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P R O T O K Ó Ł Nr 37/2012 
 
 

 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 7 listopada 
2012r. o godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta, który stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 24 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Sobolewski Jerzy. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały -druk nr 449. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Budujemy miasteczka ruchu 

drogowego”-druk nr 450. 
4. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan 
Kaczanowski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał – załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Jan Kaczanowski - wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o poszerzenie porządku 
obrad o: - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 451, - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 452, - 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o 
przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za 
pierwsze półrocze roku budżetowego – druk nr 453. 
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W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 23 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się  
 

W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta 
Gorzowa Wlkp., głosowało 22 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się  
 

W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 
roku budżetowego, głosowało 22 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się  
 

Jan Kaczanowski - proponuję, aby projekty uchwał rozpatrzyć kolejno w pkt.3a, 3b i 
3c porządku obrad. 

 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 22 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
 
Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 5 
do protokołu. 
Jan Kaczanowski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.  
Jerzy Antczak – jako nauczyciel z pewnym stażem mam obawy. Zastanawiam się czy 
nie stracimy kreatywności, aktywności i zaangażowania dyrektorów do pozyskiwania 
środków? Do tej pory wyglądało to różnie, jeden dyrektor placówki pozyskiwał ponad 
200tys.zł. w skali roku, a drugi 1tys.zł., 500zł. Zgadzam się, że jest to mienie nasze, 
komunalne, ale bieda jest określona, którą znamy w placówkach oświatowych. Okna 
w niektórych placówkach są niewymienione, hale niedokończone. Placówki 
oświatowe ze środków zgromadzonych na rachunkach wyodrębnionych właśnie łatały 
dziury w postaci remontów bieżących, malowania – robiono to w zakresie 3 czy 5 
gabinetów w skali roku. Jeżeli zabierzemy im tą możliwość to ta kreatywność 
dyrektorów spadnie. Powiedzą „ rób ta co chce ta”. Do tej pory było tak, że dyrektorzy 
aktywni opłacali z tych środków na rachunkach wyodrębnionych: światło, gaz, miasto 
nie dawało wystarczającej kwoty pieniędzy na utrzymanie bieżące, czyli to co 
Skarbnik powiedziała, nie będzie można finansować działalności bieżącej placówek, 
bo nie będzie można gromadzić na rachunkach dochodów wyodrębnionych, tych 
rachunków nie będzie. Mam szereg obaw i wątpliwości. Z drugiej strony zdaję sobie 
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sprawę, że pieniądze w wysokości 11, 12mln.zł., bo tyle w skali roku znajdowało się 
na rachunkach dochodów wyodrębnionych placówek oświatowych. To jest duża kwota 
i ta kwota, którą włączymy do dochodów miasta pozwoli nam wydatkować w roku 
następnym te 11, 12mln.zł. Zabieram głos w imieniu pracowników oświaty, 
nauczycieli, dyrektorów, którzy mają obawy, że nie będą mogli prowadzić swojej 
normalnej działalności i pozyskiwać środków, które wypracowują. Biorąc pod uwagę 
interes miasta, można by przyjąć ten projekt uchwały uchylający uchwałę z 29 
września 2010r., pod warunkiem, że będą pełne gwarancje i zabezpieczenia, że środki, 
które dyrektor wypracuje wrócą ponownie do tej placówki aby mogła realizować cele 
bieżące. To nie tylko wynajem, nie tylko stacje diagnostyczne, ale to internaty czy 
wpłaty na internat, wpłaty na szkolne stołówki, wpłaty na żywienie w internatach, 
wpłaty na żywienie w szkolnych stołówkach – to wszystko tworzyło dochody na 
rachunkach dochodów wyodrębnionych, rzecz w tym, że musimy zagwarantować 
płynność powrotu tych środków, bo żywić musimy na bieżąco, w magazynach muszą 
być określone środki żywnościowe. Musi być szybka reakcja powrotu tych środków i 
żeby nie utracić kreatywności i zaangażowania dyrektorów, a wręcz zachęcić ich do 
dalszego pozyskiwania środków, zagwarantować powrót środków ponownie do 
placówek.  
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – tak było wcześniej i przed kilkoma laty 
podjęliśmy decyzję żeby to zmienić. Chciałbym więc radnego J.Antczaka zapytać o co 
chodzi? Nic z tego nie zrozumiałem. Nikt nikomu nic nie zabiera, szkoły które 
pieniądze będą wpłacały te same pieniądze będą dostawały, więc nie bardzo wiem o co 
chodzi.  
Jerzy Antczak – chodzi o to, żeby zaangażowania, kreatywności dyrektorów nie 
utracić, bo jeden dyrektor oszczędza na ogrzewaniu, energii, gazie, wynajmuje 
pomieszczania na ile może, wynajmuje internat, jest zaangażowany, pozyskuje 
np.200tys.zł. w skali roku. Drugi jest mniej zaangażowany, można to usprawiedliwić 
gorszą bazą dydaktyczną, że on nie może pozyskiwać tych 200tys.zł., on np.pozyska 
50, czy 40tys.zł., ale obawa jest następująca, że jeśli nie będzie można prowadzić 
bieżącej działalności i korzystać z tych rachunków wyodrębnionych, to dyrektorzy 
pytają czy otrzymają te środki z powrotem, te które wypracowali. Jaką będą mieli 
gwarancję? To nie wynika z tego projektu uchwały. Nie wynika żadne zabezpieczenie 
dla dyrektorów placówek oświatowych, nie ma żadnej gwarancji.  
Robert Jałowy – mam 3 pytania, 2 natury formalnej, które chciałem wcześniej zadać, 
ale nie było okazji na Komisji, jedno z tych pytań dotyczy m.in. tej sprawy. Pytanie 
odnośnie uzasadnienia projektu uchwały - § 56 ust.2 Statutu miasta mówi, że projekt 
uchwały powinien być przedstawionych Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym 
należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach jej realizacji. 
W uzasadnieniu tego projektu uchwały nie ma zapisanej potrzeby. Rozumiem, że jest 
potrzeba tylko jej nie ma w uzasadnieniu, więc czy ten projekt nie ma wady prawnej. 
Sprawa procedowania tego projektu uchwały przez komisje – czy wszystko jest w 
porządku, czy możemy dalej procedować ten projekt, ponieważ § 55 ust.3 Statutu 
mówi, że projekt uchwały wnoszony przez Prezydenta wymaga opinii właściwej 
komisji Rady. Jestem przekonany, że tego typu uchwała ze względu na merytoryczne 
zagadnienia powinna być poddana opinii Komisji Oświaty i Wychowania, a tak nie 
było. Zgodnie z tym co mówił przedmówca w jaki sposób miasto chce zagwarantować 
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dotychczasowy poziom wpływu tych pieniędzy w takiej wysokości jak ma to miejsce 
aktualnie. Wiemy o tym, że możliwość swobodnego i szybkiego dysponowania przez 
dyrektorów tymi pieniędzmi powodowała, że bardzo o nie zabiegali, wykonywali dużo 
dodatkowych czynności, aby te pieniądze pozyskać. Jeżeli mielibyśmy te pieniądze w 
budżecie czy mamy gwarancje, że oni nadal będą skutecznie i energicznie o te 
pieniądze zabiegać? 
Grażyna Wojciechowska – chciałam wysłuchać uwag kolegów, którzy nie pracowali 
w oświacie oprócz p.J.Antczaka. Zapytano mnie wczoraj co radni sądzą o projekcie 
zmiany tej uchwały, zakładając, że następuje ubezwłasnowolnienie kreatywnych 
dyrektorów placówek? Proszę dyrektora Wydz.Edukacji o udzielenie informacji: jak to 
wygląda w skali placówek naszego miasta? Które szkoły zdobywały duże środki 
finansowe, aby pokryć z nich swoje niedobory finansowe, od szczebla szkół 
podstawowych do ponadgimnazjalnych? Od rodziców odebrała wczoraj kilkanaście 
telefonów pytających czy gwarancja jest pełna, że te środki finansowe będą w 
przedszkolu X czy Y? Odpowiedziałam, że tylko mogę odpowiadać pod względem 
swojej oceny, wiedzy i to co mi wiedza i rozum dyktuje. Nie mogę ręczyć za kogoś 
innego. Jestem radną wiele lat i widzę ile się obiecuje i jak się potem realizuje. 
Zaniepokojona sytuacją, a sytuacja będzie dramatyczna, na pewno nie poprę tej 
uchwały, bo dam przykład mojej szkoły - Zespołu Szkół Elektrycznych, ile oni stracili 
na tym, jak z różnych względów musieli odmówić korzystania z naszych pomieszczeń 
przez Cosinusa. Inne zadziałania spowodowały, że szkoła straciła mnóstwo środków 
finansowych. Ile zostało środków finansowych zdobytych przez szkoły na dzień 
wczorajszy? Mogło się tak stać, że wszystkie środki finansowe zostały wydane, bo jest 
brak wiary. 
Marek Kosecki – nauczyciele inaczej na to patrzą, ale również jestem zaskoczony tą 
propozycją Prezydenta. Doskonale wiemy, że w wielu innych samorządach wraz z 
przekształceniem zakładów budżetowych w jednostki budżetowe likwidowano 
tzw.subkonta, czyli rachunki wyodrębnione, na których placówki oświatowe 
gromadziły środki finansowe, by teraz po upływie czasu wrócić do tej formuły 
rachunków wyodrębnionych. Dlatego zastanówmy się, nie róbmy nic pochopnie, 
ucząc się na błędach nie popełniajmy sami błędów. W placówkach oświatowych gdzie 
księgowa zatrudniona jest na pełnym etacie, być może poradzi sobie z tą procedurą, bo 
pieniądze, które wejdą do budżetu miejskiego to wiemy, że trudno wyrwać z tego 
budżetu, ale gdzie księgowa, zwłaszcza w przedszkolach, pracuje na ½ etatu, to w 
kwestii formalno-technicznej przybędzie jej obowiązków i nie poradzi sobie z tym. 
Stąd nie dziwię się, że dyrektorzy sceptycznie podchodzą do tego rozwiązania.  
Roman Sondej – radny J.Antczak dotknął dość istotnego problemu i nie wiem 
dlaczego Prezydent wykazuje niepokój i niezrozumienie do tej sprawy, nawet opuścił 
nasze obrad, czyżby już mu cierpliwości zabrakł. Problem wydatków bieżących jest 
dość istotny. Sięgając do zapisów uchwały, którą uchylamy mowa jest o tym jakiego 
rzędu opłaty dyrektorzy placówek oświatowych mogą ponosić w ramach zdobytych, 
wygospodarowanych, pozyskanych dodatkowych środków, tam są pozycje mieszczące 
się w puli tzw. wydatków bieżących. Z tej puli opłacane są telefony, energia jak 
brakuje na koniec miesiąca, a trzeba pilnie zapłacić, środki na umowy zlecenia na 
opłacenie zajęć dodatkowych w przedszkolach - można to wszystko tutaj mnożyć. 
Troska radnego J.Antczaka wynika z tego, że skoro Skarbnik twierdzi, że wydatki 
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będą finansowane z budżetu, to dla nikogo nie jest tajemnicą, że decyzje co do 
wydatkowania tych środków, będą musiały przejść przez Radę, więc procedura 
wydatkowania tych środków się wydłuży. Możemy sobie jasno powiedzieć, że 
bieżących wydatków dyrektorzy szkół z tych środków nie będą mogli robić. Sądzę, że 
warto tutaj przypomnieć kazus placówki, która takich możliwości nie miała, a która w 
tej chwili ma problemy budżetowe. To przykład ZSzTiO i poborów, pieniądze na 
pobory były, a nauczyciele i pracownicy tej placówki wypłaty w stosownym terminie 
nie otrzymali, bo były pilniejsze wydatki bieżące, które dyrektor musiał zrobić, ale 
wyrównania z pozycji budżetu miasta nie otrzymał. Czy tego typu przypadki będziemy 
zaraz mieli w szkołach? Nie rozumiem tego trybu i pośpiechu, dlaczego nie mamy o 
tym rozwiązaniu dyskutować szerzej, kiedy w listopadzie mamy planowaną sesję i 
można byłoby przedłożyć dokumenty, które będą w pełni wiarygodne. Nie rozumiem 
dlaczego nie wypowiadają się w tej sprawie przedmiotowe komisje? Nie rozumiem 
dlaczego w ślad za tym nie idą gwarancje, o których na Komisji Budżetu i Finansów 
usłyszałem? Wiem, że gwarancją jest to, że jeśli pieniądze są zapisane do budżetu to 
Skarbnik powie, że one wrócą, tylko jeśli Prezydent za chwilę zmieni koncepcję to 
jaka jest to gwarancja dla dyrektora? Żadna, bo będziemy decydować za chwilę jak 
będziemy te pieniądze dzielić. Jedyny plusem tego rozwiązania jest to, że te naście 
milionów wejdzie do budżetu miasta i pozwoli zmniejszyć proporcje zadłużenia w 
stosunku do uzyskiwanych pieniędzy. To jest bezdyskusyjny plus i z tym się zgadzam, 
natomiast znaków zapytanie jest dużo. Prosiłbym Prezydenta Miasta, aby dzisiaj 
wycofał ten projekt uchwały, wrócił do komisji i z propozycją gwarancji i 
zabezpieczenia środków wypracowanych przez szkoły przygotował propozycje na 
listopadowe posiedzenie Rady Miasta. Dlaczego nie mamy wesprzeć kreatywnych 
dyrektorów? Była mowa tutaj o tym, że dyrektorzy z różnym skutkiem sięgają i 
gromadzą środki pozabudżetowe. Dlaczego nie zastosować mechanizmu, że jeśli 
dyrektor na remonty dla szkoły potrafi pozyskać 100, 50tys.zł? to połowę tej kwoty 
jeszcze dokładamy z budżetu miasta. Byłby to naturalny mechanizm wyzwalający 
motywację dyrektorów do tego aby te środki pozyskiwać. Z tego rozwiązania, takiego 
mechanizmu nie będzie i obawiam się, że zabijemy i tak różną kreatywność 
dyrektorów. 
Marek Surmacz – o ile rozumie tę inicjatywę Prezydenta Miasta, to chodzi o to aby 
formalnie procedura przychodów w mieście się zwiększyła, o te prognozowane na 
podstawie realnych wyników 12mln.zł. Nie mamy pewności, że będzie to 12mln.zł., 
bo sytuacja zewnętrzna się zmienia. Będzie to wyglądało na tyle, na ile dyrektorzy 
placówek oświatowych zaplanują przychody w przyszłym roku. Wg. tych planów 
zatwierdzonych przez Prezydenta w przyszłym roku dotacja będzie powiększona o 
zaplanowane kwoty w nawiązaniu miesięcznym, na realizację tych celów z 
przychodów zaplanowanych, bo to musi być skorelowane, że przychody będą w 
zgodzie z planowanymi wydatkami dyrektora placówki. I w jakimś okresie 
kilkumiesięcznym, kwartalnym czy półrocznym nastąpi konfrontacja czy przychód się 
zgadza i wydatki z przekazywaną dotacją. Czy po 2010r. to co nazywają koledzy 
kreatywnością dyrektorów, zwiększyło się pod nowymi rządzami prawa tej uchwały, 
która była przyjęta w przeddzień wyborów samorządowych w 2010r. Nie ładnie jest 
traktować dyrektorów placówek oświatowych w mieście w taki sposób, że jak wybory 
za miesiąc to dajemy im pakiet zabaweczek, macie odcinek władzy, dostajecie do ręki 
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dużo pieniędzy do dysponowania własnego, po czym zmienia się sytuacja, mamy inną 
potrzebę i odbieramy te zabaweczki, czyli tą władzę wycinkową, nad dość dużą 
swobodą działania w tym zakresie? Tamta uchwała dawała bardzo duży zakres 
swobody dysponowania tymi funduszami. Nie popieram tamtego sposobu działania, 
bo był zbyt szeroki, daleko wykraczający poza elementarne potrzeby działania 
placówek oświatowych, bo gromadzono te środki wykorzystując jednak majątek 
miasta, więc one powinny być w jakiś sposób dysponowane na potrzeby najpilniejsze 
związane z oświatą, czy zagospodarowaniem majątku miasta. Uważam, że ten projekt 
uchwały dzisiaj chyba powinniśmy poprzeć, z tego powodu, że jest jeszcze na tyle 
czasu do końca roku budżetowego 2012, a przed planowanym 2013, żeby dyrektorzy 
placówek oświatowych wykazali wobec organu prowadzącego, którym jest Prezydent 
Miasta swoje plany, żeby można było poukładać już w pierwszym miesiącu jakim 
będzie styczeń w finansowaniu, aby można było na bieżąco przekazywać w 
konfrontacji z planowanymi przez tych dyrektorów przychodami z tych tytułów. Jeśli 
wystąpią jakieś zakłócenia i nastąpią zaburzenia w kreatywności, dyrektorzy nie będą 
widzieli sensu w aktywności swojej, bo nie będzie zgodności między uzyskiwanymi 
wielkościami przychodów a przekazywanymi dotacjami, to pierwsi się dowiemy o 
tym, będziemy mieli sygnały w tej sprawie. Uważam, że ten projekt uchwały 
powinniśmy poprzeć, bo on racjonalizuje przepływ środków publicznych w budżecie 
miasta. Uzyskujemy jako Rada Miasta większą kontrolę nad tymi pieniędzmi, 
12mln.zł. w przybliżeniu. 
Jakub Derech-Krzycki – prosiłbym dyr.A.Kozłowskiego aby przedstawił na tyle na ile 
jest to możliwe, strukturę 12mln.zł. Ile w tym stanowią pieniądze za czynsze, 
dzierżawy i opłaty, które są zależne od aktywności dyrektorów, a ile stanowią opłaty, 
które i tak będą wpływały, bo jest oplata na wy żywienie dziecka w przedszkolu, która 
musi tam trafić, czy opłata za pobyt dziecka w przedszkolu? Jak wyglądają proporcje 
różnych pieniędzy w tych 12mln.zł.? 
Robert Surowiec – w związku z tym, że uchwała jest dość ważna, mówimy o kilku 
rzeczach: poprawieniu wskaźnika dochodów miasta, jest to związane też z wydatkami 
miasta, co za tym idzie z inwestycjami. To również jest związane z pewną kontrolą 
nad, niebagatelną, kwotą 12mln.zł. rocznie, ale też z pewnymi obawami, które mówią 
o tym aby dyrektorzy czy szkoły, które potrafią pozyskiwać środki zewnętrzne, żeby 
czuły się bezpieczne. Abyśmy zbyt pochopnie nie podejmowali decyzji, na komisji 
takie głosy się nie pojawiały, a tutaj część takich głosów jest, proponuje ogłosić 
10min.przerwy aby Przewodniczący Klubów Radnych, Skarbnik spotkali się i 
wyjaśnili przynajmniej część tych pytań. 
Jan Kaczanowski – poinformował, ze o umożliwienie zabrania głosu poprosiła Prezes 
Zarządu Oddziału ZNP. 
Barbara Zajbert – Prezes Zarządu Oddziału ZNP – słuchając dyskusji odnoszę 
wrażenie, że chyba nie było większych przygotowań i radni nie mieli możliwości 
zapoznania się z analizą środków gromadzonych na kontach specjalnych, ani analizą w 
jaki sposób te środki są wydatkowane. Jako ZNP doskonale rozumiemy trudną 
sytuację miasta, doskonale rozumiemy, że budżet na oświatę musi być uchwalony i 
mamy pełna świadomość, że dyrektorzy generując środki na kontach specjalnych 
bazują na majątku miasta, ale jak powiedział radny M.Surmacz, te środki nie są 
inwestowane na prywatne potrzeby dyrektorów, tylko na wzbogacenie bazy, obiektów, 
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które stanowią majątek miasta, czyli to wypływa z miasta i wykorzystywane jest w 
mieście. Będę wyrazicielem większości chyba, żeby odroczyć w czasie podjęcie 
dzisiejszej uchwały poprzedzić ją dogłębną analizą przepływu i wykorzystania tych 
środków, jak również wprowadzić korektę do projektu uchwały i tak sformułować 
uchwałę, aby dawała gwarancje wszystkim dyrektorom zaangażowanym w wynajem 
pomieszczeń, w dodatkową działalność, żeby dawała gwarancje, że te środki z tych 
placówek, przynajmniej w jakiejś części wrócą. Należy się zastanowić w jakiej, bo w 
tej chwili przejęcie w ten sposób środków, myśli się o tym, że one powinny wrócić do 
oświaty, bo proponowane zapisy nie dają takiej gwarancji, ale jeśli będą wracały do 
placówek oświatowych to wg. jakich kryteriów będą dzielone? Trzeba zadać szereg 
pytań odnośnie tego w jaki sposób będą te środki dysponowane później, jeżeli będą 
odgórnie sterowane. Wskazane byłoby aby była to uchwała podjęta na jakiś czas, 
abyśmy dali sobie czas np. półroczny czy roczny, aby można było dokonać analizy 
porównawczej jak funkcjonowały i ile było środków na kontach specjalnych przed 
zmianą, a ile po zmianie tej uchwały. Wtedy będziemy mieli dowód czy jej działanie 
jest antymotywacyjne. Jako ZNP zwracamy się z wnioskiem aby dokonać korekty w 
zapisach dających gwarancje możliwości korzystania z tych środków dyrektorom 
kreatywnym i o rozważenie możliwości odroczenia w czasie podjęcia dzisiejszej 
decyzji, aby nie była to decyzja pochopna czy nietrafiona. 
Sebastian Pieńkowski – uważam, że powinniśmy poprzeć ten projekt uchwały, jedną z 
ról Rady Miasta jest kontrola pieniędzy płaconych przez podatników. Dziś jako radny 
nie wiem w jakim procencie z tych 21 punktów, na które jednostki mogą wydawać, ile 
na szkolenia, ile idzie na zakup usług zdrowotnych, delegacji służbowych. Oczywiście 
bardzo poważnie traktuje obietnice gwarancji przepływu tych środków z powrotem, 
ale jako Rada Miasta powinniśmy wypełniać swoją funkcję uchwałodawczą i 
kontrolną. Rozmawiałem z Wiceprzewodniczącym M.Rawą, ta uchwała gdyby miała 
spełniać i motywować szkoły, to powinna zakładać rozwiązania, o których 
rozmawialiśmy na Komisji, że jeśli ktoś 1zł. wypracuje to 0,30zł. dostaje na celowe 
np. remonty. Wtedy dyrektorzy są zmotywowani aby na wspólnym majątku 
wyparowywać jakiś zysk, bo wiedzą że dostaną jeszcze pieniądze, które będą wydatki 
celowe. Wówczas z tego moglibyśmy uzyskać więcej pieniędzy i wtedy uchwała ta 
spełniałaby swoją rolę. Dzisiaj nie ma wiedzy, o której mówiłem, czyli o proporcjach 
rozdysponowywanie tych 15 czy 12mln.zł. Sądzę, że kontrola Rady Miasta powinna 
być i powinniśmy to przegłosować, mając gwarancje, że pieniądze wrócą na te 
najważniejsze rzeczy, które szkoły realizują. 
Jan Kaczanowski – odebrałem to w ten sposób, że pieniądze, którymi dysponowały i 
będą dysponowały szkoły, absolutnie wrócą ponownie do tych jednostek 
oświatowych. Jeśli dobrze to zrozumiałem, to proszę Panią Skarbnik aby wyraźnie to 
oświadczyć aby w protokole z dzisiejszej sesji Rady Miasta, taki zapis był, a nie inny. 
Małgorzata Zienkiewicz – powodem wystąpienia Prezydenta do Rady z tym projektem 
jest fakt aby była większa kwota dochodów budżetowych, ponieważ daje to 
bezpieczeństwo uzyskania wskaźników ustawowych. W ostatnich miesiącach wpływa 
na bieżąco do Rady opinia RIO wzywająca Radę do naprawienia uchwały o 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jak ją naprawić? Trzeba zwiększać dochody. 
Szukamy różnych sposobów aby wykonać to zalecenie RIO, aby nie wzywali po raz 
kolejny do naprawienia tej uchwały. Pierwszy powód to aby uchwała o Wieloletniej 
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Prognozie Finansowej uzyskała pozytywną opinię. Po drugie to sprawa zachowania 
wskaźników, a trzecie to sprawa rachunku dochodów wyodrębnionych, Zgodnie z 
uchwałą Rady te jednostki miały prawo uzyskiwać dochody ze źródeł, które są 
źródłami dochodów gminy, powiatu. Miały też prawo wydawać ale na te wydatki, 
które są związane z utrzymaniem tej jednostki, czyli wydatki budżetowe, a 
proponujemy wyłączyć wyodrębnianie tych dochodów i wydatków, włączając je do 
budżetu. Nie zarzucamy żadnemu z dyrektorów, że uzyskuje nie wiadomo skąd 
dochody i niewidomo na co wydaje. Nie ma takich zarzutów, chcemy tylko zwiększyć 
kwotę budżetu. Te 12mln.zł. jest również planowane i nie jest poza budżetem. Jeden z 
załączników do uchwały budżetowej to właśnie załącznik o dochodach zgodnie z 
art.223, także w sprawozdaniu z wykonania budżetu też wykazywaliśmy na co są 
przeznaczone. Wg. sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze wskażę z czego 
pochodzą te środki: z usług takich jak przedszkola, które pobierają opłaty za żywienie, 
będzie dochód w budżecie z tytułu wpłaty rodziców za wyżywienie i w budżecie od 
razu będzie kwota w § 422 – w tej samej wysokości, bo nie może być na nic innego 
przeznaczona. Jeśli jest wpływ darowizny - to zgodnie z umową podpisaną przez 
dyrektora placówki z darczyńcą ta kwota będzie wykorzystana zgodnie z tą wolą, czyli 
od razu w budżecie też będzie tak samo ujęte. Odszkodowania z tytułu szkód – 
wiadomo, że jest to na majątku miasta, czyli wpływa kwota z PZU za wybitą szybę i 
automatycznie trzeba ją wydać na naprawienie tej szyby. Tylko, że ona przejdzie przez 
budżet, a nie rachunek wyodrębniony. Czy dyrektor nie zrobi tego? Zrobi to, również 
będziemy to planować. Dochody – wpływy z usług, ze sprzedaży wyrobów, ze 
sprzedaży składników majątkowych, odsetek darowizny i różne dochody. W sumie 
planowane było ok.11,6mln.zł. i dyrektorzy przeznaczyli to, a zgodnie z ustawą nie 
mogą przeznaczyć środków gromadzonych na rachunku wyodrębnionym na 
wynagrodzenia osobowe. Nie wolno tego zrobić, dyrektor nie miał takiego prawa. Jeśli 
to będzie w budżecie będzie mogło iść także na wynagrodzenia tam gdzie zabraknie, 
ale składki na ubezpieczenia społeczne związane z wynagrodzeniami bezosobowymi – 
za I półrocze tych wynagrodzeń we wszystkich placówkach, a mamy ich ponad 80, 
było 66tys.zł., czyli średnio poniżej 1tys.zł. Od tego wymagane są składki na 
ubezpieczenia i na fundusz pracy – to również kwoty niewielkie, na fundusz 
ubezpieczeń na półrocze był to kwota 3,8tys.zł. a na fundusz pracy 316zł. Pozostałe 
wydatki to głównie wydatki związane z zakupami i wyposażeniem, więc to również 
będzie w budżecie. Zakup energii - również ten sam wydatek w budżecie. Zakup usług 
remontowych – także będzie ujęte w budżecie. Zakup usług zdrowotnych – 
odpowiadam Radnemu, bo nie wiedziałam na Komisji – w tych 80-paru placówkach 
wyniosły za I półrocze 5.770zł., czyli to nie jest znaczna kwota. Zakup usług 
związanych z dostępem do sieci internetowej - 18tys.zł. też niewielka kwota biorąc 
pod uwagę, że cała sieć jest prowadzona przez internet, czyli połączenie wszystkich 
placówek oświaty z Wydz.Edukacji odbywa się internetowo. Opłaty z tytułu zakupu 
usług telekomunikacyjnych to kwota 554zł. Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych w sieci telefonicznej stacjonarnej - 29tys.zł. Zakup usług 
zlecających wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 2.861zł. Podróże krajowe – 
21tys.zł. dla 88 placówek to też niewiele. Podatek od nieruchomości 32.640zł. – moim 
zdaniem słusznie, bo jest od majątku, który jest w posiadaniu tych placówek. Odsetki 
od nieterminowych wpłat na rachunek 433zł., czyli któraś placówka gdzieś zapłaciła 
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odsetki. Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego - 3,551zł., pracowników 
niebędących korpusem szkolenie – 5.512zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne – 
10.583zł. – są to głównie wydatki inwestycyjne związane z zakupem np. patelni, 
wirówki w placówkach przedszkolnych. One również mogą być dokonywane z 
budżetu. Szkoły obawiają się, że nastąpi to natychmiast. Nie dotyczy to 2012r., czyli 
wszystkie plany, które były podejmowane w placówkach w 2012r. mogą być do 31 
grudnia 2012r. dokonywane nadal zgodnie z planami. Zgodnie z ustawą niewydane w 
roku budżetowym z rachunku dochodów wyodrębnionych środki i tak trafią do 
budżetu, jeżeli placówka nie wykorzysta do 31 grudnia to odprowadzi do budżetu. 
Przedłużanie się procedur – jest to nieprawda ponieważ rachunek dochodów 
wyodrębnionych, jego wielkość, był uchwalany przez Radę w załączniku do uchwały 
budżetowej, czyli następuje to w tym samym czasie. Nie ma tu niebezpieczeństwa, że 
środki będą trafiały z opóźnieniem. Trafią na rachunek i tak jak trafiają z innych 
jednostek budżetowych typu Straż Pożarna, DPS-y, nie ma w tym zakresie żadnych 
komplikacji. Sądzę, że tak samo poradzimy sobie z oświatą jak w innych placówkach.  
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – zrozumiały jest niepokój, tak jak 
zgłaszali też dyrektorzy, że może to w jakiś sposób zamach na aktywność dyrektorów 
– byłoby to podcinanie gałęzi na której siedzimy, niesamowite, że można tak myśleć. 
Mam nadzieję, że zapamiętamy te wypowiedzi i zagwarantujemy postępowaniem, gdy 
ta uchwała będzie przez Radę przyjęta, że będzie normalnie, że w dalszym ciągu 
dyrektorzy kreatynie będą pozyskiwali dochody. Ta kwota 12,7mln.zł. robi wrażenie, 
ale wynika to również z planu dochodów przygotowanych przez dyrektorów, ale w 
kwocie tej tylko 1,7mln.zł. stanowi dochody z wynajmu pomieszczeń, więc nie 
demonizujmy tych kwot biorąc pod uwagę sam wynajem. Prawie 10mln.zł. to kwoty, 
które wynikają z dochodu za żywienie w przedszkolach, szkołach, internatach i z opłat 
za internaty. Czy zwiększy to możliwość kontroli – i teraz jest ta możliwość, ale z 
pewnością będzie sprzyjać temu procesowi, więc sądzę, że możemy tutaj ufać sobie 
wzajemnie. Pieniądze, które otrzymują placówki w ramach budżetu to przecież są też z 
miasta, więc czy one będą realizowane w ramach rachunków wyodrębnionych, czy w 
ramach budżetu jedno drugiemu nie przeszkadza, natomiast jeśli nie będą trafiały z 
powrotem, o co się szczególnie martwimy do placówek, które te środki wypracowują 
to rzeczywiście ich kreatywność może być zagrożona, ale chyba takich podejrzeń w tej 
chwili nie ma. 
Jerzy Antczak – nie usłyszałem tej deklaracji jednoznacznie i nie przekonuje mnie to 
do końca. Zgadzam się ze wszystkim o czym powiedział radny M.Surmacz, ale nie 
zgadzam się z jednym. Naprawdę dyrektorzy wypracowując 5, 10tys.zł. czy 40tys.zł. 
nie przekraczali swoich uprawnień. Środki przeznaczali na niezbędne remonty, na 
przemalowanie 4, 5 gabinetów, na naprawę instalacji sanitarnej, naprawa ubikacji – to 
były bardzo ważne sprawy. Gwarancje – mam obawy, bo jeżeli z rachunków 
wyodrębnionych nie mogliśmy przeznaczać środków na płace, to z rachunku budżetu 
miasta będziemy mogli przeznaczać na płace, czyli jeśli zabraknie na płace, to będą 
mogły pójść środki z tego 1,7mln.zł. Nie jest to wielki majątek -1,7mln.zł. w skali 
miasta wypracowany przez dyrektorów, ale mogą pójść i tego się obawiam. 
Tadeusz Jędrzejczak – naprawdę nie wiem co jest przyczyną tej dyskusji, bo z tego 
wynika, że jeszcze pół godziny temu niektórzy radni i przedstawiciele strony 
społecznej obawiali się, że zbierzemy dzieciom dożywianie w szkołach i 
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przedszkolach, teraz jak już się dowiedzieli, że nie zabierzemy dożywiania dzieciom w 
szkołach i przedszkolach to się martwią czy z rachunku wyodrębnionego będziemy 
płaci pensje nauczycielom. To jest niemożliwe i wszyscy, którzy czytali te dokumenty 
doskonale o tym wiecie. Dzisiaj wielką furorę zrobiło słowo „kreatywny dyrektor” – 
jeżeli znacie jako radni i działacze związkowi niekreatywnych dyrektorów to 
powiedzcie, odwołam ich. Jak ktoś jest niekreatywny nie może być dyrektorem 
jednostki. Zawsze uważałem, że w wyniku konkursu, w którym zasiadają radni Rady 
Miasta, czasami przewodniczą tym komisjom, wybieramy zawsze kreatywnych 
dyrektorów. Jeśli policzycie ilość placówek jakie mamy w Gorzowie Wlkp. i 
podzielicie kwotę 1,7mln.zł. przez ilość tych placówek to z tą kreatywność w oświacie 
gorzowskiej jest różnie. Proszę pamiętać, że są szkoły, jednostki, hale sportowe i 
internaty, itd., które dają możliwość zarobienia 5, 10 czy 100tys.zł. w skali roku jeśli 
jest taka baza możliwa do wynajęcia. I są jednostki, w których tego zrobić się nie da. 
W związku z tym nie ma takiego zamiaru i nigdy nie było, że jeśli ktoś jest w 
przedszkolu, którego wynająć się nie da na zebranie koła łowieckiego, czy na 
egzaminy, to tam się to odbywać nie będzie. A pieniądze wypracowane przez daną 
szkołę wrócą do tej samej szkoły. Tak samo dopłata do wyżywienia w szkole, czy 
przedszkolu wróci do tego samego dziecka, w to samo miejsce, do tej samej jednostki 
oświatowej i inaczej nie będzie. Nie wiem co tutaj jest do zrozumienia i co jest 
przedmiotem sporu. Nowa reguł finansów publicznych powoduje, że musimy uzyskać 
określony wymiar finansowy jako miasto i wszystkie gminy w Polsce mają podobny 
problem, po to żeby zwiększyć przychód o budżetu i rozchód przez budżet miasta, nie 
po to żeby zwiększać wydatki na inne cele, czy na inne szkoły. Reguła ta została 
wprowadzona nie tak dawno, jesteśmy zobowiązani w budżecie 2013 i na 2014r. 
uzyskać określone wskaźniki. Chcemy je osiągnąć i larum tutaj podnoszone jest 
bezprzedmiotowe. Nikt nikomu niczego nie będzie zabierał i nie będzie nikt nikomu 
zabraniał malowania klas. Miasto wydaje wielokrotnie większe sumy na remonty 
szkół, niż to co na tych środkach specjalnych jest zbierane. Proszę jeszcze raz o 
uchwalenie tej uchwały, która w niczym nikomu nic nie zmienia, nic nikomu nie 
zabiera, a projekt kreatywnych dyrektorów – jestem na to bardzo otwarty.  
Robert Surowiec – jak słyszę już nie wiem które zapewnienie ze strony Skarbnika i 
urzędników, mówiące o tym, że te pieniądze na pewno wrócą i nadal jeszcze słyszę 
takie niedowierzające głosy ze strony radnych, to sądzę, że taką ostateczną gwarancją, 
bo innej już nie ma to Pani Skarbnik musiała by własną krwią wytatuować na 
wysokim czole Prezydenta Sf.Sejwy. Chciałbym wycofać wniosek o przerwę, o którą 
prosiłem. Uważam, że powinniśmy zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały, 
głosowało 17 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik 
nr 6 do protokołu. 
 
Jan Kaczanowski – proponuje by przystąpić teraz i rozpatrzyć projekty uchwał ujęte w 
pkt.3a, 3b i 3c. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
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Ad.3A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.3B  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.3C  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakresu i formy 
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze 
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za pierwsze 
półrocze roku budżetowego. 

 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 7 do protokołu. 
Jan Kaczanowski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwał 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 9 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze 
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów 
finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 10 do 
protokołu. 
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu „Budujemy 

miasteczka ruchu drogowego”. 
 
Zygfryd Kamilewicz – dyrektor Wydz.Integracji Europejskiej – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 11 do protokołu. 
Jan Kaczanowski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów.  
Roman Sondej – nie neguję potrzeby budowy miasteczka, ale czy mamy możliwość 
przeniesienia lokalizacji? Wiem, że procedura przygotowania dokumentacji trwała i 
kwestia wskazania lokalizacji była ujęta w procedurze. Patrząc na Górczyn – jest to 
osiedle, które rozwija się w kierunku Różanek, czy nie sensowniejsze  jest 
przeniesienie tego miasteczka w obszar jednego z Parków, które na Górczynie mamy, 
ponieważ byłoby to miejsce bardziej dostępne dla mieszkańców. Przy samej szkole 
boje się, że będzie związane tylko z działalnością filii SP-13 i osiedla, które jest w 
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rejonie tej filii. Natomiast w Parku byłoby bardziej ogólnodostępne, jeżeli byłaby 
możliwa analiza i wskazanie nowej lokalizacji to zachęcałbym do spojrzenia na ten 
problem tymi kryteriami. 
Zygfryd Kamilewicz – oczywiście przeanalizujemy propozycje, tylko chciałbym 
zauważyć, że jest to już kolejna lokalizacja i była wybrana z pewnością nie 
przypadkowo, po rozważeniu wielu czynników i bardzo długim namyśle. Na pewno 
przyjrzymy się jeszcze raz. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie realizacji projektu 
„Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.4  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan 
Kaczanowski, zamyka obrady XXXVII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym 
radnym i gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1515.. 
 
 
            Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                        ( - ) 
                Jan Kaczanowski 
 
 
Protokołowała 
M.Matuszek 
 


