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P R O T O K Ó Ł Nr 35/2012 
 
 

 z XXXV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 września 
2012r. o godz.14.00 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 25 radnych na sesji obecnych było 25 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
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. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 422. 
5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku. 
6. Ocena funkcjonowania kontroli biletowej w środkach komunikacji miejskiej. 
7. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca zaawansowania prac w sprawie 

opracowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. w latach 213-2020. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 426. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 427. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 428. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 – druk nr 429. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty – druk nr 425. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2012 roku, na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 424. 
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14. 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 Gorzowie Wlkp. – druk nr 421.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr  423. 

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

17. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
18. Odpowiedzi na interpelacje z XXXIV sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2012r. 
19. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
20. Sprawy różne, wolne wnioski. 
21. Zakończenie obrad. 

 
 

Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – wpłynął projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. - druk nr 185a. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 
 
Sebastian Pieńkowski – wnioskuje o ponowne przeliczenie głosów. 
Jerzy Sobolewski – w związku z uwagami, zarządza reasumpcję głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 19 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje rozpatrzyć projekt uchwały, jako pkt.11a porządku 
obrad.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętą zmianą 
głosowało 23 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 
oświadczenia klubowe. 

 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, M.Surmacz, 
J.Kaczanowski, J.Synowiec, J.Wierchowicz, M.Rawa, R.Jałowy, M.Marcinkiewicz, 
G.Wojciechowska, J.Derech-Krzycki, G.Ćwikli ńska, M.Gucia i R.Wróblewski. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Wierchowicz – w imieniu Klubu Radnych „Nadzieja dla Gorzowa” zgłaszam 
kandydaturę Przewodniczącego naszego Klubu na Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta p.Jakuba Derecha-Krzyckiego. Jest wszystkim tutaj znany, od wielu lat zasiada 
w ławach naszej Rady Miasta, zasłużony dla naszego miasta, parlamentarzysta w 
latach minionych, pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Dysponuje 
odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem, jest człowiekiem porozumienia. 
Sądzę, że będzie w sposób doskonały pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta. W imieniu Klubu chciałbym wyrazić nadzieję, że dotrzymacie 
dżentelmeńskiej umowy, jaką zawieramy na początku każdej kadencji, że każdy Klub 
ma prawo mieć swojego przedstawiciela w kierownictwie Rady. Nasz Klub liczy 4 
osoby, ostatnio został osłabiony przez odejście radnej G.Wojciechowskiej o głos, 
której też zabiegam i proszę o poparcie dla J.Derech-Krzyckiego, ale jesteśmy 
suwerennym Klubem i mamy nadzieję, że uszanujecie nasza suwerenność i nie 
będziecie nam dyktować kto z ramienia naszego Klubu powinien zasiadać w 
kierownictwie, tym bardziej, że do p.J.Derech-Krzyckiego jakichkolwiek zastrzeżeń 
do jego postawy, jego przygotowania do pełnienia tej funkcji na pewno nikt z Rady 
nie ma. Proszę o poparcie kandydatury J.Derech-Krzyckiego na 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.  
Jerzy Sobolewski – sądzę, że nikt nie dyktował Klubowi kogo wystawi na 
Wiceprzewodniczącego. Czy p.J.Derech-Krzycki wyrażą zgodę na kandydowanie? 
Jakub Derech-Krzycki – tak. 
Marek Surmacz – Klub Radnych PiS jest za normalnością w Radzie, także 
organizacyjną. Nieznane są sytuacje by członek partii politycznej, członek władz 
okręgowych partii politycznej był członkiem innego klubu niż klubu 
reprezentowanego, czy mającego swoją reprezentację w Radzie Miasta. Od początku 
uważaliśmy, że sytuacja taka i takie stanowisko reprezentowaliśmy również na 
Konwencie Rady Miasta, byłoby to nienormalne. Jednak zaproponowano oficjalnie 
kandydaturę J.Derech-Krzyckiego na tą funkcję to jestem zobowiązany o tym 
powiedzieć. Gdyby była to inna kandydatura to tego argumentu by nie było. Zwracam 
uwagę p.J.Derech-Krzycki rzeczywiście ma spore doświadczenie parlamentarne i 
powinien zrozumieć tą sytuację. Dlatego dziwię się, że forsuje, że godzi się na to żeby 
unienormalniać sytuację organizacyjną w naszej Radzie Miasta.  
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń, zamykam listę 
kandydatów. Proszę o zgłaszanie radnych do komisji skrutacyjnej. 
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Do komisji zaproponowano radnych: p.J.Antczaka, p.P.Palucha, p.H.Kunicką i 
p.R.Jałowego. 
 
W głosowaniu jawnym za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: radny 
J.Antczak, radny P.Paluch, radna H.Kunicka i radny R.Jałowy, głosowało 22 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
Jerzy Sobolewski – w trakcie przygotowania głosowania proponuję przystąpić do 
kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5  Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r., które 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawioną informacją zapoznały się i 
przyjęły do wiadomości: Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki i 
Rozwoju, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Kultury, Sportu i Promocji oraz 
Komisja Oświaty i Wychowania. W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym 
punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości informację z 
wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.4c.d. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Antczak – w imieniu Komisji Skrutacyjnej przedstawił zasady głosowania.  
 
Następnie przeprowadzono głosowanie. 
 
Ad.6  Ocena funkcjonowania kontroli biletowej w środkach komunikacji 

miejskiej. 
 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił materiał, który stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawioną oceną zapoznała się i przyjęła 
do wiadomości: Komisja Gospodarki i Rozwoju. W związku z brakiem chętnych do 
dyskusji w tym punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do 
wiadomości ocenę funkcjonowania kontroli biletowej w środkach komunikacji 
miejskiej. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.7  Informacja Prezydenta Miasta dotycząca zaawansowania prac w 
sprawie opracowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. w latach 
213-2020. 

 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Robert Surowiec – na tej sali wielokrotnie mówiliśmy jak ważny jest ten „Plan 
rozwoju transportu”, bo on będzie pokazywał, w jaki sposób komunikacja miejska ma 
się w Gorzowie Wlkp. rozwijać, a także sposób funkcjonowania Spółki, którą będzie 
MZK od nowego roku. Jeśli nie będzie tego planu to możemy ze Spółką podpisać 
umowę tylko na rok. Czy plan rozwoju transportu musi kosztować 400tys.zł., jeśli 
opóźnimy to o rok to będziemy mieli rok stagnacji, bo jeśli MZK będzie miało z 
miastem umowę tylko na rok, a dłuższej nie będzie mogło mieć z racji przepisów to 
będzie oznaczać, że nie będzie mogło zakupywać nowego taboru, nie będzie mogło się 
kredytować, itd., będziemy mieli bardzo trudny rok. Czy nie lepiej zacisnąć pasa i ten 
plan zrobić taniej, bez użycia środków unijnych, bo może być tak, że będzie z tym 
więcej kłopotów, niż korzyści. 
Stefan Sejwa – oczywiście, że możemy tak zrobić, ale zdaniem Prezydenta i zdaniem 
obecnego przewoźnika w formule zakładu budżetowego, zaproponowana przez nas 
formuła dalszego działania w zakresie planu transportowego jest opłacalna, możemy 
oczywiście zaciskać pasa i zrezygnować z tych 200tys.zł., ale nieuprawnionym się 
czuję do takiego myślenia i działania żeby rezygnując z tej zagwarantowanej pomocy 
200tys.zł., przeznaczyć na przesunięcie o kilka miesięcy środki jak tłumaczyłem na 
realizacji tego przedsięwzięcia. Jest to sytuacja specyficzna. Rozumiem, że optymalnie 
byłoby najlepiej żeby ten plan transportowy w pierwotnym zamierzeniu się ukazał, ale 
jeśli zakończyliśmy w sierpniu wszystkie prace i negocjacje dotyczące dofinansowania 
i na dniach będzie rozstrzygnięty konkurs, który te środki ma nam dać to daję pod 
rozwagę propozycję, aby zaakceptować opiniodawczo posunięcie, które gwarantuje 
nam pewne zadziałania jak pierwotnie chcieliśmy, ale jednocześnie w oparciu o 
dofinansowanie z zewnątrz poprzez wspomniane środki unijne.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawioną oceną zapoznała się i przyjęła 
do wiadomości: Komisja Gospodarki i Rozwoju. W związku z brakiem kolejnych 
zgłoszeń do dyskusji w tym punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
do wiadomości informację Prezydenta Miasta dotyczącą zaawansowania prac w 
sprawie opracowania nowego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. w latach 213-2020. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.4c.d. - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Antczak – w imieniu Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z posiedzenia 
Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia wyników głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Oświaty i Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Oświaty i Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 15 do 
protokołu.  
 
Ad.11a Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. 
 
Marek Kosecki – w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji przedstawił projekt 
uchwały, który wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Sebastian Pieńkowski – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił poprawkę do projektu 
uchwały, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Po przegłosowaniu poprawki 
zgłaszam wniosek w imieniu Klubu Radnych PiS o głosowanie imienne nad projektem 
uchwały – załącznik nr 18 o protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego 
S.Pieńkowskiego w imieniu Klubu Radnych PiS aby w § 5 pkt.1 ppkt.b otrzymał 
brzmienie: „jako udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski na żużlu i w koszykówce 
oraz udział w rozgrywkach centralnych w piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce siatkowej i 
tenisie stołowym”, głosowało 6 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 4 
wstrzymujących się – poprawka nie została przyjęta. 
 
Jerzy Sobolewski – zgodnie ze złożonym wnioskiem zarządza głosowanie imienne nad 
projektem uchwały. 
Jan Kaczanowski – przeprowadza głosowanie imienne – lista stanowi załącznik nr 19 
do protokołu. 
 
W głosowaniu imiennym za podjęciem uchwały w sprawie określenia warunków i 
trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy 5 
głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Odpowiadając na 
pytanie postawione na posiedzeniu Komisji w dniu wczorajszym wyjaśniam, że w 
2008r. Rada podjęła 1 uchwałę o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty, w 2010r. – 
było 5 uchwał tego rodzaju, w 2011r. – 1 i w 2012r. – już były podjęte 2, czyli łącznie 
było 9 uchwał. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 
2012 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 Listopada 2012 
roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
Ad.14  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 Gorzowie Wlkp.  

 
Marek Surmacz – w imieniu Klubu Radnych PiS zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Leszek Gnitecki – jestem zobligowany przypomnieć, że uchwała dotycząca rezygnacji 
z pewnych ulg, które obowiązują w naszym mieście pasażerów, nieco szerszych niż 
wynika to z przepisów ogólnych, czyli ustaw. W momencie kiedy mieliśmy bardzo 
korzystną sytuację finansową w mieście, były podejmowane i służyły naszym 
mieszkańcom. W br., od grudnia ubr. walczyliśmy o podwyżkę cen biletów 
jednorazowych i również toczyły się dyskusje dotyczące ulg. Ostatecznie 30 maja br. 
uchwała Rady Miasta, która również została uchylona w części przez nadzór 
Wojewody i stąd poprawka musiała być wniesiona uchwałą podjętą 19 lipca br. 
zostały zaakceptowane określone uprawnienia w zakresie ulg i cen biletów, ponieważ 
one również zostały zachowane. Uzupełnione zostało również niedociągnięcie 
polegające na tym, że opłaty dodatkowe, popularne mandaty, były w załączniku do 
uchwały określone kwotowo, a nie wielokrotnością. Propozycja, o której dzisiaj 
mówimy ona była rzeczywiście prezentowana przez nas w poszczególnych projektach, 
ale nie znalazła ona akceptacji w momencie podejmowania uchwały, stąd taki zapis się 
znalazł. Opinia Prezydenta Miasta w sprawie tej uchwały jest negatywna – załącznik 
nr 26 do protokołu. Nasuwa się pytanie o procedurę, a w związku z tym, że tak 
uchwała była opiniowana przez związki zawodowe i trochę nam wydłużała ten okres. 
Ten projekt uchwały również powinien być zaopiniowany przez związku zawodowe. 
FZZ w Zielonej Górze, NSZZ„Solidarność” w Gorzowie Wlkp. i OPZZ w Gorzowie 
Wlkp.  
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Marek Surmacz – czy mam rozumieć, że dyrektor nie dopełnił obowiązku 
służbowego, że nie Poinformował Rady, że na podstawie tej samej podstawy prawnej 
podejmują decyzję o uchwale zwalniającej z opłat w dniu Wszystkich Świętych – ta 
sama podstawa prawna, to samo uprawnienie, tam nie przypomniał Pan Radzie, że 
wymagana była opinia związków zawodowych? 
Leszek Gnitecki – udzielając odpowiedzi na to pytanie skorzystamy z pomocy 
prawników. Jeśli chodzi o ulgi to procedujemy w oparciu o ustawę o związkach 
zawodowych i uchwały powodujące zwyżki, wynikają z praw związanych z cenami, 
natomiast 1 listopada – dajemy ad hoc wszystkim, nieważne czy jest to mieszkaniec 
czy nie i nikt tutaj żadnych uprawnień długoterminowych nie dostaje. Jest to 
jednorazowa ulga dla wszystkich, a w związku z tym nie ma spraw związanych z 
dodatkowym obciążeniem budżetu. Sądzę, że w tej sprawie bardziej kompetentna 
byłaby opinia prawnika. Taką opinię uzyskałem i stąd taką opinię przedkładam 
Radzie.  
Stefan Sejwa – wszystkie projekty uchwały zgłaszane Radzie Miasta są konsultowane 
i opiniowane przez prawników. W związku z tym niniejsza uchwała wypowiedzią 
moją odnośnie 1 listopada, którą zakwestionował radny M.Surmacz, jest również 
projektem uchwały skonsultowanym i zaakceptowanym przez BOP. Jest to zadziałanie 
jednorazowe, które jest inaczej w sensie uwarunkować traktowane i do tego 
jednorazowego zadziałania dotyczącego darmowych przejazdów 1 listopada, nie jest 
wymagana opinia związków zawodowych. Robiliśmy to już 3 lata i taka opinia nie 
była dotychczas wymagana. Jednorazowe zadziałanie nie skutkuje takim 
zaopiniowaniem projektów uchwał, jak inne projekty, m.in. przedstawiona propozycja 
zmian z finansowaniem Poszkodowanych przez III Rzeszę. Chciałbym prosić aby 
moją wypowiedź uwiarygodniła mec.J.Ruszczak.  
Jolanta Ruszczak - Radca Prawna UM – sądzę, że wątpliwości powstały w momencie 
kiedy analizowaliście podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały. Bezspornym 
jest, że obie uchwały podjęte są na tej samej podstawie prawnej. Jednak, które 
uchwały podlegają konsultacjom ze związkami zawodowymi, mówi nam ustawa o 
związkach zawodowych i czym dane związki zawodowe winny się zajmować. 
Związki zawodowe są zobowiązane do opiniowania założeń i projektów aktów 
prawnych dotyczących zakresu zadań związków zawodowych, czyli cały ten zakres, 
który jest związany z ludźmi pracy. W związku z tym z dojazdami do pracy, do 
przedszkola i innymi tego typu rzeczami. Natomiast uchwała, która jest jednorazową 
uchwałą, czyli do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dniu 1 listopada, dotyczy 
wszystkich mieszkańców, osób, które przyjeżdżają do nas również spoza miasta 
Gorzowa Wlkp. Podstawa prawna jest ta sama, natomiast nie dokonuje się tutaj 
zmiany podstawowej uchwały. Uchwała w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za 
usługi przewozowe, czyli ta podstawowa uchwała, do której macie zamiar podjąć 
zmiany była konsultowana ze związkami zawodowymi. Generalna zasada jest taka, że 
jeśli pierwotny projekt uchwały był konsultowany to każda zmiana, nawet jeżeli 
będzie to zmiana niewielka, podlega konsultacji. Jest podejmowana w takim samym 
trybie jak była podejmowana pierwsza uchwała.  
Jerzy Wierchowicz – na Komisji Gospodarki i Rozwoju ustaliliśmy, że wymóg 
konsultacji tej uchwały ze związkami zawodowymi jest konieczny. Doszliśmy do 
konkluzji, że ta opinia powinna jednak być i procedura zostaje wstrzymana. Podczas 
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dyskusji nad tym projektem padło pytanie zasadnicze: kto się ma zwrócić o opinie 
związków zawodowych, czy wnioskodawcy składający projekt uchwały, czy 
Prezydent? Część z nas była za stanowiskiem, że wnioskodawcy bądź Przewodniczący 
Rady, do którego projekt jest składany. Część z nas była zdania, że jednak Prezydent, 
który reprezentuje miasto na zewnątrz. Osobiście byłem zdania, że jeżeli 
wnioskującymi są radni, którzy składają do Przewodniczącego Rady projekt uchwały, 
tym samym obligują Przewodniczącego do wystąpienia o opinie związków 
zawodowych. Radni wnioskujący, m.in. radny S.Pieńkowski był zdania, ze to 
Prezydent Miasta. Dyskusję zakończyliśmy postanowieniem, że uzyskamy stosowną 
opinię aby raz na zawsze zakończyć te dywagacje kto ma się zwrócić do związku 
zawodowego o opinię. Odpowiedzi nie ma, mieliśmy ją otrzymać przed dzisiejszą 
sesją. Oczekuję na tą odpowiedź. Sądzę, że z uwagi na to, że wnioskującymi byli 
radni, a Przewodniczący dysponuje swoim organem administracyjnym – biurem rady 
– winien więc wystąpić. Proszę radcę o wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie, ale co do 
samej istoty ustaliliśmy na wczorajszym posiedzeniu Komisji, że nie będziemy dalej 
procedować nad tą opinią jeżeli nie uzyskamy odpowiedzi na to zasadnicze pytanie. 
Zgadzam się z p.Ruszczak, że jeżeli opinia została raz wydana w stosunku do głównej 
uchwały, jest również konieczna przy każdej zmianie. Tym samym dzisiaj nad tym 
projektem głosować nie możemy.  
Jerzy Sobolewski – jako Przewodniczący Rady nie mam instrumentów do tego aby 
takie kroki podejmować, instrumenty ma Prezydent i nie zgadzam się z taką 
interpretacją.  
Roman Sondej – na wczorajszym posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju, 
Komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały, warunkując ewentualną 
opinię od uzyskania pełnej wiedzy prawnej, o wątpliwościach, których była tutaj 
mowa. Stan prawny tym momencie próbowała mec.Ruszczak naświetlić, widzę 
korelacje tej uchwały z uchwałą pierwotną. Ten ciąg konsultacyjny jest dość istotny, 
stąd chciałbym dopytać: uchwała wpłynęła do BRM 29.08.br. Na projekcie uchwały 
mamy adnotacje radcy prawnego p.P.Mielcarka: ”projekt uchwały wymaga konsultacji 
związkowej (zgodnie z art.19 ustawy o związkach zawodowych) – nie ma żadnej daty, 
proszę powiedzieć kiedy radca to opiniował? Skoro radca wydaje taką adnotacje, 
kiedy wysłano pisma do związków zawodowych? Śmiem podejrzewać, że mamy tu do 
czynienia z sabotażem miejskich służb na niekorzyść tej uchwały. 
Marek Surmacz – gdyby prezentować podejście, że Przewodniczący Rady, który pełni 
funkcje społeczną, aparatem do jego pomocy jest aparat prezydencki, bo BRM nie jest 
komórką podległą Przewodniczącemu Rady Miasta, a tylko świadczy na jego rzecz 
usługę urzędniczą, ale podlega w całości Prezydentowi Miasta, jest częścią organizacji 
jaką jest Urząd Miasta. Doprowadzając sytuację do absurdu można by unicestwić 
prawo do inicjatywy uchwałodawczej podejmowanej przez radnych miasta, bo projekt 
każdej uchwały, który się nie podoba Prezydentowi zainicjowany przez uprawnioną 
grupę Rady Miasta, podlegałby takiemu samemu sabotowaniu. Trzeba to określić 
wprost, jak zrobił to radny R.Sondej. Zlekceważono, zwyczajnie zignorowano 
inicjatywę Klubu Radnych, który ma inicjatywę na podstawie Statutu, czyli w zgodzie 
z prawem, dlatego, że nie podoba się ta inicjatywa Prezydentowi Miasta. Nie jest 
prawdą, że w tej sytuacji wymagana jest konsultacja związkowa. Jest to kwestia 
interpretacji, ponieważ przedmiotem zmiany przepisów nie jest sprawa dotycząca ludu 
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pracującego miast i wsi, tylko osób, które już są w bardzo zaawansowanym wieku, 
osoby represjonowane przez Niemcy hitlerowskich, osoby, którym odebraliśmy w 
błędnym przekonaniu uprawnienie kilka miesięcy temu. Przedmiotem tej zmiany nie 
jest ten zakres, który dotyczy działalności i uprawnień związków zawodowych. Tu nie 
chodzi o tytuł aktu prawnego, w którym to się znajduje. Dalej idąc w tym kierunku, 
rozważając sytuację każda zmiana przepisu, w różnych przepisach o charakterze 
socjalnym, ale nie dotycząca zakresu działania związków zawodowych byłaby 
podejmowana przez parlament, to za każdym razem należałoby uruchamiać procedurę 
uzgadniania np.komisji trójstronnej, centralnych związków zawodowych, a tak nie 
jest. Związki zawodowe niekiedy same się upominają o respektowania uprawnienia 
wynikającego z podjętych inicjatyw ustawodawczych w przedmiocie takim to, a 
takim, bo przedmiot rozstrzyga o zaangażowaniu organizacji czy uprawnionego 
organu, a nie tytuł aktu prawnego. Dlatego uważam, że zinterpretowano tą sytuację w 
zgodzie z oczekiwaniami Prezydenta Miasta. Zespół radców prawnych działa za 
pieniądze i na rzecz Prezydenta Miasta, ale to wcale nie znaczy, że w tak błahej 
sprawie interpretacja nie może iść w kierunku umożliwiającym w sposób uproszczony 
podjęcie tej decyzji na korzyść osób, którym ta ulga się należy.  
Jerzy Wierchowicz – słuchając radnego M.Surmacz pomyślałem sobie, że ma literę 
prawa w nosie, bo chodzi mu o ducha prawa. A sam sobie przeczy mówiąc, że 
Prezydent ma obsłużyć nasze inicjatywy – radnych, to dajecie Prezydentowi 
możliwość bojkotowania, tamowania pracy Rady. Uważam, że jeżeli jest to inicjatywa 
radnych to Przewodniczący Rady jest po to i dysponuje BRM, żeby wystąpić z 
zapytaniem pod adresem związków zawodowych o opinię. Wtedy nie ma możliwości 
blokady naszych inicjatyw, bo to wykonuje BRM. Być może nasza dyskusja jest 
jałowa, bo może radca prawny nam wyjaśni jednoznacznie, że inicjatywy radnych 
obsługuje Biuro Prezydenta, wtedy nasza dyskusja będzie bezprzedmiotowa. Chociaż 
interpretując prawo, w moim przekonaniu, inicjatywy radnych obsługuje Biuro Rady 
Miasta, inicjatywy Prezydenta – obsługuje Biuro Prezydenta.  
Sebastian Pieńkowski – uważam, ze radny J.Wierchowicz nie ma racji, mimo, że jest 
prawnikiem. Przewodniczący nie jest organem, który ma upoważnienie aby 
występować do związków zawodowych. Zwracam się do Prezydenta Sf.Sejwy: z tego 
co pamiętam umówiliśmy się jednoznacznie, można sprawdzić w protokole, 
oczekujemy przed sesją opinii prawnej, nie na temat czy ma to być konsultacja ze 
związkami zawodowymi, tylko kto miał ciągu tego miesiąca, od momentu złożenia 
projektu, wysłać? Wg. naszej opinii Prezydent powinien to zrobić. Tego nie zrobił, 
więc chcemy podstawę prawną dlaczego tego nie zrobił. Na jakim konkretnym 
przepisie się oparł, że nie wypełnia swojej władzy wykonawczej. Niestety, nie 
otrzymaliśmy tej opinii abyśmy mogli dalej procedować jako Komisja. Dzisiaj mamy 
kuriozalna sytuację, gdzie na forum dyskutujemy o ludziach, którzy są poszkodowani 
w czasie konfliktu zbrojnego. Proszę włączyć jakąś empatię i nie dyskutujmy nad 
jakimś problemem, który jest oczywisty do przegłosowania. Dziwnym uporem 
blokujecie to.  
Stefan Sejwa – sądzę, że w tej dyskusji nie chodzi o to czy należy się Poszkodowanym 
przez III Rzeszę udzielenie stosownych ulg w przejazdach, tylko istotą sprawy jest jak 
zastosować przepisy i procedurę prawną umożliwiającą zadziałanie w tym zakresie. 
Padło tutaj wiele zarzutów i oskarżeń pod kątem Prezydenta jak oszukujemy, jak 
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stosujemy sabotażowe działanie w stosunku do inicjatyw uchwałodawczych. Uważam, 
że jest to absolutnie nieuprawnione. Na Komisjach Rady w dniu wczorajszym 
nastąpiła sytuacja ustalenia pewnej procedury zadziałania, czyli żeby dzisiaj przekazać 
dla Konwentu jak zastosować formułę prawną w tym zakresie. Odbył się Konwent, 
nikt nie zaprosił przedstawiciela Prezydenta Miasta na tenże Konwent, ale 
rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Miasta o tym, że taka sytuacja ma miejsce. 
Ustaliliśmy również z prawnikami, że rzecz polega na tym, że w sytuacji jak nastąpiła 
z wystąpieniem niezbędnym do związków zawodowych, powinno być po stronie albo 
wnioskodawcy, czyli w tym przypadku Klubu Radnych PiS, albo po stronie 
Przewodniczącego Rady we współdziałaniu z BRM. Absolutnie nie jest uprawnionym 
do takiego wystąpienia Prezydent Miasta, tym bardziej, że Prezydent zaopiniował 
negatywnie projekt tej uchwały. Takie zadziałanie ze strony Klubu Radnych PiS i ze 
strony Przewodniczącego Rady wespół z BRM nie nastąpiło. W związku z tym 
powstał pat, o którym dyskutujemy, bo w zapisach statutowych i regulaminowych nie 
ma alternatywy zadziałania w stosunku do zaistniałej sytuacji. Nie ma jakby wprost 
odniesienia się do takiego przypadku jak próbujemy tutaj dyskutować i ustalać. Jedna 
rzecz jest oczywista i bezwzględna. Opinia związków zawodowych musi mieć miejsce 
nawet gdybyście przyjęli projekt tej uchwały, to nadzór Wojewody uchyli tą uchwałę z 
tego względu, że nie ma opinii związków zawodowych. Taka jest procedura i wszyscy 
o tym wiemy. W odniesieniu do poprzednich uchwał dotyczących spraw biletów, ulg, 
itp., zmuszeni byliśmy do przestrzegania wymogów związanych z opinią związków 
zawodowych. Nawet przesuwaliśmy terminy, bo nie mieściliśmy się w czasie w tym 
zakresie i musieliśmy te sprawy odkładać na plan dalszy. Reasumując nikt sabotażu 
nie zastosował, nikt nie oszukiwał jest sytuacja specyficznie prawna polegająca na 
tym, że wystąpienie do związków zawodowych nie jest określone wymogiem w sennie 
literalnie zapisane jaki podmiot, ale jednocześnie z analizy sytuacji wynika, że tym 
podmiotem powinien być albo Przewodniczący wespół z Biurem, albo Klub Radnych 
PiS, który w tym przypadku jest inicjatorem projektu uchwały. 
Jan Kaczanowski – abyśmy po raz drugi nie skrzywdzili tych kilku osób, mówię o 
członkach Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, w Gorzowie 
Wlkp. chodzi o kilkadziesiąt osób. Przypomnę, że kiedy procedowaliśmy projekt 
uchwały dotyczący zniesienia ulg, to wielu radnych było przeciwko zabraniu 
uprawnień dla tych ludzi, byłem również wśród tych osób. Wnioskuję o odesłanie tego 
projektu uchwały do Komisji Gospodarki i Rozwoju celem uzupełnienia o opinię 
związków zawodowych. Abyśmy z tej paradoksalnej sprawy, ale słusznym kierunku 
idącej nie wywołanie niepotrzebnej afery.  
Marek Surmacz – zwracam uwagę, ze odesłanie projektu uchwały do Komisji niczego 
nie załatwia, bo nie zmienia stanowiska Prezydenta Miasta, który mówi: a Wy sobie to 
zróbcie. Wychodzi na to, że w najbliższym czasie jak będziemy dyskutowali nad 
projektem uchwały budżetowej należy powołać nową komórkę prawną, która będzie 
pozostawała na usługach Przewodniczącego Rady, czyli należałoby przy Biurze 
powołać nowy organ. Wszystkie funkcje na rzecz Rady Miasta wykonuje Prezydent 
Miasta i żadna łaska. Trzeba wreszcie ustalić jasne role, wielokrotnie apelowałem o 
budowanie autorytetu Rady. Niedopuszczalna jest sytuacja, aby takie decyzje miały w 
ogóle miejsce. Jeżeli będziemy podejmowali w tej chwili decyzję to sugeruję aby w 
treści tego postanowienia do wniosku o odesłanie do Komisji zawrzeć sformułowanie 
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w protokole i przekazać je Prezydentowi Miasta, bo mamy problemy z komunikacją, 
jak widać, że oczekujemy od niego w terminie określonym wykonania czynności, 
które do niego należą, jako do organu wykonawczego w samorządzie gminnym, czyli 
zasięgnięcie opinii związków zawodowych, jeżeli taką opinie przedstawi, niezbędną 
do dalszego procedowania tej uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta. Najbliższa 
sesja pod koniec października, do tego czasu powinniśmy te decyzje podejmować. 
Samobójstwem byłoby pójście na siłę i zderzenie się z Urzędem Wojewody, który 
otrzyma tę uchwałę uchwaloną ewentualnie, przez Radę Miasta z rekomendacją 
negatywną, bo wiemy kto pismo wysyła do Wojewody w tej sprawie.  
Jan Kaczanowski – uzasadniając swój wniosek nie chciałem interpretować go w 
sposób bardzo oczywisty, że z pewnością Przewodniczący z Prezydentem porozumieją 
się i w oparciu o przyjęty wniosek Przewodniczący może zwrócić się na piśmie do 
Prezydenta, żeby w tym stanie rzeczy zwrócił się o związków zawodowych o opinię. 
Dla mnie jest to bardzo oczywiste. 
Stefan Sejwa – wypowiedź radnego M.Surmacza jest do przyjęcia w sytuacji tylko 
takiej jeżeli uznamy, że racje ma p.M.Surmacz, a nie prawnicy Urzędu Miasta.  
Jerzy Wierchowicz – Poszkodowani przez II Rzeszę są dalej poszkodowani przez III 
Rzeczpospolitą, cały czas tej ulgi nie mają, więc dalej nie ma sensu tej dyskusji 
prowadzić. Popieram wniosek radnego J.Kaczanowskiego aby przekazać sprawę do 
Komisji, celem uzyskania opinii związków zawodowych. Kto ma wystąpić z pismem 
o opinię czy Przewodniczący J.Sobolewski, czy Prezydent T.Jędrzejczak, sądzę, że na 
tym szczeblu dogadamy się na forum Komisji.  
Sebastian Pieńkowski – zadałem konkretne pytanie i proszę o odpowiedź: na jakiej 
podstawie prawnej Prezydent Miasta nie wykonuje czynności, która polega na 
zwróceniu się do związków zawodowych w tej sprawie? Dlaczego Prezydent przez 
miesiąc tego nie zrobił? Jeśli nie macie wiedzy, to powiedzcie: nie mamy wiedzy.  
 
W głosowaniu jawnym za przejęciem wniosku radnego J.Kaczanowskiego o odesłanie 
projektu uchwały do Komisji Gospodarki i Rozwoju, celem uzupełnienia o opinię 
związków zawodowych, głosowało 9 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 
wstrzymujących się.  
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie wnioski ostały jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Oświaty i Wychowania. Są to wnioski o 
Odznakę dla naszych olimpijczyków i paraolimpijczyków, którzy reprezentowali 
Gorzów Wlkp.  
Jakub Derech-Krzycki – oprócz zespołu ds.merytorycznej oceny wniosków, sprawę 
opiniowała Komisja Oświaty i Wychowania i odczytam z przyjemnością nazwiska: 
Bukański Ryszard, Karpiński Tadeusz, Lepiato Maciej, Lewkowicz Zbigniew, 
Mamczarz Łukasz, Michalski Mateusz, Olszewska Milena, Piekart Katarzyna, Rogala 
Ryszard, Tyszkowski Bartosz Wietecki Łukasz oraz Naja Karolina. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu. 
 
Ad.16  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Stefan Sejwa – inwestycje realizowane w Gorzowie Wlkp., stan na 15.09.2012r. ich 
zaawansowania i przebiegu. Przebudowa ul.Podmiejskiej na odcinku od ronda 
Sybiraków do granic miasta, długość przebudowywanego odcinka to 906m, zakres 
obejmuje wykonanie takich prac jak budowa jezdni, chodników, ciągów pieszo-
rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, miejsc parkingowych i zatok 
autobusowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i pozostałego uzbrojenia 
terenu. Istotnym elementem w realizacji tego przedsięwzięcia jest budowa nowego 
wiaduktu. Kwota realizacji przedsięwzięcia 6956tys.zł., zakończenie planowane 
inwestycji 15.12.2012r. Sytuacja na dzień dzisiejszy terminowości realizacji 
inwestycji, harmonogram prac nie budzi zastrzeżeń, przebiega prawidłowo, rokuje to 
nadzieje, że do końca roku inwestycja zostanie zrealizowana. Przebudowa 
ul.Piłkarskiej, gdzie wykonano I etap tej inwestycji o długości 180m. W ramach tego 
zadania wykonano również odcinek o długości 63m przed ogródkami działkowymi i 
dobudowano nowy odcinek drogi o długości 104m. wzdłuż ogrodów. Wykonana 
została nawierzchnia asfaltowa murek oporowy z grodzisk winylowych oraz 
ogrodzenia od strony ogrodów i stadionu od ul.Myśliborskiej. Roboty zostały 
zakończone 31 sierpnia br., zakres rzeczowy został wykonany w 100%. W roku 
następnym planujemy kontynuację – II etap realizacji ul.Piłkarskiej. Przebudowa 
ul.Warszawskiej – 13.04.br. przygotowano projekt i kosztorys remontu tej ulicy, od 
ul.Szpitalnej do ul.Dziewięciu Muz. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę 
kompleksową konstrukcji ulicy wraz z przebudową torowiska, kanalizacji deszczowej, 
usunięcie kolizji z sieciami gazowymi, wodociągowymi, telekomunikacyjnymi i 
energetycznymi. Po zakończeniu procedury przetargowej w dniu 6 września br. 
zawarto umowę i rozpoczęto prace, których wartość 4,815tys.zł. Planowano termin 
zakończenia remontu ul.Warszawskiej - 15.12.2012r. Z obserwacji przebiegu 
inwestycji trzeba stwierdzić, że ma ona dużą dynamikę i gwarantuje wykonanie do 
końca roku całego przedsięwzięcia. Przepompownia wód deszczowych przy ul.Wał 
Okrężny – planowany koszt 1,5mln.zł. były to roboty ziemne, montaż separatora, 
montaż z komory rozdziału, przebudowa odcinka rurociągu, przepompowni do wylotu 
brzegowego i budowa kanału, roboty elektryczne, itd. Okres realizacji od listopada 
2011r., zakończenie nastąpiło 30 maja br. Uzyskane zostało pozwolenie na 
użytkowanie wylotu betonowego kanalizacji deszczowej. Zakończenie robót zostało 
zgłoszone 13 lipca br., podpisanie odbioru prac nastąpiło z data 20.09.2012r. 
Termomodernizacja obiektów oświatowych – w sierpniu br. wykonana została 
instalacja solarna podgrzewu ciepłej wody i modernizacji instalacji ciepłej dla SP-10 
na ul.Towarowej i SP-4 na ul.Kobylogórskiej. Od 7 września br. rozpoczęto czynności 
odbiorowe, jest to współfinansowane w ramach Unii Europejskiej. Przygotowany jest 
również wniosek w celu uzyskania dofinansowania w ramach dodatkowego konkursu 
ogłoszonego przez LRPO z rezerwy wykonania na lata 2007-2013. Przygotowywany 
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wniosek dotyczy termomodernizacji Gimnazjum nr 9 na ul.Zamenhofa. Koszt 
planowany przedsięwzięcia obejmujący ocieplenie dachu, wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej, ocieplenia elewacji i wykonania instalacji solarnej, przewidywany koszt to 
2,3mln.zł. Wszystko wskazuje na to, że uzyskamy dofinansowanie i prace zostaną 
podjęte. Modernizacja odcinka drogi ul.M.Kasprzka, gdzie wespół z 
przedsiębiorstwem BAMA podjęliśmy inwestycje w wysokości 547tys.zł. 13 września 
br. nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót, wchodzi o tych prac 
Eurowia, na dniach została zawarta umowa z wykonawcą i wejście na plac budowy. 
Odcinek realizowany to 300m. utwardzenia i budowania tzw. bocznego kanału 
deszczowego, ale również miejsc postojowych dla wymijających się tam aut 
dostawczych. termin zakończenia tego zadziałania to 5.12.2012r. Przebudowa 
ul.Marcinkowskiego – od ul.Myśliborskiej do ul.Matejki, tzw.alejki, I etap – 
planowany koszt 100tys.zł., obecnie finalizujemy dokumentację, jest ona już po 
przetargu przygotowywana. Zakres prac obejmie przebudowę nawierzchni wraz z 
uzbrojeniem podziemnym, przebudowę oświetlenia, długość przebudowywanego 
odcinka ok.150m. termin zakończenia – 10.12.2012r. Przebudowa zatok 
parkingowych z przebudową odwodnienia przy ul.Niemcewicza I etap – planowany 
koszt 28tys.zł., ale też jest obecnie po wyborze projektanta robót, trwa analiza i 
przygotowanie dokumentacji. Jest to w sensie zakończenia projektu aktualne do końca 
2012r., z realizacją przedsięwzięcia w 2013r. Wybranych 8 inwestycji realizowane są 
tak jak to przedstawiłem. Jest pewien optymizm dotyczący zakresu i tempa prac, 
zapewnień wykonawców i nadzoru inwestycji. Mogę potwierdzić, że możemy się 
optymistycznie odnieść do podanych terminów i zakresu prac, co jest 
satysfakcjonującym zadziałaniem jeśli chodzi o inwestycje w mieście w 2012r.  
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji, uznaję, że Rada 
Miasta przyjęła przedstawioną informację do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.17  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 28 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.18  Odpowiedzi na interpelacje z XXXIV sesji Rady Miasta z dnia 29 

sierpnia 2012r. 
 
 
Ad.19  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXXIV sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
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W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
 
Ad.20  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Marek Surmacz – pyta kto z radnych usprawiedliwił się opuszczając obrad Rady 
Miasta? Zgłaszam dlatego, że rzetelnie siedzimy na obradach od początku do końca, a 
to samo grono osób opuszcza obrady. A pamiętam jaki był szum jak raz w ramach 
protestu – sygnalizowanego i ogłoszonego – opuściliśmy obrady. Proszę o nazwiska 
osób, które usprawiedliwiły swoją nieobecność. 
Jerzy Sobolewski – radny R.Surowiec, radna H.Kunicka, radny J.Synowiec, radny 
Z.Burzawa,  
Marek Surmacz – chciałbym zobaczyć listę, a Pan wymienia swoich kolegów z PO, 
poważnie się traktujmy. Prosiłbym aby w przyszłości przestrzegano tej zasady, będę 
wracał do sprawdzania obecności i wtedy formalnie zażądam listy na piśmie.  
Jerzy Sobolewski – słuszna uwaga, przekażę wszystkim radnym.  
Marek Surmacz – mam pewien niedosyt informacji, jak dyskutowaliśmy nad 
rozszerzeniem finansowania remontu ul.Warszawskiej, Prezydenta Sf.Sejwa zgłaszał, 
że wykonanie całościowe ma być przedłużone do ul.Cichońskiego, czyli do miejsca od 
którego biegnie już nowy, wyremontowany odcinek łącznie z torowiskiem. Z zakresu 
jaki został w tej chwili wykopany, można domniemywać, że remont zakończy się przy 
ul.Szkolnej. Chciałbym nie tkwić w radosnym błędzie, że do ul.Cichońskiego będzie 
wymieniona nawierzchnia ul.Warszawskiej. Prosiłbym o odpowiedź w tej sprawie. 
Stefan Sejwa – nigdy nie padło stwierdzenie realizacji I etapu do ul.Cichońskiego, 
zakres ul.Warszawskiej realizowany obecnie składa się z dwóch etapów: I etap – od 
ul.Szpitalnej do ul.Dziewięciu Muz i tak to przebiega. Sytuacja przygotowanej 
dokumentacji, finansowania, przesunięcia środków pozwala na realizowanie tego 
właśnie odcinka. Wymiana torowiska stała się elementem obciążenia dodatkowego. W 
koncepcji działań jest to abyśmy w 2013r. podjęli realizację odcinka od ul.Dzwięciu 
Muz do ul.Cichońskiego. W tym roku nie mamy szans w sensie przerobu finansów. 
Koncepcja całościowa tak jest, ale sensie harmonogramu przyjętego zakresu 
inwestycji, które są w budżecie na 2012r. określone, są rozpisane i jest ten właśnie 
odcinek. Jeżeli będzie optymistycznie w 2013r. dalszy odcinek, a bieżący stan do 
ul.Dziewięciu Muz. Cieszyłbym się gdyby przetarg na drugi odcinek wygrała firma, 
która podjęła się realizacji I etapu. Rokuje to pozytywnie.  
Mirosław Rawa – Prezydent mówił poprzednio o alejkach przy ul.Marcinkowskiego, 
mieszkałem tam – martwi mnie to, bo to nawet trudno nazwać inwestycją, jest to jakiś 
kawałeczek, który uporządkujemy, ale co to za inwestycja. Przy Kauflandzie – też 
kawałeczek, ile tylko firma mogła najmniej wykonać tą ul.Matejki, tu przy 
ul.Marcinkowskiego przy alejkach kawałeczek. Niech Pan weźmie się za tą ul.Mateki, 
przygotuje i zróbmy porządną inwestycję drogową. Na Staszica jest mało rzeczy 
robionych, a jest to duże osiedle, ludzie płacą dużo podatków i oczekują większych 
inwestycji niż ul.Piłkarska, czy alejka przy ul.Marcinkowskiego.  
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Stefan Sejwa – gdyby to tylko zależało od tego, że niech Pan się weźmie, to bym się 
wziął. Tylko żebym mógł się wziąć, to muszą być środki finansowe na ten cel 
zabezpieczone, a nie ja zabezpieczam te środki, tylko one wynikają z budżetu i 
określonego przyjęcia tematyki inwestycji. To nie jest tak, że ul.Matejki ze wstępnych 
ustaleń jest to koszt ok.10mln.zł. może się wziąć z chęci Z-cy Prezydenta Miasta – 
Sejwy. Rozumiem zasadność tego remontu, ale przy tej mizerii finansowej staramy się 
wybierać te, które mimo mniejszej skali i zakresu są też bardzo poważne. Nie 
wspomniałem o pewnej perspektywie, która zafunkcjonowała przy jednym z 
projektów uchwał, a mianowicie, ze wytypowaliśmy do realizacji w 2013r. jako 
schetynówkę, ul.Kobylogórską. Bardzo ważna ulica dla tego obszaru miasta, gdzie 
mamy dokumentację, gdzie mamy drogę powiatową i przy przedsięwzięciu 11mln.zł. 
możemy uzyskać dofinansowanie 3mln.zł. Jest to przykład, że wybieramy to przez 
sito, a jednocześnie liczymy na dofinansowanie. Wiem, że we wnioskach pojawi się 
ul.Matejki nie raz, ale możliwości finansowe są skomplikowane. Jeśli będzie 
możliwość z pewnością zrealizujemy także ul.Matejki.  
Mirosław Rawa – powstał Kaufland, teraz powstaje tam Lidl, tam rzeczywiście rośnie 
natężenie ruchu. Rozumiem, że Prezydent Sejwa ul.Kobylogórską czasem jeździ, ale 
niech przejedzie się ul.Matejki. Ta ulica naprawdę wymaga remontu. Do kiedy 
Prezydent nie zapisze w projekcie budżetu i nie podda pod głosowanie to nigdy tych 
środków nie będzie. Sprawdźmy czy jest wola Rady aby pieniądze przeznaczyć na tą 
ulicę.  
Jerzy Sobolewski – ul. Kobylogórska – bardzo ważna i na pewno wymaga remontu. 
Stefan Sejwa – ul.Kobylogórską jadę raz w roku, a ul.Matejki co drugi dzień, bo 
odwożę wnuczkę i jest mi bardzo bliska ta ulica.  
Marek Surmacz – ponownie z uporem w sprawie nagłośnienia na sali i aparatury, 
urządzenia liczącego. Nie widzę Sekretarza Miasta, który niemalże w dniu 
mianowania, jedną z pierwszych Jego decyzji była deklaracja w sprawie, że do końca 
roku postara się wygospodarować środki. Przypuszczam, że 30tys.zł. niezbędne na 
wyposażenie przenośne, które jak zwracałem uwagę służyłoby nie tylko podczas obrad 
sesji, ale byłoby to urządzenie mobilne, przenośne, można byłoby je wypożyczać, 
łącznie z możliwością symultanicznego tłumaczenia. Dziś to już właściwie standard 
we wszystkich prawie urzędach. Brak tego urządzenia doskwiera i to elektroniczne 
urządzenie jest bardzo potrzebne. Proszę Przewodniczącego Rady o przypomnienie w 
rozmowach z Prezydentem Miasta, że podwładny Jego, Sekretarz Miasta – Jeremicz, 
takie deklaracje niedawno składał, 3 miesiące zostały tylko do końca roku, chciałbym 
aby nie został zaliczony do grona niedotrzymujących obietnic w tym mieście.  
Marek Kosecki – kieruję zaproszenie do całej Rady, w najbliższą sobotę 
rozpoczynamy kolejny sezon koszykówki kobiet – zapraszam wszystkich radnych aby 
obejrzeli koszykarki AZS PWSZ w pojedynku z Widzewem. Natomiast w przyszłą 
niedzielę 7.10.br. odbędzie się pierwszy mecz finałowy ekstraligi żużlowej o 
Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu, między naszą gorzowską Stalą, a Azotami 
Tauronem Tarnów. Rewanż 14.10.br. o gdz.19.30. Zapraszam.  
Grażyna Ćwikli ńska – w imieniu Poseł RP – Krystyny Sibińskiej, zapraszam 29 
września br. na Ogólnopolski Marsz Seniorów, który odbędzie się pod patronatem 
p.K.Sibińskiej oraz Urzędu Miasta, na godz.1030 w Parku Górczyńskim. Zapraszam. 
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Ad.21  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1645. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta       
                                                                                                       ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
S.Szczudło Ziemianin 
 
 


