletową, mam na myśli Petersburg, gdzie to jest 
prowadzone, natomiast żadne miasto zachodnie nie jest mi znane, które prowadziłoby 
kontrolę biletów przy pomocy konduktorów, bo o tym myślimy, w środkach 
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komunikacji miejskiej. Sądzę, że jeśli byłoby to zjawisko takie, które jest opłacalne to 
byłoby to prowadzone. Jeżeli będzie taka wola pełną informację na ten temat 
przygotujemy. Nie sądziłem, że przy sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 
będzie potrzebna szczegółowa informacja MZK w zakresie opłat dodatkowych, które 
zostały zwindykowane bądź nie.  
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w kwestii spraw 
związanych z umorzeniami opłat z mandatów w komunikacji miejskiej, przypomnę, że 
Wydział rozpoczął działalność 1 lipca 2011r., a więc niespełna pół roku. Na dzień 
dzisiejszy nie mamy jeszcze problemu współpracy z firmami windykacyjnymi, ten 
proces jest przed nami. Te problemy, o których mówił mój przedmówca również nas 
czekają. Od lipca ubr. do końca maja br. Kontrolerzy, którzy współpracują z 
Wydziałem na umowach zlecenie, bo tylko na takiej formie mamy zatrudnionych 
kontrolerów w urzędzie, aby nie zwiększać ilości etatów, wystawili 7607 opłat. Z tego 
wysłaliśmy wezwania przedsądowe 2711 przypadkach. Do Sądu skierowanych zostało 
ok. 100 pozwów, z tym, że jeszcze nie wygraliśmy spraw. Po otrzymaniu wyroku 
Sądu, bo już pierwsze rozprawy do nas ocierają, będziemy mieli 10 lat na windykacje 
należnych nam opłat. Nasze działania zmierzały do tego, aby zakończyć postępowanie 
wobec osób, które jeżdżą na gapę i złożenie pozwu, ponieważ ten okres wynikający z 
przepisów prawa obowiązujących przy zawieraniu umów na przejazd jest określony 
prawem – okres 1 roku czasu. Stąd nasze działania zmierzały do tego, aby 
przygotować odpowiednie pozwy dla tych wszystkich osób. Jeżeli chodzi o sprawy 
związane z opłatami wynikającymi z jazdy bez poosiadania dokumentów – szacujemy, 
że jest miesięcznie kwota ok.100tys.zł. To nie jest mała kwota. Z naszych wstępnych 
wyliczeń wynika, że na taką kwotę pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej 
uszczuplają budżet MZK, który wynikałby z opłat za komunikację miejską. 
Wydziałowi zostały powierzone zadanie również inne. Wydział jest odpowiedzialny 
również za windykację opłat związanych z korzystaniem z parkowania pojazdów, to w 
naszej działalności ujęte są także opłaty związane z brakiem posiadania biletu lub 
uprawnień do korzystania z parkingu. Za 10 miesięcy działalności mieliśmy 347 
umorzeń na 42tys.zł. Jeśli chodzi o wpłaty to 763 pasażerów dokonało wpłaty na 
zasadzie, że na nasze wezwanie odpowiedziało, wpłatą opłaty w 229 przypadkach była 
to opłata manipulacyjna, a więc pozostaje nam ok.6tys. przypadków do ściągnięcia. 
Pokazuje to jak poważny jest to problem. Jeżeli chodzi o umarzanie to w tym zakresie 
obowiązują nas przepisy ustawy i uchwały Rady Miasta w jakich przypadkach 
Prezydent może dokonać umorzenia. Najczęściej jest to ze względu na trudną sytuację 
materialną zainteresowanego, przytoczę przykład gdzie rencista mający miesięczny 
dochód wynikający z dokumentów ok.1tys.zł., a miał zapłacić za jazdę bez biletu 
ponad 100zł. W wyniku naszych postępowań i wyjaśnień, jeżeli zainteresowany 
zgłosiłby propozycję rozłożenia na raty, to w takim przypadku rozkładamy na raty i 
takie przypadki są. Natomiast, jeżeli sugeruje nam, żeby umorzyć, bo nie stać go na 
opłaty i utrzymanie się w ciągu miesiąca, bo stanowi to dla niego bardzo znaczący 
uszczerbek w budżecie miesięcznym, to w takich przypadkach rekomendujemy 
prezydentowi, aby podjął decyzję o umorzeniu. Podobne zdarzenia są w przypadku 
parkingów, korzystają np. inwalidzi zajmując inne miejsca i nałożona zostaje opłata 
dodatkowa, w związku z tym, że nie posiadał uprawnień, bo nie uwidocznił uprawnień 
do korzystania z takiego miejsca parkingowego bezpłatnego i w takim przypadku 
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postepowań, niektóre przypadku są umarzane ze względu na ewentualny uszczerbek, 
bądź rozkładane na raty, wielkość rat sięga od kilku do kilkunastu rat miesięcznych. 
Jeśli chodzi o rozliczenie Wydziału w zakresie funkcjonowania windykacji mandatów 
i nakładania mandatów – na wrześniowej sesji Rady w planie pracy jest przewidziana 
informacja z działalności właśnie w tym zakresie Wydziału Transportu Publicznego, 
sądzę, że tam dużo dokładniej i precyzyjniej będziemy mogli określić sprawy 
związane z funkcjonowaniem Wydziału w tym zakresie. Jeśli chodzi o szczegóły 
umorzeń jakie stosujemy w stosunku od korzystających z parkingów to musiałbym 
taką informację dopracować i przekazać zainteresowanym radnym. Jeśli wyrażają taką 
wolę i zgodę, to prześlemy taką informację.  
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta - cieszę się z wyjaśnienia dyr.L.Gniteckiego, 
bo po zapytaniu radnego R.Sondeja powstała sytuacja bardzo wątpliwa, że jedną z 
przyczyn złej kondycji finansowej MZK jest niepełne ściąganie windykacji należności 
z tytułu korzystania z tego środka komunikacji. Zostało to określone nawet w ten 
sposób, że będziemy procedować nad kwestią podwyżek cen biletów, a proszę bardzo 
jak wygląda ściągalność tychże należności. Nie ma dnia żebym nie podpisywał kilku 
wniosków w tej sprawie, a dramaty i sytuacje ludzi w sensie ich kondycji finansowej, 
ale też i stosowania prawa w tym zakresie są takie, że dużej dowolności nie ma, 
robimy wszystko, co jest możliwe żeby windykować, ale musimy trzymać się 
pewnych reguł i zasad. Odpowiadając radnemu P.Leszczyńskiemu, odnośnie 
ul.Tańskiego i ul.Skalskiego – obie te ulice znajdują się w opracowaniu 50 
najpilniejszych do remontu ulic w mieście. W odniesieniu do tych dwóch ulic 
sporządzona jest dokumentacja, nie są jednak wpisane do WPF i to kiedy będą 
realizowane te ulice w sensie wykonania ich remontu będzie zależało od 
wprowadzenia tego przedsięwzięcia do określonego budżetu miasta. Będziemy 
proponować, Rada będzie podejmować decyzje w sensie czy będzie miało to miejsce 
w 2013r. czy 2014r. Zależy to od środków finansowych. Jeżeli nawet dokumentacja by 
się zdezaktualizowała, bo jest taka możliwość po 2 latach, przeprowadza się 
tzw.aktualizację dokumentacji i to nie jest problemem żeby z tego tytułu były jakieś 
perturbacje w realizacji tejże inwestycji. 
Marek Surmacz – chciałbym jeszcze raz podkreślić wagę tej sprawy i zaapelować do 
mediów o zatrzymywanie się w szczegółowych sytuacjach nad nazwiskami 
poszczególnych osób wobec których miasto stosuje dobrodziejstwo umorzenia 
zobowiązań, w niektórych przypadkach rzędu kilku tysięcy. Rozumiem Prezydenta, że 
są dramaty ludzkie, że mają trudną sytuację finansową ale Prezydent działa w imieniu 
wspólnoty samorządowej. I opinia publiczna, mieszkańcy naszego miasta mają prawo 
wiedzieć dokładnie i w szczegółach, który to Kowalski, dlaczego, z jakich powodów? 
Często jest niestety tak, ze to co w ukryciu jest podejmowane wcale nie musi być w 
zgodzie z rzeczywistością, to trzeba poddać pod osąd publiczny. Ci którzy będą w 
przyszłości składali wnioski o umorzenia, czyli tak naprawdę o przeniesienie 
odpowiedzialności finansowej na całą wspólnotę samorządową, muszą mieć 
świadomość, że to podlega ujawnieniu, że to może być dyskutowane, że sąsiedzi i 
znajomi dowiedzą się o tym, że oni zwrócili się do władzy miasta motywując np. być 
może nieprawdą, że mają trudną sytuację, bo ktoś może wiedzieć, że ta sytuacja wcale 
nie jest trudna. A w ogóle nie do przyjęcia jest sytuacja jeśli ktoś popełnia 
wykroczenia, które skutkują nałożeniem grzywien częściej niż jeden raz, czyli w 



12 
 

warunkach recydywy i po kilku razach zwraca się aby umorzyć mu należności, bo to 
znaczy, że on ma za nic porządek obowiązujący w naszej wspólnocie samorządowej, 
nie chce przestrzegać prawa, a nadużywa tej funkcji dobrodziejstwa umorzenia 
uwalniającego od opłaty tych zobowiązań. Dlatego do mediów apeluję o szczegółowe 
przyjrzenie się tym wielkościom kwot, nazwiskom i opisania paru przykładów, nawet 
rozmów osobistych w środowiskach zamieszkania z tymi osobami, żeby one były 
poddane kontroli publicznej. 
Renata Rój – dyrektor Wydz.Podatków i Opłat – w kwestii podatków należy 
stwierdzić, że wszystkie informacje dotyczące podatków i akta spraw podatkowych 
objęte są tajemnicą skarbową, jedynie ustawa może zezwalać na ujawnienie informacji 
dotyczących tej kwestii. Ta ustawa jest ustawą o finansach publicznych, która w art.37 
mówi w jakim zakresie mogą być informacje dotyczące podatków, ulg podatkowych, 
w tym umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty, ujawnione. Zgodnie z tym zapisem 
ustawowym dokonujemy takiego ujawnienia, jest to zamieszczane na bip.-ie, gdzie 
takie informacje są podawane do publicznej wiadomości. Nic więcej w tym zakresie 
jako miasto i żaden inny organ podatkowy nie możemy ujawniać. Mogę dać do 
wglądu przepis i zainteresowane osoby mogą zapoznać się z jego treścią.  
Dorota Modrzejewska-Karwowska – dyrektor Wydz.Spraw Społecznych – w 2011r. 
Wydz.Spraw Społecznych w imieniu Prezydenta Miasta, czyli posiadając 
upoważnienie Prezydenta Miasta rozkładał na raty należności wynikające z zaległości 
czynszowych. Miasto jest zobowiązane poprzez ustawę do wypłaty odszkodowań z 
tytułu niezapewnienia mieszkania, lokalu socjalnego tym lokatorom, którzy posiadają 
wyroki eksmisyjne z takim uprawnieniem nadanym przez Sąd. W związku z 
powyższym miasto wypłacając odszkodowanie Spółdzielni, bądź podmiotowi 
prywatnemu, następnie występuje do osoby zobowiązanej aby nam to odszkodowanie, 
które zapłaciliśmy zwróciła. Wówczas zgodnie z uchwała Rady Miasta oraz ordynacją 
podatkową, na wniosek takiej osoby w imieniu Prezydenta Miasta, możemy tą 
należność rozłożyć na raty. Ponadto w 2011r. z racji tej, że miasto przejęło zadanie po 
zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień jak również prowadzi w tej chwili Ambulatorium 
Kontrolowanego Trzeźwienia i tutaj również na wniosek osoby zainteresowanej, 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ordynacją podatkową można 
posiadając upoważnienie Prezydenta rozłożyć należność na raty, jeżeli istnieją ku 
temu poważne przesłanki, czyli po spełnieniu pewnych kryteriów dochodowych, 
najczęściej są to osoby, które mają niestety nie wysokie dochody, co nam 
przedstawiają w swoim wniosku. Wówczas rozkładamy na raty lub możemy odroczyć 
termin płatności. 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w tej dodatkowej informacji dotyczącej 
umorzeń, rozkładania na raty oraz przesuwania terminów płatności nie ma mowy o 
żadnych grzywnach, ani karach. To są tylko należności miasta wynikające z przepisów 
opłat i podatków, nie tylko pobieranych na podstawie ustawy o opłatach i podatkach 
lokalnych, ale także innych ustaw. Kontrola publiczna jest poprzez fakt, że wszystkie 
umorzenia, rozłożenia na raty, wszystkie nazwiska podatników, którzy mieli 
umorzony podatek powyżej kwoty 500zł. znajdują się na bip.-ie. dostępnym na stronie 
internetowej miasta. Dlaczego występują te same podmioty w sprawie umorzenia, 
rozłożenia na raty, czy przesunięcia terminu oraz wykazane są jako pomoc publiczna – 
otóż podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, zarówno osoby fizyczne jak i 
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prawne, jeśli mają udogodnienia w działalności w postaci umorzenia, rozłożenia na 
raty, bądź przesunięcia terminu płatności, jeśli stanowi to pomoc publiczną, która 
może mieć wpływ na przepływ między państwa członkowskimi jest wykazana właśnie 
jako pomoc publiczna? Dlatego podmioty, które są podatnikami są wykazane 2-
krotnie.  
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji w tym punkcie 
porządku obrad – zamykam dyskusje, przystępujemy do głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2011 rok, głosowało 13 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 10 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok, głosowało 10 radnych, przy 4 
głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – w związku z uwagami radnych do wyników głosowania, 
zarządzam reasumpcję głosowania. 
Marek Surmacz – nie ma podstaw do reasumpcji głosowania. W chwili, w której 
zarządził Przewodniczący głosowanie, nie wezwał innych radnych, którzy stoją w 
kuluarach, podjął Pan głosowanie wynik został taki jaki jest i jest rozstrzygnięte. 
Jan Kaczanowski – reasumpcja w tym przypadku może być ponieważ uwagę w sposób 
głośny, w zasadzie zrozumiałem jako wniosek zgłosił radny J.Derech-Krzycki, że 
prawdopodobnie nastąpiła pomyłka w liczeniu głosów, w związku z tym nie zaszkodzi 
przeprowadzić reasumpcję głosowania. Było to zasugerowane propozycją radnego 
J.Derech-Krzyckiego, a nie tym, że weszli nowi radni. 
Marek Surmacz – p.Kaczanowski szkoda, że Pan moich myśli nie odczytał w tej 
sprawie, odczytuje Pan myśli radnego J.Derech-Krzyckiego, a nie wie Pan co ja 
myślałem w tym czasie. Reasumpcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy w tym samym 
składzie na skutek błędu ponownie przeliczamy głosy. Jeżeli zmienia się skład 
gremium to jest nowe głosowanie. Dlatego zgłosiłem uwagę Przewodniczącemu żeby 
wygłosił pełną formułę powołując się na druk i tytuł uchwały. Pan to zrobił zarządził 
Pan głosowanie, nie było błędu w głosowaniu. Pan J.Kaczanowski nie jest zadowolony 
z wyniku głosowania, ale to jest inna sprawa. 
Jan Kaczanowski – p.Marku nie ma żadnego znaczenia moje zadowolenie lub nie, 
wręcz odwrotnie byłem zaskoczony takim właśnie głosowaniem, według mnie, w 
sumie pozytywnym, dlatego te insynuacje są absolutnie nie na miejscu. Uważam, że 
jeśli miałoby dojść do takiej sytuacji, że ktoś miałby się w dniu jutrzejszym 
rozpisywać w kontekście głosowania, czy ono odbyło się prawidłowo czy nie, 
absolutnie nie zaszkodzi przeprowadzić ponowne głosowanie. I taka jest propozycja ze 
strony radnego J.Derech-Krzyckiego. Można ewentualnie przegłosować wniosek 
radnego J.Derech-Krzyckiego czy przeprowadzić ponowne głosowanie czy nie, 
wówczas będziemy mieli w sposób jasny rozstrzygnięte i odbędzie się bez 
niepotrzebnych insynuacji. Moje zadowolenie tu nie ma żadnego znaczenia.  
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Marek Kosecki – o ile mi wiadomo na salę wszedł tylko jeden radny, a z wyliczeń 
wynika, że 17 radnych głosowało, stąd reasumpcja w składzie ewentualnie 
pomniejszonym to jednego czy dwóch radnych.  
Jakub Derech-Krzycki – chciałem potwierdzić, że taka była moja intencja, 
bezpośrednio po głosowaniu, zgodnie ze statutem, statut tak określa, że w takim 
momencie wniosek o reasumpcję powinien być zgłoszony. Zgłosiłem wątpliwość, bo 
jak po cichu sobie liczyłem patrząc kto jak głosował, to mi się ten wynik nie zgadzał. 
Dlatego jedynym, dopuszczalnym, możliwym i rozsądnym rozwiązaniem jest 
powtórzenie tego głosowania i chcę p.Marka Surmacza, który protestuje, zapewnić, że 
wniosek zgłosiłem w momencie kiedy radni przebywający w kuluarach nie wchodzili 
jeszcze na salę. Natomiast to, że oni weszli to chyba nie będziemy dochodzili do 
takich wniosków, że jak radny wszedł i jest na sali będziemy mu zabraniali brać 
udziału w głosowaniu, bo go chwilę wcześniej nie było na sali, byłby to absurd. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku radnego J.Derech-Krzyckiego o 
przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad projektem uchwały na druku nr 391, 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok, głosowało 12 radnych, przy 4 
głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się. 
 
Jakub Derech-Krzycki – przepraszam, że może zburzam porządek, ale nie może być 
tak, że radny M.Surmacz, który wydelegował nieobecnego dzisiaj 
Wiceprzewodniczącego do Prezydium i być może dlatego głosy są źle liczone. 
Nazywa mnie w jednym momencie chuliganem, a teraz mówi, że tych warchołów 
trzeba stąd usunąć proszę nie używać takich słów. Radny R.Wróblewski, radny 
J.Synowiec, radna G.Ćwikli ńska, radna H.Kunicka, radna G.Wojciechowska, radny 
P.Leszczyński oraz cały Klub Radnych SLD i cały Klub „Nadzieja dla Gorzowa”, 
czyli 13 osób obecnych na tej sali, jeżeli kogoś źle wymieniłem i ktoś z wymienionych 
nie głosował za - proszę o informację, według mnie 13 osób przeze mnie 
wymienionych głosowało przed chwilą w głosowaniu „za”. Nie może być tak, że 
liczymy, że 13 to 12 i radny Surmacz goni żebyśmy jechali dalej, bo tak mu pasuje. 
Wniosek o reasumpcję głosowania.  
Jerzy Sobolewski – proszę radnego M.Kurczynę o pomoc w liczeniu.  
Grażyna Wojciechowska – wniosek o 10min.przerwę. 
Jerzy Sobolewski – jesteśmy w trakcie glosowania, po głosowaniu i zrealizowaniu 
kolejnego punktu porządku obrad – ogłoszę przerwę. 
Marek Surmacz – w trakcie głosowania – to jest wtedy, kiedy zarządza Pan 
głosowanie i trwa procedura głosowania. Obecnie nie ma głosowania, więc wniosek 
radnej G.Wojciechowskiej jest absolutnie zasadny. 
Grażyna Wojciechowska – wycofała wniosek. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu miasta Gorzowa Wlkp. za 2011 rok, głosowało 13 radnych, przy 4 
głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu. 
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Marek Surmacz – wniosek o reasumpcje głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku radnego M.Surmacza o 
przeprowadzenie reasumpcji głosowania nad projektem uchwały na druku nr 391, 
radni nie głosowali, wniosek nie został przyjęty.  
 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta T.Jędrzejczaka 
bardzo dziękuję za zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011r. Mam takie 
jedno prywatne marzenie gdyby tego rodzaju uchwały, które są jednymi z 
najważniejszych podejmowanych przez Radę, przyjmowane były w nieco innej 
atmosferze. Zdecydowanie inaczej następowałby ich odbiór. Prezydent nie może w tej 
chwili podziękować osobiście, bo uczestniczy w pogrzebie, stąd też bardzo proszę o 
przyjęcie tych podziękowań z moich ust. 
 
Marek Surmacz – widzę, że ubyła znacząca liczba radnych z posiedzenia Rady i w 
związku z tym wnoszę o sprawdzenie listy obecności. 
Jerzy Sobolewski – zarządza sprawdzenie listy obecności. 
Jan Kaczanowski – sprawdza listę obecności. 
 
Ad.5a  Przyjęcie stanowiska Rady Miasta w sprawie kupców przy bramie 

B cmentarza. 
 
Sebastian Pieńkowski – chciałem zapytać Prezydenta i władze miasta dlaczego, jakie 
pozytywne argumenty przemawiają za tym, żeby likwidować miejsca pracy, czyli tych 
wszystkich przedsiębiorców lokalnych, którzy tam pracują. Jak wiemy miasto to 
organizm społeczny mający służyć interesom mieszkańców, reprezentują go Prezydent 
oraz Rada Miasta, a tę służebną rolę w stosunku do mieszkańców, ale i do 
przedsiębiorców, którzy są tymi mieszkańcami pełni w imieniu miasta GRH Spółka 
Akcyjna. Ona ma dwa zadania, pełnić służebną rolę, druga przynosić zysk dla miasta. 
Dzisiaj mamy decyzję, że miasto likwiduje miejsca pracy, nie tylko kupców, ale 
likwiduje miejsca pracy pracowników hurtowni, małych zakładów pracy 
produkujących na rzecz tamtego miejsca. Doprowadza tymi decyzjami tak naprawdę 
do ruiny rodziny tych kupców. Pozbawia się dochodów, jedni oceniają to na 
60tys.zł.inni, na 100ty.zł. Chciałbym otrzymać informacje ile dokładnie to jest. 
Generuje koszty dla państwa polskiego, czyli wypłacamy jako państwo zasiłki. 
Wzmacniamy monopol na gorzowskim rynku. Wymieniając te wszystkie argumenty, 
nie widzę pozytywnych argumentów Widzę same negatywne. Stąd pytanie na czym 
ma polegać cywilizowanie tego miejsca? Przypomnę: „cywilizować to pomagać 
zacofanym technicznie lub kulturowo społeczeństwom, osiągać wyższy poziom 
cywilizacji.” Likwiduj ąc cywilizację cywilizujemy, bo wzmacniamy monopol, 
wysyłamy ludzi na bezrobocie, mówiąc kolokwialnie wycinamy konkurencję. Stąd 
apel do podejmujących takie decyzje, żeby zamienić się miejscami z tymi kupcami, 
pojechać tam na miesiąc, spróbować na życie zarobić, coś sprzedać, zapłacić opłatę, 
podatek i troszeczkę tych ciepłych gabinetów opuścić. Mam wrażenie, że jest taki 
odlot od rzeczywistości nas otaczającej. Gdzie dzisiaj coraz trudniej żyje się 
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mieszkańcom Gorzowa Wlkp., a jako władza wykonawcza – Prezydent, Prezes GRH, 
likwidujecie to i to jeszcze w taki sposób, że kupcy, którzy są przedsiębiorcami, a jak 
wiemy przedsiębiorca musi w dłuższym okresie czasu wiedzieć co ma robić, żeby 
ewentualnie zmienić swoje decyzje inwestycyjne, nie zostali poinformowani 
jednoznacznie, że to zostanie przerwane? Apeluję do Prezesa przede wszystkim, żeby 
miał odwagę powiedzieć Prezydentowi Miasta, jako człowiek, który u niego pracuje, 
że jest to na szkodę miasta, na szkodę mieszkańców, na szkodę budżetu miasta i tak 
nie wolno robić. Dlatego dzisiaj cieszę się i dziękuję wszystkim radnym za to, ze to 
stanowisko zostało wypracowane przez wszystkich przedstawicieli Klubów i mam 
nadzieję, że zostanie jednomyślnie przyjęte. Mam nadzieję, że Prezydent, Prezes 
wysłuchają głosu Rady i przychylą się do tych wszystkich wniosków, żeby tego 
miejsca nie likwidować, a wręcz odwrotnie – rozbudować i rozwijać. 
Marek Kosecki – zanim to stanowisko przyjmiemy, również podobne zdanie wyrażam 
jako radny i cieszę się, że zostało to wypracowane przez wszystkie kluby pracujące w 
radzie Miasta Gorzowa Wlkp. Chciałbym aby to stanowisko nie było tylko sztuką dla 
sztuki, zwracam się do Prezydent E.Piekarz aby ostatnie zdanie zapisane w stanowisku 
było respektowane w 100%, że „do czasu opracowania głównych założeń 
wnioskujemy o przedłużenie umów dla gorzowskich kupców.”  
Robert Jałowy – musimy sobie zdać sprawę z takich podstawowych, fundamentalnych 
kwestii dotyczących tego handlu i całego problemu. Nie mamy tu do czynienia z 
handlem straganowym, mamy do czynienia z takim handlem, jaki tam będzie 
funkcjonował za zgodą miasta. Wobec tego, jeżeli tam będzie funkcjonowała 
normalna infrastruktura, to wówczas będzie to po prostu handel w otwartej przestrzeni. 
Dla każdego klienta przyjazny, a także ładny i estetyczny. W większości lub prawie 
wszystkich w dużych nekropoliach szanujących się przy wejściu, mamy do czynienia z 
jakąś formą wsparcia dla osób, które przybywają i być może wcześniej nie miały 
możliwości nabycia zniczy lub kwiatów aby okazać szacunek zmarłym. W związku z 
tym sądzę, że zdajemy sobie sprawę, bo są to fundamentalne sprawy, kiedy możemy 
mieć do czynienia z miejscami w trzech kategoriach w danym miejscu, czyli 
przygotowane, zadaszone, estetycznie przygotowane miejsca do otwartego handlu, 
miejsca czasowe jeśli jest taka potrzeba, a także otwarta przygotowana przestrzeń dla 
sprzedawców kwiatów lub wieńców, kiedy jest Święto Wszystkich Świętych i 
wiadomo, że jest bardzo duży ruch i tych miejsc jest potrzeba więcej. Tym miasto 
powinno się zająć, te elementy miasto powinno zabezpieczyć. Ucywilizujmy to ale w 
taki sposób żeby tam było pięknie, estetycznie, wygodnie i kulturalnie.  
Mirosław Zotow – przedstawiciel kupców – chcieliśmy prosić Was o pomoc, w 
niezrozumiałej dla nas sytuacji dotyczącej likwidacji targowiska przy drugiej bramie 
Cmentarz Komunalnego. Na tym targowisku handluję 17 lat, wcześniej targowiskiem 
zarządzał OSiR. Jesteśmy zdziwieni, ze w dniu 15 maja br. dostaliśmy informacje o 
likwidacji targowiska, otrzymaliśmy zawiadomieni z GRH o likwidacji naszego 
targowiska. Zostaliśmy oszukani, bo miasto przedłużając nam umowy z roku na rok, 
czy o pół roku, a Pani Prezydent twierdzi, że dając tak umowy dawała sygnał dla 
Prezesa GRH, że ten handel zostanie zlikwidowany. Prezydent jednym podpisem 
zrobił z nas żebraków, bo w tej chwili będziemy musieli iść i żebrać o kuroniówkę, o 
jakieś zasiłki. Nigdy dotychczas nie korzystałem z pomocy, zawsze zapracowałem. 
Mam 50 lat i ani razu nie byłem a urlopie, wczasach, itp. i teraz zabrać człowiekowi 
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miejsce pracy. Prezydent twierdzi, że chodzi o estetykę, dojeżdża codziennie do pracy 
z Chwalęcic, tylko śmiem twierdzić, że jadąc obok naszego targowiska naszych 
straganów nie widział, bo tam rosła wysoka trwa do dnia dzisiejszego. Dziś rano 
została wykoszona pierwszy raz w tym roku. Czy to była estetyka? Myślę, że nie. Jeśli 
chodzi o estetykę to dlaczego miasto z nami nie porozmawia. Już za czasów jak 
podlegaliśmy pod OSiR zgłaszaliśmy, prosiliśmy o postawienie straganów, ale nikt 
nas nie słuchał. Miasto nie wydało ani jednej złotówki na powstanie tego targowiska. 
Ono powstało samoistnie i dopiero zostało zatwierdzone przez miasto. Tu nie chodzi o 
estetykę, bo zginą nasze stargany, ale wokoło są pomniki – czy to będzie inna 
estetyka? Proszę obejść cmentarz i zobaczyć jak to wygląda. Osoby przyjeżdżające na 
cmentarz są zdziwieni, że mamy zostać usunięci. Tu nie chodzi o estetykę, tu chodzi o 
wyrzucenie nas i wprowadzenie monopolu. W wybudowanym pawilonie jest 
restauracja, sklep producenta zniczy i hurtownia kwiatów. Nie jesteśmy ani 
producentami, ani hurtownikami, zaopatrujemy się właśnie u takich producentów i 
hurtowników. Czy jesteśmy dla nich konkurencją? Tu chodzi o pozbycie się nas i 
zrobienie monopolu, automatycznie hurtowania podniesie ceny do góry. Czy miasto 
tak zadłużone w tej chwili stać na gardzenie takimi pieniędzmi jakie są za to 
targowisko? Czy Prezydent może spokojnie spojrzeć swoim wyborcom w oczy i 
powiedzieć ile kosztuje ten jego jeden podpis budżet miasta? Czy Prezydent nie widzi 
jak estetycznie wygląda ten pawilon? Nie wiem kto dał pozwolenie na wybudowanie 
tego pawilonu. On jest na dzień dzisiejszy niewykończony. Nas się próbuje zniszczyć, 
ale wielcy mogą wszystko. Jakby miasto chciało zrobić estetykę zwróciłoby się do nas, 
wyłożylibyśmy część środków, ale jeżeli mam umowę na rok to śmieszne żebym 
postawił pawilon za 15tys.zł. Chciałem dzisiaj iść do Urzędu i się wymeldować, zrobić 
się bezdomnym, skoro miasto nas nie chce, to po co mieszkam w tym mieście? Czy 
miasto jest dla bogatych, a biednym można pomiatać? Proszę dać nam 1,5roku abyśmy 
mogli się przebranżowić, po tym okresie nie idę z ręką po państwowe pieniądze, bo 
dalej pracuję i utrzymują rodzinę. Nasze umowy kończą się w sobotę, do 10 lipca br. 
mamy oddać targowisko. Jeśli nie dojdziemy z Prezydentem do porozumienia sprawa 
trafi do Sądu. Uważam, że jesteśmy na tyle cywilizowani ludzie, że powinniśmy 
rozmawiać między sobą, a nie prać brudów w Sądzie. Zawsze można się dogadać. 
Wiem, że ja tego targowiska od poniedziałku nie opuszczę, wiemy, że Prezydent użyje 
wszystkiego i Straż Miejska będzie nas karać bardzo wysokimi mandatami. Tych 
mandatów nie przyjmę, niech pozwą mnie za te mandaty do Sądu, niech nałożą 
grzywnę, niech mnie zamkną, bo nie robi się w ten sposób. Dlaczego przez tyle lat 
miasto nie rozmawiało z nami? Brało tylko pieniądze, nic więcej nie robiło. Proszę 
wszystkich o zajęcie się naszą sprawą i dziękuję tym wszystkim, którzy nam 
dotychczas pomogli. 
Radosław Wróblewski – odczytał projekt stanowiska Rady Miasta – załącznik nr 12 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem uwag do projektu stanowiska, uznam, że 
Rada Miasta przyjęła jednomyślnie stanowisko w sprawie likwidacji targowiska przy 
bramie „B” Cmentarza Komunalnego przy ul.Żwirowej. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.6-9 
porządku obrad. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.9  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. Uzasadnienie stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały na kwotę 1.669.748zł. został 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju, projekt na kwotę 5.696zł., projekt na kwotę 364.084zł. i 
projekt uchwały w sprawie WPF – uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
Marek Surmacz - projekt uchwały na kwotę 1.669.748zł., zobowiązanie wynikające z 
wyroku Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – wiem, że jest to 
zaszłość za którą odpowiedzialności nie ponosi obecny Prezydent, ale obecny 
Prezydent Miasta ponosi odpowiedzialność za to, że wielkość tego zobowiązania jest 
tak wysoka dziś. Chodzi o to aby był bardziej elastyczny w przyszłości, gdzie zapisy w 
umowach, szczególnie regulujące kwestie gospodarcze są oczywiste, żeby nie wdawał 
się w spory sądowe, bo same spory są kosztowne, a i czas upływający przy 
rozstrzygnięciu negatywnym nakłada tego typu zobowiązania. Pamiętam, zresztą 
krytykowałem okoliczności związane z zawarciem, ale z naszego punktu widzenia 
wtedy, niekorzystnej umowy z kupcami gorzowskim, z punktu widzenia interesu 
miasta, ale jak zawsze to bywa, potrzeba doraźna, potrzeba polityczna dyktowała 
takim interesem i dzisiaj mamy tego skutki. To jest kolejny dowód na to, że doraźne 
interesy są bardzo kosztowne w przyszłości, jeśli chodzi o kwestie finansów 
publicznych. Apelowałbym do Prezydenta, że tam gdzie sytuacje wydają się oczywiste 
po zasięgnięciu opinii prawnej mieć odwagę podejmowania decyzji, płacenia 
mniejszych kwot, ale bez wdawania się w spory sądowe.  
Robert Surowiec – zgodzę się z radnym M.Surmaczem, jakieś 4-5 lat temu, kiedy 
byłem Przewodniczącym Rady Miasta, kupcy, którzy byli w sporze z miastem 
zwrócili się do mnie o negocjacje, odbywały się rozmowy. Kupcy mieli swoje 
określone oczekiwania i byli skłonni podpisać ugodę. To były kwoty absolutnie 
mniejsze niż to co teraz musimy zapłacić, nie mówiąc o tym, ze wtedy sytuacja 
budżetu miasta była dużo lepsza. Jak spojrzę na to w jaki sposób postępujemy i w 
jakich sprawach są mediacje, negocjacje to nie zawsze jest to rozsądne? Dziś w trudnej 
sytuacji budżetu miasta ponad 2,5mln.zł. musimy oddać, a sprawa mogła się skończyć 
niecałym milionem i kilka lat temu. Sądzę, że warto wziąć to pod uwagę. Chciałbym 
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zapytać: ile i jakie spory sądowe miasto toczy z podmiotami? Chciałbym taki wykaz 
od Prezydenta otrzymać.  
Ewa Piekarz – sprawa ewentualnej ugody, czy oczekiwań kupców – były 
podejmowane próby rozmów, w tym również w obecności byłego Przewodniczącego 
Rady Miasta – R.Surowca, Oczekiwania kupców zawsze zmierzały do tego aby w 
trybie bezprzetargowym nabyli nieruchomość. Wcale nie było takie oczywiste, że to 
kupcy mają rację, a nie miasto Gorzów Wlkp. gdyby to było takie oczywiste to nie 
byłoby potrzebne rozstrzygnięcie sądowe. Uważam, że pomimo niekorzystnego 
wyroku nie powinniśmy byli wtedy zawierać ugody, która pozwalałaby nabyć 
nieruchomość w trybie bezprzetargowym, ponieważ taka procedura nie jest 
preferowana przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że w tym czasie kiedy miasto włada nieruchomością, a konkretnie OSiR, ta 
nieruchomość przyniosła nam konkretne pożytki. Te pożytki są mniej więcej na 
poziomie tego właśnie odszkodowania i nadal jesteśmy właścicielem i będziemy mieli 
w przyszłości pożytki z tej nieruchomości.  
Robert Surowiec – nie do końca tak było, byłem przy tych rozmowach. Kupcy chcieli 
przejąć nieruchomość a jako jedną z opcji podawali odszkodowanie za to żeby z tej 
nieruchomości zrezygnować. Podawali nawet kwoty znacznie niższe niż to co 
przegraliśmy w Sądzie. Czy miasto ma jakąś spójną politykę, kiedy prowadzi 
negocjacje, mediacje, a kiedy oddaje sprawę do Sądu? Bo mieliśmy różnego rodzaju 
przykłady, gdzie na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że powinniśmy iść do Sądu, a 
były podejmowane moim zdaniem dość pochopne mediacje, gdzie mogły być 
zastrzeżenia czy działamy na pewno w interesie miasta. Kiedy, w jakim wypadku 
miasto negocjuje i mediuje, a kiedy oddaje sprawę do Sądu? Mam wrażenie, że takich 
czytelnych zasad w tym mieście nie ma. 
Stefan Sejwa – padło pytanie dotyczące aktualnej sytuacji jeśli chodzi o spory miasta z 
podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w działania związane z 
funkcjonowaniem miasta, głównie chodzi o procesy inwestycyjne. Aktualnie dwie są 
takie kwestie, spór jest z jednym podmiotem tj.Polimex Mostostal, a dwie sporne 
sprawy dotyczą realizacji inwestycji CEA – Filharmonia Gorzowska, drugi spór 
dotyczy realizacji inwestycji ul.Wyszyńskiego. Te dwie kwestie są w zaawansowanym 
sporze i jesteśmy w momencie zastanawiania się nad podjęciem decyzji czy pójdziemy 
na drogę sądową czy uznamy inne argumenty i racje. Każda sprawa jest bardzo 
indywidualna, nie możemy ustalić pewnych zasad, które jakby matematycznie 
podchodząc określałyby, w którym momencie kierujemy sprawę do Sądu, a kiedy 
rezygnujemy. Wiele jest takich kwestii, gdzie podejmujemy dyskusję i do jakiego 
kroku się posunąć w takiej kwestii. Zawsze jest uwzględniany interes miasta, ale też 
jest uwzględniana sytuacja na ile to ryzyko pozwoli nam wygrać proces sądowy albo 
przegrać. Takim działaniem była ostatnio kwestia ul.Sybiraków. Wspomniane przeze 
mnie przykłady sporów, mam na myśli ul.Wyszyńskiego i różne aspekty realizacji 
inwestycji Filharmonii, nie będę tego rozwijał, gdyby była jednak taka wola możemy 
to omówić, ale obecnie to jest na tapecie naszych poczynań w tym zakresie.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., (na kwotę 1.669.748zł.), głosowało 14 radnych, 
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przy braku głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących się – załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., (na kwotę 5.696zł.), głosowało 17 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., (na kwotę 364.084zł.), głosowało 18 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2012-2086, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie 
pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za 
pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
18 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom 
dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w 
pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, głosowało 19 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia 
opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie 
pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za 
pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej. 

 
Barbara Steblin-Kamińska –w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty rodzicom, osobom 
dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w 
pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, głosowało 18 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków 

finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Barbara Steblin-Kamińska –w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zwiększenia wysokości 
środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu rodzinnego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do 
protokołu. 
 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Pogotowiu 

Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp. 
 
Barbara Steblin-Kamińska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Pogotowiu 
Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.14 
i 15 porządku obrad. 
 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 



22 
 

Ad.14  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę o utworzeniu instytucji 
kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia 
Gorzowska. 

Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji artystycznej 
pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia 
Gorzowska. 

 
 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 26 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że ona projekty uchwał zostały jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji. 
Roman Sondej – analizując propozycję nadawanego statutu dla CEA – Filharmonia 
Gorzowska, chciałbym zaproponować w imieniu Klubu Radnych PiS dwie poprawki. 
W projekcie § 9 ust.6 mówi, że dyrektora artystycznego powołuje o odwołuje 
Prezydent Miasta na czas określony. Analizując całą strukturę CEA, sposób powołania 
dyrektora, wiedząc, że dyrektor powołuje księgowego, wiedząc, że dyrektor nadaje 
regulamin organizacyjny CEA, że dyrektor powołuje radę programową to 
nieuzasadnione jest aby dyrektora artystycznego powoływał i odwoływał Prezydent 
Miasta, powinna to również być kompetencja dyrektora CEA. Stąd proponowałbym 
wniesienie poprawki w § 9 ust.6: „Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje 
Dyrektor CEA na czas określony.” Kolejna poprawka § 11 ust.2 – wobec tych 
mechanizmów wadliwych, które teraz obserwujemy w Filharmonii w obszarze 
zarządzania uważamy, że potrzebny jest tutaj pewien element kontrolny Rady Miasta i 
chcielibyśmy zaproponować zmianę brzmienia tego zapisu poprzez dodanie słów: „po 
zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miasta.”  
Ewa Pawlak – o ile ten pierwszy wniosek wymaga jeszcze konsultacji z prawnikiem, 
to jeśli chodzi o regulamin organizacyjny instytucji kultury, to zgodnie z ustawą on 
jest nadawany po zasięgnięciu opinii organizatora. Tyle, że tego już nie powtarzaliśmy 
w statucie, bo to wynika wprost z ustawy. Taka opinia organizatora jest zawsze 
wydawana w przypadku gdy dyrektor opracowuje już regulamin organizacyjny. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały o 
utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – 
Filharmonia Gorzowska, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – głosowanie nad nadaniem statutu CEA odłożymy do czasu 
wyjaśnienia przez prawników, po wrócimy do tematu w dalszej części sesji. 
 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.16  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i 
ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz 
sposobu ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z 
tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i 
zwierząt w Gorzowie Wlkp. 

 
Leszek Gnitecki – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawia projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Sebastian Pieńkowski – otrzymaliśmy sprawozdanie z działalności zakładów 
budżetowych za 2011r. MZK – spadek sprzedaży biletów 12,7%, spadek liczby 
pasażerów 6,4%. Jak podniesiemy ceny biletów to w następnym sprawozdaniu te 
spadki zahamujemy?  
Marek Kosecki – temat staje się nudny, 4 raz wracamy do kwestii podwyżek. Czy ta 
podwyżka cen biletów, która jak tu stwierdzono obejmie 20% populacji pasażerów, 
załatamy dziurę w budżecie wynikającą ze zmniejszonej na ten rok dotacji dla MZK. 
Na pewno nie, a już na pewno nie poprawimy komfortu jazdy w autobusach, nie 
przywrócimy likwidowanych linii autobusowych i częstotliwości kursowania 
autobusów? Stąd uważam, ze bezcelowym jest dalsza dyskusja w tym punkcie. 
Marek Surmacz – gdyby sprawa nie była poważna można byłoby powiedzieć coś 
dowcipnego, ale upór władz miasta w forsowaniu tych rozwiązań nasunął mi 
skojarzenie z kultowego filmu „Vabank” naczelnika, który przychodził z makietką i 
przedstawiał wszystkim świetna koncepcję rozwiązania budowy zakładu karnego, z 
którego na pewno nikt nie ucieknie. Ktoś musi w końcu ten projekt podrzeć. 
Podrzyjmy go, wyrzućmy i wróćmy do niego ewentualnie jak zaproponuje nam się 
naprawdę poważne rozwiązania w kwestii finansowania MZK.  
Paweł Leszczyński – należy się utożsamić z głosami moich przedmówców. Ile razy 
jeszcze w tym roku wrócimy? Może najlepiej wziąć kalendarium posiedzeń Rady 
Miasta w 2012r. i zapytać kiedy dyrektor MZK do nas się przybliży po raz enty z ową 
propozycję. Przypomnijmy, że na poprzedniej sesji Rady Miasta głos zabierał jeden z 
mieszkańców p.Czesław, który poruszył m.in. kwestię na która ani ja, ani radny 
M.Surmacz nie otrzymaliśmy odpowiedzi w marcu kiedy ta sprawa stawała, chodzi o 
sławetne „sznurki autobusów”, zatrzymujące się na różnego rodzaju przystankach o 
jednakowych porach. Nadal w tym temacie nic pozytywnego się nie stało. 
Sygnalizujemy po raz kolejny to zagadnienie. Wiem, ze tego rodzaju zmiana nie 
wybawi ze złej sytuacji finansowej MZK, ale nasuwa się pytanie: czy w instytucji jaką 
jest MZK powinien funkcjonować rzecznik prasowy? Rozumiem funkcjonowanie 
rzeczników w instytucjach administracji publicznej, ale akurat w tego rodzaju firmie? 
Mamy choćby ZGM, ale póki co nie słyszałem żeby funkcjonował tam rzecznik 
prasowy. Czy nie mamy jednak do czynienie z małym przerościkiem etatowym? Może 
jednak warto pomyśleć o analizie struktury zatrudnienia w MZK, bo na razie 
zwolnionych zostało paru kierowców, natomiast ten malutki przykład wskazuje, że 
chyba jeszcze ta analiza nie została przeprowadzona do końca, co dla nas, radnych 
Rady Miasta, jest istotne. Wszystkie Kluby Radnych apelowały i apelują w dalszym 
ciągu, jak sądzę, o kompleksowy plan poprawy funkcjonowania komunikacji w 
naszym mieście, bo na razie mamy likwidację kolejnych linii autobusowych. Bardzo 
dobrze, że w końcu po latach zabierania głosu w sprawie bezzasadności 
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funkcjonowania linii tramwajowych nr 4 i 5, które funkcjonowały kosztem linii 1, 2 i 3 
w końcu doczekaliśmy się tzw.zawieszenia funkcjonowania tych linii, a więc 
przyznania się do tego, że ich uruchomienie było bezsensowne. To wygenerowało 
koszty, które dzisiaj się mszczą w pewien sposób. Do tego co mówił radny M.Kosecki 
o komforcie podróżowania, dostaliśmy w maju wyniki oceny funkcjonowania 
komunikacji miejskiej widzianej oczyma pasażerów. To nie są najlepsze wyniki, 
postrzeganie komfortu jazdy jest dyskusyjne i w tej sytuacji, dzisiaj po raz kolejny 
jesteśmy częstowani tą propozycją. Czy wynika z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury, że za brak numeru legitymacji do biletu miesięcznego, na znaczku 
kontrolnym biletu okresowego oraz za bilet okresowy zniszczony, nieczytelny, bez 
zdjęcia posiadacza, jego nazwiska i imienia oraz adresu zamieszkania – aż 15-krotnie 
mamy karać? Czy ta wielkość wynika z tego rozporządzenia, czy możemy się 
poruszać w ramach jakiś widełek? Jeśli nawet przyjmiemy dziś proponowaną uchwałę 
o podwyżkach czy nie ma sposobu na obniżenie tej trochę drakońskiej opłaty?  
Marek Surmacz – wielokrotnie podnosiłem kwestię jeżdżenia autobusów stadami, jak 
to określił na ostatniej sesji p.Czesław. Otrzymałem pismo od dyrektora MZK, 
sporządzone 11 czerwca br., ale po raz kolejny nie otrzymałem odpowiedzi na 
zadawane pytanie, bo co mi z tego, że dyrektor odpowiada, że średnia częstotliwość 
odjazdów w ciągu godziny jest taka, i taka. To nadal nie rozwiązuje poruszanej przez 
nas kwestii. Stawialiśmy zarzut, że w przedziale 10 minut odjeżdża 5 autobusów i 
kolejne 20 minut nie ma żadnego. Policzyć średnio to wychodzi co 4 minuty, tylko, że 
przez 15-20 minut na najbardziej ruchliwych przystankach nie ma odjazdu autobusu. 
Co z tego, że na przystanku między godz.7.00 a 8.00 najczęściej używane rondo 
Myśliborskie, tam gdzie krzyżują się wszystkie linie autobusowe, średnia 
częstotliwość w przedziale 2,86, bo tych autobusów jest tam tak dużo, że w sumie tak 
to wygląda. Tylko, że i mieszkaniec miasta na ostatniej sesji i my, prosiliśmy aby 
zobrazować nam na diagramie jak w przedziałach czasu np. między 7.00 a 7.10 jak 
często autobusy podjeżdżają, a potem przez kolejne 20 minut nie ma żadnego 
autobusu na przystanku, a wszystkie oczywiście jada w kierunku śródmieścia? 
Pasażerowie mają dylemat czy 20 minut czekać na autobus, czy iść pieszo, pójdą 
pieszo, to oczywiste. Wielokrotnie widziałem p.Leszczyńskiego mijającego mój dom, 
idącego pieszo, też robię podobnie, idę pieszo.  
Stefan Sejwa – okazuje się, że na komunikacji miejskiej znamy się wszyscy, jak na 
medycynie i oświacie. Jest to dziedzina rzeczywiście bardzo trudna i skomplikowana. 
Nie wchodząc jednak w większe szczegóły chciałbym w tym momencie postawić, 
jeżeli zostało wyliczone, w sposób bardzo obiektywny, że koszt funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w 2012r. to 18mln.zł. i naszymi rękoma, byłem wtedy jeszcze 
radnym, przyjęliśmy wersję następującą: zmniejszamy o 4mln.zł. środki finansowe dla 
przewoźnika na 2012r. To proszę wytłumaczyć skąd, nie ograniczając w sposób 
drastyczny komunikacji w mieście wziąć środki, czy podjąć inne działanie, które 
zrekompensuje te 4mln.zł.? Przecież Rada Miasta zgodziła się przyjmując budżet na 
ten wariant. Jakie było kolejne zadziałanie? Dyrektor MZK słusznie, jeżeli nie może w 
ramach środków przyznanych mu, zabezpieczyć to co było w wariancie optymalnym 
komunikacją w mieście na 2012r., dokonał reorganizacji ruchu komunikacyjnego w 
mieście. W jakim kierunku? Ograniczył linie, bo to jest jedyny wariant możliwy do 
przeforsowania. Z tytułu tej reorganizacji zeszliśmy do 2,5mln.zł. zobowiązań w 
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stosunku do kosztów tej zreorganizowanej linii, ale to w dalszym ciągu 2,5mln.zł. 
Dokonano również takiego ruchu, że zreorganizowano zasoby pracownicze w MZK, 
ponad 30 osób zwolniono z tytułu tej reorganizacji., nie tylko problem rzecznika jest 
in plus. Dalej reorganizować nie możemy, bo oczekiwanie mieszkańców nie 
zaakceptuje kolejnego ruchu w tym zakresie, że jeszcze zamknąć jakąś linię, jakiś 
odcinek w tym zakresie, czy jeszcze jakieś inne zadziałanie nastąpi. Wręcz odwrotnie, 
wpływają podania, pisma prośby sąsiednich gmin, gdzie współpracujemy. Także od 
wielu mieszkańców osiedli, szczególnie w rejonie cmentarza, że chcą przywrócenia 
poprzedniego funkcjonowania organizacji ruchu komunikacji zbiorowej w mieście. 
Czy możemy dokonać w trakcie roku, jesteśmy prawie w lipcu, takiej reorganizacji w 
budżecie, że znajdziemy te 2,5mln.zł., bo ich nadal nie ma. Proszę wskazać z czego w 
budżecie zdjąć środki przeznaczając na brakujące środki w komunikacji. Ten problem 
do końca roku jest niezałatwiony. Nie ma opcji takiej, żeby nagle znalazły się środki, 
które zabezpieczą potrzeby w tym zakresie. To jest kwestia, która zmusza nas do tego, 
żeby temat stawiać. Rozbawił mnie dzisiaj radny M.Kosecki, który wyszedł i mówił, 
że temat nudny, że 4 raz – tak mówić jest wygodnie, ale daj 2,5mln.zł. i zobaczymy 
jaka będzie sytuacja w sensie odpowiedzialności, że musisz do końca roku dać, bo nie 
ma paliwa, nie ma innych rzeczy. Nie możemy też podchodzić w ten sposób do 
sprawy, że jakoś to będzie albo szydzić z tematu na zasadzie takiej, że możemy obyć 
się bez tych 2,5mln.zł. Jest to niemożliwe. Jeżeli zrobiliśmy dzięki pomocy Rady ruch 
w kierunku zweryfikowania ulg, i to nam da kilkaset tysięcy złotych, to założyli śmy, 
że jeśli pójdziemy w kierunku takim jak mają praktycznie wszystkie miasta w Polsce -
3 zł. bilet normalny i więcej, to znów znajdziemy dzięki tej sytuacji te kilkaset tysięcy 
złotych, które zrekompensuje te 2,5mln.zł. Nie mówiąc o tym jak egalitarnie 
postanowiliśmy postąpić. Jeżeli 20% pasażerów, korzysta z formuły biletów 
jednorazowych, to 80% dla pasażerów w sensie miesięcznych biletów pozostawiamy 
bez zmian, na dotychczasowym poziomie. Ze strony miasta jest próba sprawiedliwego 
zadziałania, ale jednocześnie szukania dodatkowych środków. Prawie wszyscy 
przedmówcy podnosili, że komfort przejazdu nie odpowiada, że jeździ się źle, 
niewłaściwie, są opóźnienia i różne inne sytuacje mają miejsce. Jak można zrobić 
dziurę wspólnymi działaniami, w tej chwili ograniczoną do 2,5mln.zł. i mówić o tym, 
że teraz brakuje pieniędzy ale oczekujemy większego komfortu jazdy. Skąd ten 
komfort ma się wziąć. Nie tylko, ze nie ma pieniędzy to jeszcze żądamy w stosunku 
do zastanego stanu zwiększenia komfortu jazdy. Takie zadziałanie jest niemożliwe. 
Nie dla zabawy poruszamy ten temat, on jest spędzający sen z oczu, na zasadzie, że 
miesiące upływają, dochodzimy do końca roku i brakuje środków, których nie ma 
gdzie zminimalizować tej dziury jaka powstała. Nie mówiąc o tym, że spółkę 
ustanowiliśmy z mocą od stycznia 2013r., ale nie możemy doprowadzić też do takiego 
stanu rzeczy, że obarczymy spółkę, która zacznie od stycznia funkcjonować, stratami 
finansowymi, obciążeniami jakie wynikają z obecnej działalności zakładu 
budżetowego. Robimy w zakresie MZK bardzo dużo, dyr.Maksymiak jest jednym z 
bardziej uznanych dyrektorów w Polsce, jeśli chodzi o typ tych przedsiębiorstw. Jest 
doktorem, ma MBM ukończone, jest fachowcem, organizatorem, powinniśmy się 
cieszyć, że mamy takiego dyrektora. Nie robi to na złość, on to robi w materii takiej i 
pieniądzach jakie mamy i nie może zrobić nic więcej. To nie jest wina braku 
organizacji i zarządzania. Przedstawiono uzasadnienie specjalistów w tym zakresie, to 
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nie są ludzie, którzy sabotują, czy działają na niekorzyść. Oni chcą jak najlepiej, ale 
jeśli nie ma taboru odpowiedniego, nie ma środków finansowych, potrzeby są inne to 
jak to można zrobić. Chcemy jeszcze uzdrowić sytuację w tym zakresie żeby poprawić 
stan sprzętu. Stąd te wizyty studyjne w sprawie tramwajów i inne działania. Jesteśmy 
w trakcie opracowywania, obiecałem kilku radnym, że będzie zrobiony profesjonalny 
plan transportowy w naszym mieście. Już go realizujemy, w ubiegłym tygodniu 
spotkaliśmy się z p.Łętowskim, spotkaliśmy się w wieloosobowym składzie, mamy 
już uzgodnienia finansowe i organizacyjne, będziemy przedstawiać Radzie do końca 
roku profesjonalnie przygotowany plan transportowy, który będzie w różnych 
aspektach ujmował funkcjonowanie transportu w mieście. Ale nie możemy też czekać, 
że ten plan transportowy uzdrowi sytuację poprzez fakt jego uchwalenia. Musimy 
stopniowo przygotowywać się w działaniach organizacyjnych i finansowych żeby 
zespolić te dwa mechanizmy działań,. żeby od stycznia 2013r. w lepszej 
optymistycznej sytuacji ruszyć z komunikacją miejską. Robimy objazdy 
ul.Podmiejskiej w związku z rozpoczętym remontem, a dyr.Maksymiak mówi, że 150-
200tys.zł. będą objazdy nas kosztować i już powstaje niemożliwa do 
zagospodarowania dziura budżetowa, która będzie wymagała określonych nakładów 
finansowych. Można tak argumentować i podawać wiele więcej przykładów, mam 
tylko prośbę abyśmy wszyscy do tego tematu poważnie podeszli. Proszę uwierzyć, że 
zrobimy wszystko z naszej strony aby ta komunikacje poprawić, ale bez udziału Rady, 
pomocy decyzyjnej nie uda się tego zrobić. A ukrywanie pewnych rzeczy, czy 
udawanie, że ich nie ma jak np. ta dziura finansowa, nie uzdrowi i nie zmieni sytuacji.  
Robert Surowiec – niepotrzebne te słowa do radnego M.Koseckiego, nie czułem tej 
lekkości, którą Prezydent Sf.Sejwa czuł, bo gdybyśmy w tym tonie mogli mówić to też 
mogę powiedzieć, że 2- 3 miesiące temu p.Sejwa nie był zwolennikiem podwyżek, ale 
zostawmy to, może następny Z-ca Prezydenta powinien nazywać się Kosecki i zmieni 
zdanie rzecz jest poważna, wiele argumentów, o których p.Sejwa mówił to racjonalne 
argumenty, natomiast kilka rzeczy należałoby wyjaśnić. Jeśli chodzi o te 4mln.zł. to 
Rada Miasta przyjęła, ale na wniosek Prezydenta. To Prezydent założył te 4mln.zł., a 
nawet były wnioski z tej sali żeby dofinansowanie do MZK znacząco zwiększyć i 
Prezydent był przeciwnikiem. Nie obarczajmy za to winą Radę Miasta. Mówiliśmy o 
podwyżce cen biletów na początku roku i jak usłyszeliśmy tutaj to mówiliśmy o 
kwocie ok.400tys.zł. o których tak naprawdę od początku roku jest mowa. Dziś te 
odwlekane podwyżki to druga połowa roku, ponadto tylko bilety jednorazowe – 
mówimy, moim zdaniem, o kwocie w granicach 150-200tys.zł. do końca roku. Nie 
mam takich wyliczeń, ale to są takie kwoty, czyli i tak tych pieniędzy zabraknie. Nie 
leży tu wina po stronie Rady Miasta. Tak został skonstruowany ten budżet i tak został 
Radzie zaproponowany. Ponadto jeśli mieszkańcy widzą, że są ograniczane linie i jeśli 
jest tak, że te autobusy jeżdżą wolniej, a jeszcze mamy więcej płacić to, to boli. Sądzę, 
że o tym mówił radny M.Kosecki i to miał na myśli. Tu nie było lekkości, tutaj było 
takie pochylenie się nad tym, że jeśli chcemy rozmawiać o MZK to rozmawiajmy 
poważnie. Nie raz do roku, czy tak jak w br. 4 raz o tym samym, tylko poczekamy na 
plan rozwoju komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp. i z tego będzie wynikało co 
mieszkańcy mogą uzyskać z tej komunikacji. Dzisiaj mówimy o kwocie 150-200tys.zł. 
a dziura jest dużo większa, więc problem jest bardziej złożony i ten problem niczego 
dziś nie załatwi. Możemy dużo jeszcze tutaj dyskutować i udowadniać sobie, kto jest 
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mądry, a kto mądrzejszy. Czeka kilka miesięcy ciężkiej pracy aby ten plan dobrze 
opracować, mam nadzieję, że to będzie plan, który uzyska zgodę Prezydenta i całej 
Rady Miasta i który będzie realizowany. Nie ulega wątpliwości, że jest bardzo trudno i 
że będzie trzeba robić korektę cen biletów, ale moim zdaniem w przyszłym roku. 
Roman Sondej – zgadzam się z argumentami przedmówcy, które przytoczył, ale 
pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeszcze parę elementów. Broni p.Sejwa kwestii, że 
podnosimy bilety jednorazowe, pozostawiamy usługę pakietową na tym samym 
poziomie. Należy zadać sobie pytanie, mieszkańców przekonamy do tej naszej usługi, 
myślę, że nie zwiększymy drastycznie wykupu biletów kilkudniowych, tygodniowych 
i miesięcznych, bo Ci którzy kupują już kalkulują ten wydatek w budżetach 
domowych, a co osiągniemy za 200tys.zł.? Rozmawiamy obecnie o tej kwocie w 
maksymalnym pułapie 200tys.zł. Osiągniemy, że turysta, 1-dniowy klient Gorzowa 
Wlkp., zwabiony hasłem: Gorzów Przystań, przyjedzie do naszego miasta, będzie 
chciał postąpić uczciwie wykupi bilet 1-dniowy i szlak go trafi, bo podziękuje za takie 
miasto, bo nie dość, że można wszędzie w centrum miasta przejść na piechotę to 
jeszcze każą bilety za 3zł. kupować i on więcej do Gorzowa nie przyjedzie. Mówię o 
efekcie marketingowym. Cały czas mówimy o jakości usług i z uporem będę 
powtarzał, że MZK nie robi żadnego ruchu wskazującego na racjonalizację 
ponoszonych kosztów. Proszę nie mówić, że uzasadnione ekonomicznie są kursy 
dużych autobusów na liniach pod koniec dnia, kiedy linią jedzie 3-4 klientów. Autobus 
pali 40 litrów, małe busy – 17 litrów. Mówię o tym długo i wniosków nikt nie potrafi 
wyciągnąć. Jak rozmawiałem o możliwości uruchomienia linii na uczelnie, bo na 
ul.Chopina na dzisiaj mamy 2 Sądy, Prokuraturę, uczelnię wyższą, klientów 
dojeżdżających można naliczyć bardzo dużo? Dyrektor mówi o dużym autobusie, a 
kto mu broni uruchomić linie małego busa na tą jedną newralgiczną linię. Takich 
rozwiązań mógłbym mnożyć, myślę, że nie o to chodzi, bo nie ja biorę za to pieniądze 
żeby tutaj sypać pomysłami, będę odpowiadał za MZK to postaram się przedstawić 
pełną gamę rozwiązań. Mowa jest o objazdach wokół ul.Podmiejskiej - rozumiem, że 
są inwestycje, które wymuszają objazdy, ale jak są inwestycje kalkulowane to jako 
miasto powinniśmy przewidzieć koszty związane z objazdami i koszty tych, którzy 
prowadzą działalność przy zamkniętej ulicy, bo im też musimy refundować straty 
poniesione z tytuły wykonywanej inwestycji. One powinny być w kalkulacji. Jeżeli 
rozmawiamy o kwocie 200tys.zł. to przypomnę, że dzisiaj na sesji zdjęliśmy ponad 
1,5mln.zł. z przebudowy ul.Podmiejskiej, jest jeszcze rezerwa ponad 2mln.zł. po 
ostatnim rozstrzygnięciu przetargowym i te 200tys.zl. tej rezerwy nie zrujnuje i nie 
spowoduje nawet celowego przeniesienia tej rezerwy na inne zadania w ciągu całego 
roku. To też źródło, z którego można skorzystać, proszę nie przygotowywać 
dokumentów, które nie mają żadnego uzasadnienia i nie stawiania radnych pod ścianą 
na każdym posiedzeniu Rady Miasta. 
Stefan Sejwa – jeżeli chodzi o objazdy przy zaplanowanych inwestycjach drogowych 
– odpowiada wykonawca danej inwestycji, tak jest w przepisach. Oszczędności na 
przetargu dotyczącym ul.Podmiejskiej – oszczędność rzeczywiście ma miejsce, 
przetarg wygraliśmy z dużymi oszczędnościami, ale to nie oznacza, że możemy teraz 
11,5mln.zł. – 7mln.zł. i przeznaczyć 3,5mln.zł. na inne potrzeby. W tzw. międzyczasie 
realizacji inwestycji wychodzą różne jeszcze problemy, wydatki dodatkowe, w 
związku z tym musimy mieć dużą rezerwę do końca roku na realizację inwestycji 



28 
 

ul.Podmiejskiej. Nie możemy tej kwoty zagospodarować na inne cele. Nie mówiąc o 
tym, że kwestia wydatków bieżących, a wydatków majątkowych wystąpiła bardzo 
wyraźnie.  
Jan Kaczanowski – staram się w życiu pochodzić do bardzo wielu tematów w sposób 
bardzo racjonalny, spokojny, bez żadnego populizmu, ale w sprawie funkcjonowania 
komunikacji miejskiej i funkcjonowania MZK wylaliśmy przynajmniej w ostatnim 
okresie na tej sali sesyjnej morze słów. Z tego w zasadzie niewiele wynika, od tego nie 
przybyło nam ani tramwajów, ani nie przybyło autobusów, ani ilości przewożonych 
pasażerów. Sytuacja jest jaka jest. Uważam, że sytuacja dotycząca funkcjonowania 
komunikacji miejskiej i samego MZK jest wręcz dramatyczna. Nie chcę być 
prorokiem, ale ta sprawa, na tą salę wróci za jakiś czas z podwójną siłą. I to wcale nie 
jest wina MZK, kierownictwa MZK, tej załogi. Twierdziłem i twierdzę, że w 
kontekście polityki oszczędności w MZK zrobiono w ostatnim czasie bardzo wiele. 
Nie było natomiast żadnej polityki ze strony miasta dotyczącej funkcjonowania 
komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp., i to jest istota problemu. Proszę pokazać 
taką firmę, która mając dotację w wysokości 17mln.zł. w 2011r., ma zmniejszane 
ok.3mln.zl. i będzie sprawnie funkcjonować przy zwiększonych kosztach, 
zwiększonych cenach paliw, itd. Spójrzmy na swoje portfele prywatne, jak tankujemy 
swoje samochody, czy tankujemy taniej jak w ubr.? Uważam, że przed nami jeszcze 
jest poważniejszym problem. Dlatego też chciałbym zadać pytanie: czy miasto posiada 
środki finansowe na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w sytuacji zwiększonych 
kosztów jej funkcjonowania związanych z przekształceniem zakładu w spółkę? Proszę 
o odpowiedź bo uważam, ze jest to bardzo istotne i ważne. 
Marek Surmacz – nie wiem gdzie był p.Kaczanowski kiedy to pytanie zadawaliśmy 
podczas dyskusji, kiedy Pan podnosił rękę za przystąpieniem do przekształcenia 
zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. To pytanie było zadawane i wtedy 
padały zapewnienia, że środki oczywiście są zagwarantowane. Inaczej Rada 
większością głosów nie podjęłaby tej decyzji. Nie wiem czy Prezydent Sf.Sejwa 
świadomie czy podświadomie, ale przed chwilą powiedział nam coś bardzo 
złowieszczego. Albo przetarg na ul.Podmiejską był ustawiony, i ten który dał 
najniższą cenę wykosił potencjalnych konkurentów, a dzisiaj miasto rezerwuje kwoty 
dla bezpieczeństwa wykonani tej inwestycji na tzw.wszelki wypadek, co jest praktyka 
dość powszechna ale patologiczną. Albo powiedział Pan to w odruchu szczerości żeby 
uargumentować, że miasto nie ma tak naprawdę realnych pieniędzy wynikających z 
zaoszczędzenia kilku milionów złotych z różnicy między przygotowaną kwotą, a 
kwota wytargowaną na tą inwestycję. Pan powiedział, że nie możemy tych pieniędzy 
ruszyć do końca roku, ponieważ w trakcie wykonywania inwestycji mogą wyjść 
bardzo różne rzeczy wymagające dodatkowego sfinansowania, więc pytam czy 
przetarg był ustawiony? To byłaby odpowiedź na pytanie dlaczego trzymacie te 
pieniądze w zanadrzu. Nagle się okaże, że ze świadomością wykonawca cenę dał 
poniżej możliwości wykonania, co jest praktyką dziś powszechną doprowadzającą do 
bankructwa wiele firm budowlanych, ale jak się wejdzie w układ z władzą, to się 
dostaje za roboty dodatkowe tyle żeby miękko wylądować. Nie rozumiem praktyki 
budżetowej, z której wynikałoby, że wytargowano prawie o 4 czy 5mln.zł. niższą cenę 
niż przewidziano, co już jest podejrzane, miasto było przygotowane na wydatek 
12mln.zł., a wykonawca mówi, że zrobi za ponad 7mln.zł. – to się wydaje nierealne. A 
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Prezydent mówi, że musimy teraz zabezpieczyć pozostałe 3-4mln.zł. na wypadek 
zwiększonych wydatków ponad wygrany przetarg. Zacznę się już interesować tą 
inwestycją pod kątem ewentualnej patologii, które powstają już na początku całego 
procesu inwestycji. Jeżeli nie jest tak, to mnie ma żadnych przeszkód żeby w tej chwili 
przeznaczyć kilka milionów złotych na inne cele nieprzewidziane do sfinansowania, w 
tym np. MZK dla bezpieczeństwa bieżącego funkcjonowania - 2mln.zł., bo nie ma 
takiej przeszkody. Jeżeli jest taka przeszkoda to jest ukrywana.  
Jan Kaczanowski – widzę, że dużo straciłem i nie słyszałem na tej sesji kiedy była 
podejmowana kwestia powołania spółki, żeby akurat radny M.Surmacz zadawał takie 
pytanie, być może mnie w danym momencie nie było. Bardzo żałuję, że Pana 
entuzjazmu nie usłyszałem. 
Stefan Sejwa – nie ma drugiego wątku przetargu ul.Podmiejskiej, została 
przeprowadzona kwestia przetargu z wielką starannością i obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. Moja wypowiedź dotyczyła następującej kwestii: 11,5mln.zł. ta 
inwestycja jest przy udziale środków z Unii Europejskiej, przypomnę, że tutaj 
uczestnikiem jest LRPO. Jeżeli z tych 11,5mln.zł. zmniejszymy kosztem planowanej 
inwestycji, bo na 7mln.zł. wyszedł przetarg to również zmniejszeniu ulega wysokość 
tego dofinansowania jeśli chodzi o LRPO, ok.2,5mln.zł. tej dotacji z LRPO zmniejszy 
się do ok.1,5mln.zł. Ponadto nie mówimy i nikt na tej sali nie mówił, że ul.Podmiejska 
w sensie tych oszczędności, jest nie do ruszenia, bo Skarbnik przedstawiała, że 
kupcom płacąc odszkodowanie sądowe zgodnie z wyrokiem 1,5mln.zł. z tej puli na 
ul.Podmiejską przekazaliśmy. To nie jest tak jak sugerowano tutaj w pytaniach, czy 
uwadze o jakimś nieprawidłowym zadziałaniu. Rzeczywiście Wydz.Inwestycji stoi na 
stanowisku, że przy tego typu przedsięwzięciach występują mimo kwoty ustalonej 
przetargowej, kosztów tej inwestycji pewne zadziałania, które są nieprzewidywalne, a 
w sposób autentyczny związane ze sztuką budowlaną, towarzyszącą infrastrukturą, 
związane z daną inwestycją. Dlatego też na Kolegium Prezydenta w opinii dyrektor 
Paduch – Wydz.Inwestycji i Skarbnika Miasta podjęliśmy decyzję, że przy 
zmniejszeniu wkładu UE, przy pobraniu 1,5mln.zł. środków do przekazania kupcom, 
pozostałą kwotę trzymamy w rezerwie aby nie doszło do sytuacji, że w ramach 
realizacji finalnej inwestycji może nam zabraknąć środków. Inwestycja 
ul.Podmiejskiej miała 7 oferentów, jest pełna dokumentacja, żadnego ustawienia nie 
było, Berger Bau jest bardzo dobrą firmą, znaną marką we Wrocławiu. Absolutnie 
mogę gwarantować, że nie ma tu drugiego dna, jest to bardzo uczciwy przetarg i tylko 
oczekujmy aby finał realizacji tej inwestycji nastąpił do końca roku, w sposób 
pierwotnie zaplanowany.  
Robert Surowiec – mam wrażenie, ze dość daleko odeszliśmy od właściwej dyskusji, 
rozmawialiśmy o podwyżce cen biletów, a skończyło się o potencjalnych, 
ewentualnych nieprawidłowościach na największej inwestycji w tym roku. Wnoszę o 
zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego R.Surowca 
o zamknięcie dyskusji, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się.  
 



30 
 

Jerzy Sobolewski – poinformował, ze projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Obie Komisje negatywnie 
zaopiniowały projekt uchwały. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat, 
zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu 
ustalania opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp., głosowało 2 
radnych, przy 15 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się – Rada Miasta nie 
podjęła uchwały.  
 
Ad.15 dalszy ciąg - Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 

artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – 
Filharmonia Gorzowska. 

 
Ewa Pawlak – § 9 ust.6 „Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje na czas 
określony dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.” oraz w § 10 ust.1 
dodać: „oraz komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury”. Pozostałe poprawki 
zostały wycofane. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki § 9 ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„Dyrektora artystycznego powołuje i odwołuje na czas określony dyrektor po 
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.”, głosowało 15 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym i braku wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki w § 10 ust.1 dodać słowa: „oraz 
komisji Rady Miasta właściwej do spraw kultury”., głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnym i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 
artystycznej pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonia Gorzowska 
wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się –załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad.17  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia 

Regulaminu Porządkowego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w 
Gorzowie Wlkp., przy ul.Fabrycznej 97. 

 
Agnieszka Kuźba – dyrektor Wydz.Infastruktury Miejskiej – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką: § 3 
skreśla się, a § 4 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.” 
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 30 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 uchylającej uchwałę w sprawie 
ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w 
Gorzowie Wlkp., przy ul.Fabrycznej 97, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się –załącznik nr 31 do protokołu. 
 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu garażu. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za pod jęciem uchwały w wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych 
i 2 wstrzymujących się –załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu. 
 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały Uzasadnienie stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za pod jęciem uchwały w wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się –załącznik nr 35 do 
protokołu. 
 
 
Ad.20 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały Uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za pod jęciem uchwały w wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się –załącznik nr 37 do protokołu. 
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Ad.20a  Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2012r. 
 
Marek Surmacz – odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2012r. – 
załącznik nr 38 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski - w związku z brakiem chętnych do dyskusji z tym punkcie 
porządku obrad, uznaje, że Rada Miasta przyjęła o wiadomości przedstawione 
stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 26 czerwca 2012r. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.20b  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały Uzasadnienie stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
Roman Sondej – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za pod jęciem uchwały w wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym 
się –załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Ad.21  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Stefan Sejwa – ocena zaawansowania inwestycji według stanu na czerwiec br. 
Przebudowa ul.Podmiejskiej na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta. Termin 
rozpoczęcia czerwiec br. Zakończenie planowane jest do końca br. Finansową kwestię 
już wyjaśnialiśmy. Chciałbym zwrócić uwagę, że długość przebudowywanego odcinka 
obejmuje 906m, a zakresem prac objęte są następujące działania: rozbiórka istniejącej 
i budowa jezdni, budowa chodników, ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budowa 
zjazdów z miejsc parkingowych w granicach pasa drogowego, budowa zatok 
autobusowych, budowa oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej i rozbiórka wiaduktu 
oraz rozbiórka i budowa nowych sieci infrastruktury, po uzyskaniu decyzji zezwolenia 
na realizacje inwestycji przeprowadzono w okresie kwiecień- maj stosowny przetarg 
nieograniczony z wyborem 4 czerwca firmy Berger Bau z Wrocławia, która przetarg 
wygrała kwotą 7mln.zł. Jeżeli chodzi o teren placu budowy – przekazano wykonawcy 
w dniu 4 czerwca i w ramach kontraktu na roboty rozpoczęto już prace, one aktualnie 
trwają. Chciałbym zaznaczyć, że inwestycja jest dofinansowywania z LRPO. Jeżeli 
chodzi o objazdy do początku lipca będzie objazd tzw. połówkowy, czyli jeszcze będą 
przemieszczać się pojazdy samochodowe i autobusy zwężeniem, ale na początku lipca 
zostanie zamknięta definitywnie ul.Podmiejska i będzie przemieszczanie objazdami. 
Inwestycja przebudowa ul.Kostrzyńskiej – w budżecie przewidzianych jest 700tys.zł., 
w ramach posiadanych środków planuje się wykonanie dokumentacji na przebudowę 
ul.Kostrzyńskiej, planowany zakres dokumentacji będzie obejmował wykonanie nowej 
nitki ul.Kostrzyńskiej wraz ze zmianą lokalizacji torowiska, przebudową wiaduktu 
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przy Agromie, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz uzbrojenia 
podziemnego. Na odcinku od Pl.Słonecznego do skrzyżowania z ul.Dobrą – 1921m -  
mamy 3 etapy przewidziane do realizacji pierwszy etap nowa jezdnia, torowisko i 
kanał deszczowy; drugi etap przebudowa starej ul.Kostrzyńskiej – na odcinku 
ul.Słoneczna do ul.Dobrej; trzeci etap to budowa nowej ulicy od ul.Dobrej do granic 
miasta, 2600m. Chronologia działań: w 2013r. planuje się zakończenie dokumentacji 
projektowej i od 2014r. planuje się rozpoczęcie realizacji tejże ulicy. Przewidywane 
jest również dofinansowanie LRPO. W 2013r. i częściowo 2014r. planuje się wykup 
nieruchomości, szczególnie na nowym odcinku od ul.Dobrej do granic miasta. 
Przebudowa ul.Dobrej II etap – w budżecie zaplanowane 150tys.zł. termin wykonania 
dokumentacji projektowej 2012r., przebudowa II etapu będzie obejmowała wykonanie 
ul.Dobrej od ul.Altylerzystów do ul.Myśliborskiej na odcinku ok.1800m długości. W 
bieżącym roku jest opracowywana dokumentacja projektowa, która będzie zakładała 
etapowanie tej inwestycji 2 odcinkami. Pierwszy odcinek o długości 900m. realizacja 
w 2013r. i drugi odcinek o długości 880m. planowana realizacja i zakończenie w 
2014r. Przebudowa ul.Warszawskiej – w budżecie 2 940tys.zł., termin wykonania 
dokumentacji projektowej do końca lipca br., obejmuje odcinek od ul.Szpitalnej do 
ul.Dziewięciu Muz -300m. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej 
ma być skrócony do końca czerwca br. Wartość tego przedsięwzięcia nie będzie chyba 
ulegała zmianie. W tej chwili mam obietnice Wydz.Inwestycji, że termin zostanie 
dochowany. Trwa obecnie przygotowanie do procedury wyboru wykonawcy. Jeżeli 
nastąpi zakończenie dokumentacji nastąpi to w ciągu miesiąca. W zakresie prac 
ul.Warszawskiej planuje się przebudowę jezdni wraz z torowiskiem, przebudowę 
chodników i wjazdów, przebudowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z 
sieciami gazowymi, wodociągowymi i telekomunikacyjnymi. Przebudowa ulic: 
Władysława IV, Saskiej i Batorego – w budżecie 500tys.zł. Termin wykonania 
dokumentacji projektowej 31 sierpień 2012r. W lutym 2012r. podpisano umowę na 
wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Dokumentacja przygotowywana 
będzie w zakresie uzyskania realizacji na wykonanie tej inwestycji zgodnie z tzw.spec 
ustawą. Termin wykonania dokumentacji do końca sierpnia 2012r. Został już złożony 
wniosek do Wydz.Administracji Budowlanej celem uzyskania decyzji w sprawie 
przygotowań do ruszenia tej inwestycji. Środki finansowe posiadane przez miasto 
wymagają etapowania tej inwestycji, szacowany koszt wykonania 1,5mln.zł. A 
zabezpieczone środki w budżecie mamy w wysokości 500tys.zł. Przebudowa 
skrzyżowania ul.Owocowej – Willewiczówny – w budżecie mamy 50tys.zł., 
przygotowana została dokumentacja projektowa, związane to jest z przebudową bez 
kabla energetycznego, usunięcie kolizji w tym zakresie. W związku z planowaną 
realizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez PWiK w rejonie 
ul.Owocowej. Uzgodniono z PWiK, że realizacja przedmiotowej sieci zostanie 
zaplanowana przez Spółkę do 30 sierpnia 2012r. w związku z uwzględnieniem 
niwelacji ul.Willewiczówny. Po wykonaniu przez PWiK zakresu ich prac nastąpi 
przystąpienie do realizacji robót, planowany termin wykonania robót wrzesień- 
października 2012r. Przebudowa ul.Piłkarskiej – budżet obejmuje tą inwestycję kwotą 
535tys.zł. Na podstawie dokumentacji rozpoczęty został pierwszy etap tej inwestycji. 
Obejmuje on wykonanie nowego odcinka drogi asfaltowej z poboczami, wykonanie 
nowego ogrodzenia od strony stadionu piłkarskiego oraz od strony ogrodów 
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działkowych, wykonanie schodów oraz murków oporowych na długości 180m. Stan 
aktualny tego przedsięwzięcia to układana jest warstwa stabilizacyjna podbudowy 
nowego odcinka drogi. Zakończenie planowane to 30 lipiec br. Modernizacja odcinka 
ul.Kasprzaka – budżet 500tys.zł. chodzi o modernizacje w porozumieniu z firma 
BAMA. Firma przekazała w wysokości 250tys.zł. środki. Przedsięwzięcie będzie 
wykonane do końca roku. Budowa chodnika ul.Mosiężnej – budżet 50tys.zł. 
wykonanie będzie możliwe do 25 lipca br. Wykonanie zabezpieczenia ppoż. w 
obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 1 – w budżecie 46tys.zł. Termin wykonania tego 
przedsięwzięcia planowany jest do drugiej połowy września br. Obecnie jesteśmy po 
przeprowadzonej procedurze przetargowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
Termomodernizacja obiektów oświatowych – trwają prace jeśli chodzi o instalacje 
solarne przy SP-4 i SP-10., które wcześnie przechodziły remont termo. Trwa 
procedura przetargowa, wybór wykonawcy i realizacja tego przedsięwzięcia będzie 
możliwa do września br. Pewne uzupełnienia prac prowadzone są na 
termomodernizacji w SP-17. Pojawia się też nowa inicjatywa, wprowadzamy do 
realizacji próbę objęcia remontem termomodernizacji Gimnazjum nr 9, gdzie jeszcze 
środków w LRPO w 2007-2013, staramy się zabezpieczyć środki w wysokości 
2,3mln.zł. na realizację tej inwestycji. Zabezpieczenie ppoż. w Internacie LO-2 – w 
budżecie 88tys.zł., przewidywany termin procedury przetargowej druga połowa 
sierpnia br. Prawdopodobnie do końca roku zdążymy z realizacją. Kolejny remont to 
też wykonanie zabezpieczenia ppoż w Internacie ZSzT – w budżecie 350tys.zł., 
projekt dwoma etapami realizowany również w drugiej połowie sierpnia procedura 
przetargowa i rozpoczęcie tego zadania. Budowa systemu odprowadzenia wód 
opadowych z rejonu ul.Zachodniej – budżet 557tys.zł, została wykonana 
dokumentacja, chodzi o tzw. zlewnię A, w tej chwili trwają uzgodnienia z 
podpisaniem umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Bogdaniec, bo tam będzie 
umiejscowiony przelot tej inwestycji. Inwestycja będzie realizowana zgodnie z 
planem. Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Górczyńska-
Wyszyńskiego. Temat analizowany wcześniej, chodzi o tzw.ekspertyzy i działania w 
wyniku ekspertyz, które mają, zlikwidować te zagrożenia, które pojawiły się w 
związku z ul.Górczyńską i ul.Wyszyńskiego. Budowa elementów kanalizacji 
deszczowej dzielnicy Zawarcie – budżet 1 474tys.zł. Wymienię inwestycje, które 
jeszcze przed nami: budowa miasteczka ruchu drogowego – 275tys.zł.; lokalne 
inicjatywy – budżet 210tys.zł. i jest to już sfinalizowane, czekamy na uzgodnienia z 
podmiotami, które podjęły inicjatywę w tym zakresie. Środki są zabezpieczone. 
Informacja związana z ochroną przeciwpowodziową w zlewni kanału Siedlickiego I 
etap, 181tys.zł. podjęto tutaj działania związane z ochroną przeciwpowodziową. 
Informacja dotycząca naprawy konstrukcji hali przy szkole na ul.Szarych Szeregów. 
Czas realizacji będzie zachowany do 15 sierpnia br., wartość prac 217tys.zł. 
Dodatkowa informacja dotycząca budowy CEA, gdzie mamy pewne perturbacje 
związane z rozliczeniem tej inwestycji. Przebudowa ul.Marcinkowskiego – od 
ul.Myśliborskiej do ul.Matejki, w budżecie 100tys.zł., przygotowujemy koncepcję 
dokumentacyjną pełnej realizacji i nastąpi to w I połowie lipca br. z szerokim i 
ciekawym zakresem prac. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budowa 
odwodnienia przy ul.Niemcewicza – 83tys.zł., I etap, planowany termin przekazania 
dokumentacji do realizacji tej inwestycji – I płowa lipca br. W dużym skrócie 
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przedstawiłem zaangażowanie realizacji inwestycji w mieście, jest ich dość dużo, 
gdyby któraś wymagała wyjaśnienia, proszę o kontakt w celu omówienia. 
Jan Kaczanowski – jest to bardzo ważna informacja i wnioskuję aby na przyszłość 
bieżąca informacja o stopniu zaawansowania wybranych zadań ujętych w budżecie 
miasta, była opracowywana na piśmie, ale to wcale nie oznacza, że nie byłoby 
dyskusji czy zadawania pytań.  
Grażyna Wojciechowska – temat ciekawy i proponuję ujmować na początku sesji. W 
porządku sesji ważne tematy ujmować na początku, w pierwszej części obrad, po 
interpelacjach.  
Jerzy Sobolewski – również uważam, że Prezydent bardzo starannie to opracował i na 
pewno moglibyśmy nad tym punktem długo jeszcze dyskutować, bo to są ważne 
tematy dotyczące miasta. W związku z brakiem kolejnych chętnych do dyskusji z tym 
punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła o wiadomości bieżącą 
informację ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w budżecie miasta. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.22  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 41 do protokołu.  
Robert Surowiec – jakiś czas temu zwracałem uwagę, że ten dokument jest robiony w 
sposób dla mnie dziwaczny. Mamy tutaj tytuł : w załączeniu przedkładam informację 
z działalności Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. za okres od 21.05.2012 do 
8.06.2012r. Tak naprawdę są tu trzy daty. Rozumiem, że Prezydent Sf.Sejwa jest 
zawsze dobrze przygotowany, chcący jak najwięcej powiedzieć, ale żeby te Kolegia 
trwały tydzień? Mamy datę 22 maja, a następnie 28 maja br., później 5 czerwca - i to 
koniec pracy Prezydenta Miasta. Więc albo robicie to uczciwie żeby była to 
informacja z pracy Prezydenta Miasta, inaczej nie ma sensu tego dokumentu robić?  
Stefan Sejwa – Kolegia są bardzo uczciwą formą bardzo odpowiedzialnej pracy. 
Kolegia faktycznie nie mają zakończenia, są kontynuowane po 2-3 dniach, bo 
dochodzą jeszcze nowe czy niezałatwione pierwotnie sprawy, więc może się zdarzyć, 
że data może być taka jak w pytaniu było to ujęte. Dziękuje za uwagę kierowaną do 
mnie osobiście.  
Jerzy Sobolewski - w związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji, uznaję, że 
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.23  Odpowiedzi na interpelacje z XXX sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 

2012r. 
 
Ad.24  Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXX sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.25  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Jerzy Sobolewski – przypominam, że 2 lipca mamy uroczystą sesję w CEA-
Filharmonii Gorzowskiej, wszystkich serdecznie zapraszam, porządek obrad został 
radnym dostarczony. 19 lipca br. również będzie sesja, o której informowałem na 
wstępie dzisiaj, dotycząca służby zdrowia, również zapraszam. Zaprosimy Panią 
Marszałek, radnych wojewódzkich, wszystkie osoby odpowiadające za służbę zdrowia 
w Gorzowie Wlkp. i województwie lubuskim.  
Ewa Piekarz – z uwagi na to, że dzisiaj do porządku obrad został prowadzony punkt: 
przyjęcie stanowiska Komisji Rewizyjnej, którego Prezydent Miasta wcześniej nie 
znał i nie mógł się do niego ustosunkować. Stąd też proszę aby w przyszłości 
umożliwi ć Prezydentowi ustosunkowywanie się do stanowiska Komisji Rewizyjnej. 
Proszę o przyjęcie informacji, jeśli Prezydent będzie sobie życzył, to stanowisko w 
stosunku do przedstawionego stanowiska Komisji Rewizyjnej, by mól przedłożyć na 
najbliższej sesji Rady Miasta.  
Jerzy Sobolewski – Prezydent ma prawo odnieść się do tego stanowiska, nie widzę 
problemu. 
Marek Surmacz – odrębną kwestią jest doręczanie stanowiska Komisji Rewizyjnej, ale 
ono zostało doręczone dzisiaj w godzinach porannych Prezydentowi Miasta, wczoraj 
późno zakończyliśmy prace. W związku z tym był czas na zapoznanie się z tym 
stanowiskiem. Nie jest moją winą, że tak administracja funkcjonuje, że tak ważne 
dokumenty tak długo idą w trakcie obrad sesji Rady Miasta. Jest to kwestia 
organizacyjna. Ponadto Prezydent nie wyraził szczególnego zainteresowania pracami 
Komisji Rewizyjnej, był zaproszony na spotkanie z radnymi, kwestie bardzo 
intersujące, chodziło o wyjaśnienie wchodzenia w porozumienie z inwestorem i 
uzyskanie 4mln.zł. To pozostało dziurą niewyjaśnioną dlatego, że Prezydent w 
ostatniej chwili przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej wskazał na inne plany, 
wynikające z wcześniej zaplanowanych zajęć. Tak może się oczywiście zdarzyć, ale 
jeśli nie mogę stawić się na jeden termin to proponuję inny termin. Prezydent takiego 
terminu nie zaproponował, uznaliśmy, że nie ma życzenia rozmawiania z Komisją 
Rewizyjną.  
Sebastian Pieńkowski – czy został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora LO-2? 
Mija okres powierzenia funkcji obecnemu dyrektorowi.  
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – termin konkursu na dyrektora LO-2 zostanie 
ogłoszony w odpowiednim czasie. Radny S.Pieńkowski siedzi w mojej głowie już od 
kwietnia i dokładnie wie, tam w tej mojej głowie, jak się wszystkie puzzle układają i 
wie dokładnie jaką podejmę decyzję. Radny S.Pieńkowski chciałam Pana 
poinformować, że nie trafił Pan, gol poza bramkę. 
Marek Surmacz – nie wiem komu gola tam w głowie puka, ale chciałbym Pani 
Prezydent szacunkiem odnieść się do danego pytania: czy został ogłoszony termin? 
Jeżeli nie, to kiedy zostanie ogłoszony? Taka była intencja radnego, proszę 
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nieosobiście odbierać te sprawy, tylko urzędowo i zachować chłód w ocenie tego 
pytania. 
Alina Nowak – mówiąc w odpowiednim czasie, wiedziałam co mówię, do końca 
czerwca br. pełniący obowiązki dyr.Pluta te obowiązki pełni. Procedura konkursowa 
rozpocznie się z początkiem lipca. Na początku lipca zostanie ogłoszony konkurs na 
dyrektora ZSzO–2, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Młodzieżowego Domu 
Kultury. Te trzy placówki od 1 września br. będą miały nowych dyrektorów bądź 
może się zdarzyć, że obecnie urzędujących, bo taka sytuacja też jest możliwa. Na 
początku lipca proszę śledzić informacje taki konkurs zostanie ogłoszony. 
Przepraszam za emocjonalny stosunek do sprawy LO-2, ale kocham tę szkołę.  
 
Ad.26  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1715. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                      ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
 M.Matuszek 
 
 
 


