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P R O T O K Ó Ł Nr 38/2012 
 
 

 z XXXVIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 28 listopada 
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 25 radnych na sesji obecnych było 23 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Jakub Derech-Krzycki, 
2.Marek Kosecki. 
 
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. Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy 

przez skazanych oraz o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 
474. 

6. 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 476.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury pn.Klub Nauczyciela w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 469. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury pn.Dom Kultury 
Małyszyn w Gorzowie Wlkp. – druk nr 472. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału instytucji kultury pn.Grodzki Dom 
Kultury w Gorzowie Wlkp. – druk nr 471. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Grodzki 
Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. – druk nr 475. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn.Klub Myśli 
Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp. –druk nr 470. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2013 – druk nr 456. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 – druk nr 457. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa 
Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013 – druk 
nr 458. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp. 
na lata 2012-2014 –druk nr 468. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do 
ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 
Gorzowie Wlkp. w 2013 – druk nr 461. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-
2016 – druk nr 473. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 477. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 478. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 479. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 480. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 – druk nr 481. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 – druk nr 
462. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 – druk nr 
465. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013 – druk nr 
466. 

26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 459. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości – druk 
nr 460. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu – druk nr 467. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. – druk nr 482. 
30. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. – druk nr 483. 



3 
 

31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 
stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 463. 

32. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
33. Odpowiedzi na interpelacje z XXXVI sesji Rady Miasta z dnia 24 października 

2012r. 
34. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
35. Sprawy różne, wolne wnioski. 
36. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski - wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o poszerzenie porządku obrad 
o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa 
Wlkp. - druk nr 484. Komisja Gospodarki i Rozwoju wnioskuje o poszerzenie 
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 
Celowego Gmin MG-6 – druk nr 439 i Komisja Rewizyjna wnosi o poszerzenie 
porządku o stanowisko w sprawie CEA-Filharmonia Gorzowska.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku o projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 18 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku o projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6, głosowało 18 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku o stanowisko Komisji Rewizyjnej w 
sprawie CEA-Filharmonia Gorzowska., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Jerzy Sobolewski - proponuję, aby projekt uchwały na druku nr 484 rozpatrzyć - w 
pkt.21a, projekt uchwały na druku nr 439 - w pkt.28a i w pkt.30a – stanowisko 
Komisji Rewizyjnej. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku wraz z przyjętymi zmianami, 
głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm RP – po raz pierwszy się zdarzyło w ciągu tego 
roku, że obrady Rady nie pokrywają się z obradami Sejmu RP i mogła skorzystać z 
możliwości bycia dzisiaj i dziękuję za tę możliwość. Wszyscy wiemy, że Strategia 
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Rozwoju Woj.Lubuskiego została uchwalona w ubiegłym tygodniu. Wszyscy mamy 
świadomość jak ciężką pracę wykonaliśmy. Bez kokieterii mówię: wykonaliśmy, bo 
pracowałam, ale pracowaliście przede wszystkim Wy Państwo Radni, Radni 
Wojewódzcy. Pogratulować i podziękować za tak sumienną pracę, która 
spowodowała, że zapisy w Strategii Województwa Lubuskiego zostały przyjęte. Te, 
które proponowane były przez wszystkie środowiska Gorzowa Wlkp. i północnej 
części województwa. Wielkie podziękowania i gratulacje należą się Prezydent 
E.Piekarz i dyrektorowi Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji – K.Karwatowiczowi, 
którzy nieprzejednanie walczyli ponad rok o to aby te zapisy dotyczące Gorzowa 
Wlkp. i północnej części województwa lubuskiego znalazły się w Strategii. Po raz 
pierwszy zaobserwowałam zjawisko wśród elit Gorzowa Wlkp., że dla dobrego celu, 
dla zapisania dobrych projektów wszyscy działaliśmy razem. Mogę tylko 
pogratulować wszystkim nam, żeby w momencie kiedy będzie chodziło o interesy 
miasta Gorzowa Wlkp., północnej części województwa będziemy nadal tak razem 
pracować. Deklaruję wsparcie i pomoc przy pozyskiwaniu środków na to co 
zapisaliśmy w Strategii. Cieszę się, że projekt dotyczący rozwoju komunikacji 
publicznej w Gorzowie Wlkp., projekt dotyczący Sali widowiskowo-sportowej, 
projekty drogowe, infrastrukturalne zostały tam zapisane, stawiam swoją osobę do 
dyspozycji Rady, wszystkich urzędników. Jeśli trzeba to zawsze będę ambasadorem 
tych wszystkich projektów.  
 
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: G.Ćwikli ńska, 
S.Pieńkowski, J.Synowiec, R.Sondej, K.Kochanowski, G.Wojciechowska, Interpelacje 
stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Udzielenie odpowiedzi: 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – temat związany z kładką od kilku tygodni 
absorbuje, nie dziwię się tej interpelacji, ale żeby dogłębnie uzasadnić pewne 
uzasadnienia związane z podjęciem tej decyzji chciałbym poinformować, że z uwagi n 
pogarszający się stan techniczny tzw. kładki na moście kolejowym, a tym samym 
powstałe zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta, szczególnie mieszkańców 
korzystających z Zawarcia, postanowiliśmy, że z dniem 26 listopada br. zamykamy 
przejście na kładkę wyłączając ją z ruchu. W dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców 
postanowiliśmy w porozumieniu z PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej 
Górze o podjęciu tej wspólnej decyzji. Po wyłączeniu kładki z ruchu będziemy w 
dalszym ciągu prowadzić negocjacje i rozmowy związane z pytaniem, na które nie 
możemy jeszcze udzielić pełnej odpowiedzi: czyją własnością jest kładka? Na 
podstawie dostępnych nam źródeł i materiałów stwierdzamy, że kładka jest własnością 
PKP, natomiast PKP twierdzą, że kładka jest naszą własnością. Ten spór, 
nieudokumentowany do dnia dzisiejszego, mimo wielu prób, poszukiwań 
archiwalnych i innych źródeł trwa w dalszym ciągu. Jako miasto wychodzimy z 
założenia, że wszystko co znajduje się na moście kolejowym powinno być traktowane 
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jako własność kolei państwowych. Nasze myślenie i filozofię w tej sprawie odrzuca 
PKP. Będziemy wyjaśniać stan własności, a jednocześnie uruchomiliśmy działania 
Miejskiego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którzy sprawdzają 
jaki jest zakres zagrożeń związanych z kładką na moście kolejowym. Prace aktualnie 
trwają. Po ustaleniu własności czyja jest kładka i pewnych ekspertyz nadzoru 
budowlanego w zakresie stanu zniszczenia i zagrożeń podejmiemy dyskusję o 
koncepcji remontu, który doprowadzi do sytuacji, że kładka byłaby bezpieczna i 
mogłaby być użytkowana w sensie wykonania pewnych prac. Chciałbym dodać, że 
koszt wykonania remontu tej kładki wg.wstępnych analiz, to koszt w granicach 
kilkuset tysięcy złotych, a nawet może być ok.1mln.zł. W związku z tym, że w 
budżecie na 2013r. nie mamy zabezpieczonych środków w takiej skali na takie 
potrzeby, będzie to więc pewien problem, jak to w sensie finansowym wykonać. 
Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że wyłączyliśmy na moście kolejowym 
oświetlenie, które było czynne przy użytkowaniu kładki, wychodząc z założenia, że 
jest to wobec braku możliwości korzystania z kładki strata kosztów związanych z 
eksploatacją energii. Pozostawiamy tylko po jednym punkcie oświetlenia przy wejściu 
i zejściu od strony śródmieścia i od strony ul.Fabrycznej. szczegółowej odpowiedzi 
udzielimy na piśmie.   
 
 
Ad.4  Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie 

wykonywania pracy przez skazanych oraz o podmiotach, w których 
jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – dyrektor Wydz.Spraw Społecznych – w imieniu 
Prezydenta Miasta przedstawiła informację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawioną informacją zapoznała się i 
przyjęła do wiadomości Komisja Spraw Społecznych. W związku z brakiem chętnych 
do dyskusji w tym punkcie porządku obrad uznaję, że Rada Miasta przedstawioną 
informację w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez 
skazanych oraz o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności 
oraz praca społecznie użyteczna również przyjęła do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Bogusław Andrzejczak – Prezes PWiK – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił projekt uchwały. Wystąpienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja 
Gospodarki i Rozwoju po dyskusji nie wyraziły opinii do projektu uchwały. 
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Marek Surmacz – projekt podwyżki cen wody zawsze skupia uwagę opinii publicznej 
dlatego, że to wszyscy jesteśmy konsumentami na bieżąco tego produktu finalnego i 
usługi, którą proponuje PWiK. Musimy jednak zważyć, że PWiK jest monopolistą w 
tym, co robi, nie ma alternatywy. Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. są skazani na tego 
dostawcę wody i tego odbiorcę ścieków. W związku z tym każda podwyżka cen wody 
powinna być przejrzana i dokładnie analizowana. Byłbym szczęśliwy, gdyby choć raz 
Prezes Spółki zjawił się na sesji Rady Miasta i poinformował w formie komunikatu, 
czy sprawozdania za kolejny rok funkcjonowania PWiK, że polepszając 
gospodarowanie, polepszając organizację pracy, wygospodarował odpowiednio 
wyższe środki żeby uzyskać wolne środki na podwyższenie i regulowanie płac, w ten 
sposób motywując pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy. Tymczasem ta 
propozycja, jak się przyjrzymy bardzo konkretnym danym liczbowym, jest 
powiedziałbym taka ciosana siekierą, o ponad 5% wzrasta cena wody, te wskaźniki są 
porównywalne, ale o ponad 6% wzrastają płace w wodociągach. Ktoś mógłby 
powiedzieć w sposób prosty: podwyżka będzie skonsumowana przez podwyższone 
wynagrodzenia. Nie jest rzeczą złą, że wynagrodzenia w naszym mieście wzrastają, 
jestem zadowolony z tego, tylko świetnie by było gdyby nie robił tego monopolista, 
który stawia nas właściwie pod ścianę, ponieważ niezależnie od tego czy podejmiemy 
decyzję w tej sprawie pozytywną, czy nie podejmiemy decyzji, to ma zagwarantowane 
z urzędu i tak swoje postępowanie do zrealizowania z powodzeniem. Najpewniej 
mieszkańcy byliby szczęśliwi i o to, w tym względzie, gdyby podobnie i na podobnym 
poziomie wynagrodzeń kształtowały się wynagrodzenia w wielu innych firmach, także 
miejskich, nie działających na prawach takiego monopolisty. Ktoś powie: cóż to jest 
10zł. więcej w gospodarstwie domowym na złożenie się na lepszy wynik finansowy 
PWiK, ale jesteśmy przed podwyżkami cen biletów – tam będzie kolejne 10,15zł. 
więcej, gdzie będzie jeszcze więcej, a zewsząd docierają do nas sygnały, że 
pracodawcy nie są skłonni w tej chwili, wykorzystując sytuację bieżącą, nie tylko do 
nie podwyższania wynagrodzeń, ale wręcz przymuszania pracowników do rezygnacji 
z wynagrodzeń, podwyżek i ewentualnie wyrzekania się tych wynagrodzeń z gorszym 
efektem, skutkiem dla siebie. Dlatego Klub Radnych PiS postanowił nie popierać tej 
inicjatywy z wielu względów, ale przede wszystkim z tego powodu, że to jest 
wykorzystywanie monopolistycznej pozycji tego przedsiębiorstwa w mieście. 
Właściwie na to Rada Miasta nie ma wpływu. Pozwolę sobie wyrazić zdziwienie, że w 
ogóle ustawodawca się z nami liczy w tej sprawie, bo przecież mógłby w sposób 
bardzo prosty i bezpośredni przenieść odpowiedzialność na kształtowanie tej ceny na 
jakiś urząd państwowy, czy kontrolować i powinniśmy właściwie tylko komunikat 
dostawać o tym, a nie obciążać nas za decyzję, na którą i tak w rzeczywistości nie 
mamy żadnego wpływu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Miasta 
Gorzowa Wlkp., głosowało 2 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 9 
wstrzymujących się – Rada Miasta nie podjęła uchwały.  
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Ad.6  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. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały – załącznik nr 6 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, natomiast Komisja Gospodarki i 
Rozwoju nie wyraziła opinii o projektu uchwały. 
Sebastian Pieńkowski – po co zakład budżetowy przekształciliśmy w Spółkę? W tym 
roku dotacja dla zakładu budżetowego to 14mln.zł. Zgodnie z projektem budżetu na 
2013r. – 18mln.zł., zgodnie z informacją uzyskaną na komisjach, w tej sumie nie ma 
pieniędzy na proces przekształcenia z zakładu budżetowego w spółkę. W związku z 
tym mamy większą dotację o 4mln.zł., z tego co informowano przy podejmowaniu 
decyzji o przekształceniu w spółkę miał to być koszt 3-4mln.zł., czyli sumując mamy z 
budżetu 7-8mln.zł. i w tym momencie proponujemy jeszcze obciążyć mieszkańców 
podwyżkami biletów. Po co przekształcono w Spółkę, jeśli generuje to olbrzymie 
koszty. Klub PiS nie poparł tego pomysłu przewidując to co się wydarzy, mam 
nadzieję, że się nie wydarzy, czyli ta podwyżka biletów. Uważam, że Spółka została 
powołana przez Prezydenta po to by lepiej zarządzać, efektywniej, mieć lepszy wynik 
finansowy, potanieć usługę, polepszyć jej jakość, a dziś mimo większej dotacji 
przewidzianej w projekcie proponuje się obciążyć jeszcze mieszkańców. W związku z 
tym po co zrobiliśmy Spółkę? Klub Radnych PiS będzie głosował przeciwko, bo jest 
to kolejny element przerzucania kosztów na mieszkańców. Zgłaszamy wniosek o 
imienne głosowanie – załącznik nr 7 do protokołu. 
Roman Sondej – w uzasadnieniu do projektu uchwały można znaleźć, że 
„proponowany wzrost cen biletów będzie się kształtował średnio na poziomie ok.16% 
i szacuje się, że może to przynieść efekt finansowy w wysokości ok.500-600tys.zł. 
proszę zwrócić uwagę na fakt o jakiej kwocie rozmawiamy w założeniach 
budżetowych. W mijającym roku budżetowym dotacja była o 4mln.zł. mniejsza, 
kwestie zwiększenia cen biletów były 2-krotnie przez Radę omawiane i wtedy 
wszyscy radni dostrzegali fakt, że wzrost cen biletów nie zrekompensuje kosztów 
prowadzenia MZK. Co się stało w minionym roku? Ograniczono niektóre linie, 
niektóre zlikwidowano, zmniejszono częstotliwość kursów, a więc poczyniono jakieś 
oszczędności, zwiększono dotację, bo w planie na przyszły rok mówimy o 
zwiększonej dotacji o 4mln.zł. w stosunku do 2012r. i w dalszym ciągu rozmawiamy o 
podwyżce. Autorzy tego pomysłu zwracają uwagę na to, że uwzględniając ostatnie 
spadki sprzedaży, widać zagrożenie, że może być ten dochód mniejszy o 300tys.zł., 
czyli wątpliwe zyski po stronie przyjęcia tych wyższych stawek cen biletów mogą się 
zamknąć w kwocie 300tys.zł. Czy w kwocie 300tys.zł. jest istotny, sensowny 
argument do tego, żeby zająć się i zdecydować o podwyżce cen biletów, dla tych, 
którzy na co dzień korzystają z tego środka komunikacji, dla emerytów, studentów i 
uczniów? Myślę, że ta uchwała nie ma uzasadnienia, że dostrzegając problemy 
finansowe firmy, dostrzegając mechanizmy funkcjonowania Spółki, Spółka jest w 
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stanie wygenerować oszczędności rzędu 300tys.zł., które nie dotkną przeciętnego 
obywatela korzystającego z komunikacji miejskiej, bo Ci lepiej sytuowani uciekli z 
tego środka komunikacji już w latach ubiegłych. Konkurencyjne dla tych 
mieszkańców są samochody prywatne. Nie oszukujmy się więc kto bezpośrednio 
będzie dotknięty skutkami tej uchwały. To Ci, których na dzień dzisiejszy jeszcze nie 
stać na inne alternatywne rozwiązanie. Apeluję o wycofanie tego projektu.  
Marek Surmacz – parafrazując jednego z Premierów można by powiedzieć: że władza 
rano kłamała, wieczorem kłamała i kłamie nadal. Przypomnijcie sobie dyskusje nad 
bardzo silnie zmotywowanym Prezydentem Miasta, który namawiał Radę do decyzji o 
przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, jakie wtedy były 
argumenty? Efektywność zarządzania, poprawa jakości usług i szersza dostępność dla 
normalnych mieszkańców w naszym mieście. Okazuje się, że podjęliśmy decyzje, 
okazaliśmy aprobatę dla tego kierunku postępowania, mówię z pominięciem Klubu 
Radnych PiS, bo wiedzieliśmy, że taki będzie finalny efekt tego zachowania. 
Wyłudzono od radnych poświadczenie nieprawdy, można powiedzieć, ponieważ w tej 
sytuacji jaka nastąpiła powstaje z dniem 1 stycznia 2013r. spółka z o.o., dostaje dotacji 
o 4mln.zł. więcej, kwota która zagłodziła zakład budżetowy, brakująca do tego żeby 
MZK normalnie funkcjonowało, żeby nie wykonywało cięć na liniach, żeby nie 
zmniejszyła się w kolejnym etapie liczba korzystających z komunikacji miejskiej. Co 
mamy dzisiaj? Została firma przekształcona dla wygody sprawowania władzy, bo co 
to jest za argument, że wszyscy w Polsce przekształcili te podmioty gospodarcze, a 
Gorzów Wlkp. nie, a co jesteśmy parchaci? Dlaczego musimy postępować tak jak 
wszyscy? Dlaczego musimy przyjmować wzorce, być może negatywne? A skąd 
wiemy jaka była sytuacja miasta stołecznego Warszawy, Wrocławia czy innych. 
Wiedzieliśmy jaka jest sytuacja w Gorzowie Wlkp., że za każdą zrealizowaną 
propozycją podwyżki cen biletów zmniejsza się liczba korzystających z komunikacji, 
komunikacja w Gorzowie Wlkp. się zmniejsza. Nie dlatego, że nie było chętnych, 
tylko dlatego, że polityka miejska Prezydenta Miasta w kolejnych latach doprowadziła 
do sytuacji skutecznego zniechęcenia mieszkańców miasta do korzystania z 
komunikacji miejskiej. Dzisiaj lepiej jest nawet jednej osobie pojechać do centrum 
miasta samochodem niż płacić za komunikację miejską, która jeździ bardzo rzadko, 
nie wszędzie dociera, bo przecież miasto nie inwestowało w komunikację miejską i 
oddalało się od osiedli mieszkaniowych, a wszyscy wiemy i są na to badania 
potwierdzające, że jeśli do przystanku jest dalej niż określony czas dojścia 5-7 minut, 
to już się nie idzie na ten przystanek autobusowy, chyba, że się musi. Tylko czy 
jesteśmy w radzie miasta od reprezentowania wyłącznie interesów tych, którzy mają 
samochody i dobijamy tych, którzy nie mają samochodów i nie mogą korzystać z 
różnych powodów z komunikacji miejskiej? Jesteśmy reprezentantami interesów 
wszystkich mieszkańców miasta i trzeba je równoważyć. Ponosiliśmy ogromne 
nakłady na budowę dróg w mieście, polepszyliśmy warunki funkcjonowania jednej 
kategorii użytkowników. Cieszę się z tego, bo sam jeżdżę samochodem, ale trafia 
mnie do żywego jak wsiadam, jak muszę skorzystać z komunikacji miejskiej, jak 
komunikacja wygląda każdy widzi. Zapytajcie tych, którzy jeżdżą tramwajami. 
Pocieszamy się i składamy sobie gratulacje, nie wiem dlaczego, że coś zostało wpisane 
do programu Strategii Rozwoju Woj.Lubuskiego, ale od tego pomysłu do realizacji 
materialnej naszego planu rozbudowania komunikacji miejskiej w mieście – 15 lat, 
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jeżeli w ogóle, więc z czego cieszymy się tak naprawdę?, że dobijamy kolejny 
segment działalności, który na nas nałożył ustawodawca? Zapewnienie komunikacji, 
nie byle jakiej komunikacji, normalnej komunikacji miejskiej, transportu zbiorowego, 
jest jednym z podstawowych obowiązków samorządu terytorialnego, obowiązek 
ustawowy. Nie chcemy tego obowiązku wykonywać, jak zresztą na wielu innych 
polach dlatego nie można popierać takich inicjatyw, idących jednocześnie, równolegle 
za naszą wiedzą o podwyższeniu dotacji na funkcjonowanie komunikacji, ale w innej 
formule prawnej. To jest dokładnie ten sam wzorzec podstępowania jak ze Szpitalem 
Wojewódzkim. Szpital może funkcjonować jako zakład budżetowy – nie, dostaniecie 
dotacje jak się przekształcicie. A wszyscy wiedzą, że po przekształceniu i zmianie 
reguł zarządzania tą spółką coraz mniejszy dostęp będziemy mieli jako radni Rady 
Miasta do informacji w ogóle co się dzieje w MZK. Będziemy mieli dokładnie taki 
sam jak do PWiK, na podstawie oficjalnych sprawozdań, które przyniosą tu na sesję 
Rady Miasta Prezesi tych firm. Nie będzie można wysłać tam Komisji Rewizyjnej i 
wykonać kontroli. Dzisiaj można było to zrobić, można było zespół kontrolny powołać 
i wysłać do MZK, sprawdzić dokumenty. Jak powstanie spółka prawa handlowego – 
wara od tego interesu, będziemy się mogli posiłkować przy decyzji, wyłącznie 
informacjami, które przyniesie nam Prezes w oficjalnych sprawozdaniach. Jestem 
przeciwko takiej samorządności, jestem za tym aby radny miał realny wpływ na to za 
co przyjmuje zobowiązanie w czasie wyborów. Okazuje się, że z jednej strony 
ustawodawca, a z drugiej sami godzimy się na rozwiązania, które zabijają 
samorządność. Apeluję o nie podejmowanie tej decyzji w zgodzie z wnioskiem 
Prezydenta Miasta.  
Robert Surowiec – wyłudzenie poświadczenia nieprawdy – dziwne stwierdzenie, nie 
jestem prawnikiem, ale jakby za tym powinno pójść zawiadomienie do Prokuratury, 
proponuję tak zrobić. Jeśli głównym argumentem przeciwko przekształceniu MZK w 
Spółkę ma być to, że p.M.Surmacz nie będzie tam mógł pójść i zażądać dokumentów 
– to jest słaby argument. Jeśli mamy Spółkę i chcemy tą Spółkę rozwijać to ona musi 
mieć pieniądze, nie jest zarzynaniem komunikacji miejskiej to, że jest podwyżka cen 
biletów, bo wtedy Spółka ma więcej pieniędzy żeby inwestować. Jeśli chcemy żeby 
MZK się rozwijało jeśli chcemy być zadowoleni ze świadczonych usług, to Spółka 
musi mieć pieniądze. Najprostszym sposobem „zarżnięcia” MZK to nie podwyższanie 
cen biletów. Nie podwyższajmy cen biletów, nie dawajmy dotacji, za chwilę zamiast 
porządnych klimatyzowanych autobusów, dobrych tramwajów, po Gorzowie Wlkp. 
będą jeździły furmanki. Myślę, że nie ma sensu wiele na ten temat dyskutować, w 
uzgodnieniu z innymi Klubami zgłaszam wniosek formalny o zmianę w projekcie 
uchwały aby bilet normalny jednorazowy kosztował 2,90zł., ulgowy jednorazowy – 
1,45zł.; bilet miesięczny imienny – 92,00zł., ulgowy miesięczny imienny – 46,00zł. 
Marek Surmacz – wyłudzenie poświadczenia nieprawdy – to pewnego rodzaju 
oszustwo, takie zachowanie sprawcy, które polega na tym, że przychodzi opowiada 
banialuki, obiecuje niestworzone rzeczy, po czym wymusza na decydencie sprzyjającą 
decyzję, a na końcu postępuje w sprzeczności z interesami decydenta. O tym chciałem 
powiedzieć, że mówiono i mamiono nas, że przekształcenie w spółkę prawa 
handlowego MZK, będzie lekiem na całe zło. Przestrzegaliśmy przed tym, ze działania 
Prezydenta zmierzają tylko do przymuszenia przekształcenia, że celem samym w sobie 
jest przekształcenie, a nie polepszenie funkcjonowania komunikacji miejskiej. 
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Uwierzyliście Prezydentowi Miasta i dzisiaj możecie czuć się pokrzywdzeni, bo 
podjęliście decyzję w przeświadczeniu, że służycie dobru, a na końcu okazuje się Was 
tak jak zrobi kogoś oszust komu sprzedaje towar taki jaki sprzedaje. 
Jerzy Sobolewski – Spółka od stycznia dopiero będzie działała, a radny M.Surmcz już 
ocenia, że źle będzie działała.  
Sebastian Pieńkowski – mam prośbę do radnego R.Surowca, żeby nie atakował na 
każdej sesji personalnie, któregoś z radnych PiS tylko ustosunkował się do tego co 
powiedziałem. Powstała Spółka, dostaje wg. wyliczeń, o których nas zapewniono 
4mln.zł. więcej, 3 czy 4mln.zł. więcej przekształcenie, w związku z tym uczciwa 
sytuacją byłoby żeby Prezydent zaproponował dotację taką samą jak zakład 
budżetowy czyli 14mln.zł., a te 4mln.zł. dalibyśmy np. mieszkańcom niech 
rozdysponują pieniądze na inwestycje, wtedy po roku stwierdzilibyśmy czy zasadne 
było przekształcać w Spółkę przy tych samych dotacjach, czy nie. A dzisiaj znów jest 
atak na radnych PiS, a nie ma odniesienia do meritum, merytorycznych argumentów, o 
których wspomniałem.  
Stefan Sejwa – propozycja zmian w uchwale, jeśli chodzi o obowiązujące cenniki 
biletów wywołała szeroką dyskusję w sensie przekształceń związanych z 
funkcjonowaniem dotychczasowego zakładu budżetowego w Spółkę. To, że chcemy 
przekształcić zakład budżetowy w Spółkę to nie jest zabawa, to nie jest jakaś 
fanaberia, tylko bardzo bogate przedsięwzięcie uzasadnione, które zostało kilka dni 
temu sfinalizowane. Przypomnę, że u podstaw przekształcenia zakładu budżetowego 
w Spółkę znajdowały się przesłanki: nie możemy dotować większym zakresie zakładu 
budżetowego – wynika to z przepisów Min.Transportu – niż 50%, a do tej granicy się 
zbliżamy i mamy obecnie 46-47% tego pogranicza na dzień dzisiejszy. Przekształcenie 
zakładu budżetowego w Spółkę daje nam pewną alternatywę, o której Rada była 
informowana, ale nie wszyscy do końca zapamiętali, a mianowicie w formule zakładu 
budżetowego nie można podejmować kredytowania, czy działań leasingowych 
związanych z inwestowaniem w przedsiębiorstwo, w tabor, a przy Spółce możemy 
zaciągać kredyty, leasingować, możemy w tej formule polepszać, zmieniać tabor, 
który szczególnie po stronie taboru tramwajowego jest nam bardzo potrzebny. Z tytułu 
funkcjonowania Spółki uzyskujemy możliwości pewnego usprawnienia 
funkcjonowania jako przewoźnika na naszym rynku gorzowskim określonych działań 
poprawy funkcjonowania tego transportu. Formuła Spółki będzie polegała na tym, że 
jako miasto będziemy zamawiać usługę w Spółce i za tą usługę określoną potrzebami 
miasta, będziemy płacić. W przyszłym roku nie będzie to dotacja dla Spółki tylko 
zapłata za określoną usługę. Procedura jest taka, że radni będą mieli w dalszym ciągu 
kompetencje decydowania o ustalaniu cen biletów i to się nie zmieni, ale żeby 
podchodzić do tego w sposób racjonalny, czyli taki, który będzie związany z tym, że 
nie możemy się szczycić, czy podawać jako pozytywny przykład, że mamy najtańsze 
bilety w Polsce, a ponad 100 podmiotów zajmujących się komunikacją miejską ma te 
bilety wyższe. Jest to sytuacja, z którą nie możemy się pogodzić, bo nie mamy takiej 
kondycji finansowej ażeby zaakceptować taki stan rzeczy. Wracając do wypowiedzi 
radnego S.Pieńkowskiego na temat danych finansowych przypomnę, że dotacja na 
2012r. dla zakładu budżetowego MZK była zaniżona o 4mln.zł. W związku z tym 
ograniczenia, które powstały w trakcie zobowiązań przewozowych i w związku z tym, 
że przekształciliśmy zakład budżetowy w spółkę z realizacją od 1 stycznia 2013r. 
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Musimy robić taki ruch, że brakujące na dzień dzisiejszy 2,5mln.zł. aby spółka mogła 
wyjść ze stanem „0”, bez zadłużeń jeśli chodzi o kwestie związane z rozpoczęciem 
działalności Spółki od 1 stycznia 2013r. to o tą kwotę w ramach budżetu 2012r., w 
sposób taki jak wymagają tego przepisy realizowali. W 2013r. musi być uwzględnione 
ok.3mln.zł. kwestia zobowiązań danych jakoby Spółce do realizacji, ponieważ Spółka 
musi wypracowywać w swoim działaniu amortyzację i zysk. Z amortyzacji, a 
szczególnie zysku, jeśli chodzi o funkcjonowanie w sensie pracowników itd., będą 
realizowane wszystkie zobowiązania i działania, o których mówimy i z tej amortyzacji 
będzie również możliwość zaciągania kredytów czy wchodzenia w układy leasingowe, 
jeżeli chodzi o nasze zobowiązania. Nie ma takiej możliwości aby poprzez Spółkę 
uzyskać obniżkę cen biletów. Nie było takiego założenia i takiej możliwości nie ma, 
tym bardziej, że radni decydują o cenie biletów, jeśli chodzi o sytuację końcową. 
Roman Sondej – proszę o doprecyzowanie, powiedział Pan o zaległościach tego 
rocznych ok.2,5mln.zł., które będziemy musieli zrealizować z odroczonym terminem 
w trakcie roku. Kolejna kwestia 3mln.zł. na amortyzację, łącznie daje kwotę 5,5mln.zł. 
Zwiększyliśmy dotacje o ok.4mln.zł. dla MZK, czy istnieje zagrożenie, że w ciągu 
roku jeszcze będziemy musieli zwiększyć tą dotację? Wypowiedź radnego R.Surowca 
zapachniała populizmem i była reakcją na chyba uzasadnioną krytykę, a przynajmniej 
na merytoryczną dyskusję, którą prowadzi nasz Klub Radnych. Chciałbym, zapytać 
jak wyglądają propozycje zgłoszone przez Klub Radnych PO w uzasadnieniu 
finansowym. Ile ostatecznie w wyniku tej propozycji wpłynie do budżetu Spółki? O 
jakiej kwocie tutaj mówimy?  
Marek Surmacz – Prezydent Sf.Sejwa nakreślił nam perspektywy finansowe 
funkcjonowania MZK Spółka z o.o. i konsekwencje jakie dotkną w najbliższym czasie 
z tego tytułu mieszkańców naszego miasta. Oczywistym jest, że jeżeli Spółka uzyska 
zdolność do zaciągania zobowiązań, czyli pobierania kredytów, leasingowania 
środków transportowych to zwiększy koszty funkcjonowania. Zapewne już na koniec 
przyszłego roku zjawi się Prezes Spółki i przedłoży nam wniosek o uzasadnioną 
podwyżkę cen biletów, nie o 10, 20 groszy ale o 2zł. albo – jest alternatywa – 
zapłacimy drożej za usługę i wtedy nie 18mln.zł. dotacji rocznie wystarczy, ale 22, 
może 23mln.zł. Chcę zwrócić uwagę, że na skutek Państwa decyzji, inicjatyw 
gospodarczych, mamy już zobowiązania na rzecz oświaty prawie 30mln.zł. w skali 
roku ponad przekazywaną dotację rządową, że mamy przymus finansowania 
Filharmonii Gorzowskiej, w mojej ocenie, co najmniej 7mln.zł., bo taniej się nie da. A 
ile wydaliśmy na wybudowanie tych obiektów i będziemy spłacać przez wiele lat. To 
są efekty sposobu myślenia o dobru wspólnoty samorządowej. Dlatego już dzisiaj 
trzeba o tym mówić, że wprawdzie pozostanie nam decyzja o wysokości cen biletów, 
ale wobec uzasadnionych kosztów, które powstaną, o których wspomniał Prezydent, 
będziemy pod ścianą i dlatego nie godzę się na ten typ samorządności, w której w 
ostateczności ktoś z zewnątrz, niewybierany w powszechnych wyborach przychodzi 
do radnego i mówi: nie masz wyjścia musisz taką decyzję podjąć, bo inaczej Spółka 
zbankrutuje. Podejmiesz ją w 2 formach: albo wysokich cen biletów, które przenoszą 
odpowiedzialność finansową za nasze decyzje na mieszkańców miasta i 
użytkowników komunikacji miejskiej, albo zwiększoną dotacją na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej, bo będzie musiała być droga skoro będzie miała być 
nowoczesna, rozwinięta, często kursująca i mogliśmy to zrobić uatrakcyjniając naszą 
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komunikację miejską czyniąc ją bardziej dostępną dla mieszkańców już od wielu lat 
wcześniej i nie byłoby tych zagrożeń, do których doprowadzono przymuszając nas do 
przekształceń, szkodliwych w dłuższej perspektywie dla mieszkańców miasta.  
Stefan Sejwa – zacząłem zastanawiać się o co chodzi, bo jeśli chcemy poprawić to o 
czym przedmówcy mówili, sytuację i kondycję naszego przewoźnika, a przez to 
lepszych usług w tym zakresie, to jest źle. Zaczyna zastanawiać problem w jakim 
kierunku powinniśmy iść, Spółkę utworzyliśmy – źle, chcemy poprawić kondycje 
finansową przewoźnika w sensie usług dla mieszkańców na lepsze - też źle. W 
związku z tym zaczyna być problem, podkreślam jeszcze raz, jeśli chodzi o bieżącą 
sytuację, 2,5mln.zł. dajemy zakładowi budżetowemu i już po części to 
zrealizowaliśmy, żeby od 1 stycznia 2013r. jak będzie Spółka zaczęła ona działać ze 
stanem „0”. W 2013r. wejdziemy ze zobowiązaniem 3mln.zł., ale to będzie wynikało 
również z szerokiego pakietu zadziałań wynikających z tego, że będziemy zamawiać 
usługę w odniesieniu do Spółki, w której będzie określone wszystko: wozokilometry, 
kwestia taboru, kwestia wszystkich elementów i składników, które będą się w tym 
zamówieniu znajdowały. Będziemy negocjować między Spółką a miastem i za to 
zamówienie będziemy płacić określone środki finansowe. Nie zmienia to faktu, że 
zawsze Rada będzie mogła decydować o cenie biletów, podkreślałem to i jest to bez 
dyskusji. Jest to kwestia, która będzie wynikała z ustalonej usługi wynegocjowanej i w 
to będzie wkomponowywała się kwestia ustalenia cena biletów. Jeśli chodzi o 
spojrzenie na Spółkę, proponuję spojrzeć na nią w sposób przyjazny, to rzecz 
podmiotowa, która ma polepszyć nasze funkcjonowanie. Jeśli mamy kupić 
negocjowane już tramwaje, w styczniu odbędzie się kolejny etap negocjacji, to bez 
Spółki i jej możliwości kredytowania nie zrobimy tego. A jeśli tego nie zrobimy to 
musimy zawiesić linie tramwajowe ponieważ stan naszego taboru, że jeszcze rok, 
może 2 lata pojeździ część wozów tramwajowych, które mamy obecnie, bez dalszych 
perspektyw działania czy zakupów w tym zakresie. Nasze działania są efektem 
mozolnych i ciężkich ustaleń z prawnikami, aby w sytuacji takiej, gdzie większość 
samorządów na to się zdecydowało, my nie, uparcie bądźmy w sytuacji przy zakładzie 
budżetowym, przy najniższym w skali kraju wskaźniku cen biletów. Brzmi to 
paradoksalnie. Jeśli inne samorządy ratują się podwyższaniem cen biletów, jeśli ratują 
się, usprawniają poprzez przekształcenie w Spółkę, my nie, my musimy być miastem 
w Polsce takim, które będzie działać odwrotnie, w zupełnie innym kierunku. Jestem 
zatrwożony tą dyskusją, w sensie, że rzecz dzięki, której chcemy usprawnić, spotyka 
się z taką krytyką, a nieznaczna podwyżka, Zielona Góra, która ma obecnie 3zł. i 
1,50zł. ulgowy, od stycznia planuje podwyżkę cen biletów w stosunku do tego co teraz 
mają. A my na 2013r. nie możemy dojść do ceny 3zł. i 1,50zł., a wszyscy podnoszą do 
ceny 4,5zł. itd., a z czego mamy być samorządem tak bogatym żeby sprostać tym 
wszystkim oczekiwaniom w tym zakresie. Intencje, które nami kierują są uczciwe i 
rzetelne i nieuprawnione są stwierdzenia radnego M.Surmacza, pod moim adresem, 
sugerujące to co z wypowiedzi można byłoby wywnioskować. Odnosząc się do 
propozycji zgłoszonej przez radnego R.Surowca i opowiadając na pytanie jakie byłyby 
skutki finansowe przy założeniu 2,90zł. i 1,45zł. i weryfikacji cen biletów 
miesięcznych – można to przeliczyć w ten sposób, że skoro przy naszej propozycji 
uzyskalibyśmy 500-600tys.zł., to przy nowej zweryfikowanej propozycji byłoby to 
400tys.zł., ale 400tys.zł. dla nas to bardzo dużo. Poważnie wpłynie na to jak ta 
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komunikacja będzie funkcjonowała. A co mamy odpowiedzieć mieszkańcom jeżeli w 
stanie obecnym ograniczamy kursy co 15-20 minut i jest niezadowolenie, ograniczamy 
linie, bo nie możemy sprostać w obecnej sytuacji – jest niezadowolenie, chcemy 
trochę polepszyć usprawnić – mamy opór, ale wynikający z czego? Nie ma 
uzasadnienia, poza tym, że będzie to nie bo nie – na tej zasadzie. Wspomniałem, że 
chcemy w nieco innym kontekście przeprowadzić bardzo skuteczną kontrolę 
windykacji biletów, bo system dotychczasowy nie sprawdził się. Chcemy zatrudnić 
etatowych kontrolerów, którzy będą w sposób przyjazny, skrupulatnie uzyskiwać 
kolejne kilkaset tysięcy złotych, w sensie dodatkowych wpływów finansowych. Jeżeli 
połączylibyśmy szczelniejszą kontrole biletów i podwyżkę cen biletów w sensie 
skutków proponowanych, daje to ok.1mln.zł. w skali roku osiągniętych korzyści 
finansowych. Jest to dużo, warto o to walczyć i to mieć.  
Grażyna Ćwikli ńska – muszę zgodzić się z radnym M.Surmaczem, że nie możemy 
porównywać naszego miasta i innymi miastami, bo nie wiemy czym kierują się inne 
miasta, ale prawda jest taka, że nie można „zjeść ciastko i mieć ciastko”. Wiemy 
doskonale, że wszystkie media idą w górę, koszty utrzymania również i bilety są 
najtańsze w całej Polsce, chyba Łódź ma 5gr. droższe od nas. Są to ceny 
porównywalne i to nie nasza wina, czy naszego miasta, że jest podwyżka energii, 
paliw przede wszystkim. Tutaj odzywa się zdrowy rozsądek, przysłuchuję się temu, 
zgadzam się ze wszystkimi opiniami, jednak trzeba podjąć jakąś decyzję. Dlatego 
Klub Radnych PO wystąpił z propozycją 2,90zł. bilet normalny i ulgowy 1,45zł. -
wydaje się, że jest to prawidłowy konsensus co do oceny wysokości cen tych biletów.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego R.Surowca 
w imieniu Klubu radnych PO aby bilet jednorazowy normalny kosztował 2,90zł. i 
ulgowy 1,45zł., a bilet miesięczny imienny normalny 92zł. i ulgowy 46zł., głosowało 
12 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.  
 
Jerzy Sobolewski – zgodnie z wnioskiem Klubu Radnych PiS zarządza głosowanie 
imienne nad projektem uchwały wraz z przyjętą poprawką. 
Jan Kaczanowski – przeprowadził głosowanie imienne – lista głosowania stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
 
W głosowaniu imiennym 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 Gorzowie Wlkp. wraz z przyjętą 
poprawką, głosowało 11 radnych, przy 7 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się 
– załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury  pn.Klub 

Nauczyciela w Gorzowie Wlkp.  
 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Wychowania oraz Komisję Kultury, Sportu i 
Promocji.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury 
pn.Klub Nauczyciela w Gorzowie Wlkp., głosowało 11 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym i 6 wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury  pn.Dom 

Kultury Małyszyn w Gorzowie Wlkp . 
 
Ewa Pawlak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji.  
Marek Surmacz – nie godzimy się na ten sposób postępowania z instytucjami 
miejskimi w ogóle, najpierw swoją polityką prowadzimy do pogarszania sytuacji m.in. 
tego Domu Kultury Małyszyn. Doprowadzamy do sytuacji, w której przez całe lata 
być może nie przekazujemy nawet najdrobniejszych środków finansowych żeby 
polepszyć warunki, nie rozwijamy tam działalności, finansujemy na poziomie zupełnie 
minimalnym, a potem mamy pretensje, że te jednostki kultury nie funkcjonują w taki 
sposób jak oczekiwaliśmy. Pojawiły się propozycje, z których wynika, że ten Dom 
Kultury może przy niewielkich nakładach, bo nie wierzę w to, że zupełnie bez 
nakładowo z budżetu miasta może funkcjonować. Rola tego Domu Kultury jest 
szczególna. Nie przeczę, że forma organizacyjna tego Domu Kultury wymagałaby 
zmian, ale bardziej zależałoby na tym aby istniał obiekt instytucjonalny, 
samorządowy, w którym mogłyby funkcjonować różne sprawy związane z kulturą. 
Argumentem przekonującym nie jest, że wiele organizowanych przez ten Dom 
Kultury dzieje się na zewnątrz, żeby mogły je organizować inne jednostki 
organizacyjne. Bardziej zależałoby mi na tym aby jakaś placówka na tych peryferiach 
miasta funkcjonowała. Jeżeli zostanie zlikwidowana większością głosów to 
najprawdopodobniej cała część południowozachodnia miasta zostaje odcięta od 
jakiejkolwiek instytucji miasta na tym terenie. Nic tam nie mamy i w dłuższej 
perspektywie nic nie będzie. Z punktu widzenia troski o interesy gospodarcze mogę 
powiedzieć, że tak jak z wieloma innymi obiektami miejskimi ten zostanie zamknięty 
na cztery spusty i będzie niszczony, bo za chwilę usłyszymy argumenty że jest dół w 
obrocie nieruchomościami, a potem przyjdzie dewastacja, rozbiórka i na koniec 
sprzedaż samej działki – taki będzie finał postępowania z tą instytucją. Jestem 
zainteresowany też tym aby pewne funkcje miejskie jakie ten obiekt spełniał były 
zachowane. A gdzie będą się odbywały wybory samorządowe, przecież tam zawsze 
był lokal wyborczy. Być może nie musi ten obiekt mieć statusu centrum kultury, nie 
musi być tam dyrektor i cała obsługa samodzielnej jednostki organizacyjnej. Te 
funkcje może wykonywać ktoś inny, ale zależałoby mi aby obiekt pozostał i przy 
niewielkim nakładzie środków dalej funkcjonował i był dostępny dla 
rozbudowującego się osiedla. W tej chwili planowanie przestrzenne idzie w kierunku 
zabudowy tej całej przestrzenni popoligonowej, a osiedle ma liczyć 20-30tys. 
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mieszkańców. Łatwo sobie wyobrazić, że jeśli za tym nie pójdą inwestycje w 
infrastrukturę naszego samorządu to będziemy dużo ubożsi i dlatego popierać tego 
projektu nie będziemy.  
Jerzy Wierchowicz – rzeczywiście serce inteligenta krwawi, kiedy mamy zamykać 
jednostki kultury, chciałoby się aby tych jednostek kultury było jak najwięcej. Znamy 
działalność Domu Kultury Małyszyn, imprezy organizowane przez ten Dom Kultury 
też są znane i docenione przez władze miasta, jednak wszystko wskazuje na to, że 
zmierzamy do likwidacji tej jednostki. Chciałbym zapytać o racje społeczno-
ekonomiczne likwidacji tego Domu Kultury, jeśli dojdzie do tej sytuacji. Wiem, że 
działalność tego Domu Kultury przynosiła także materialne efekty. Jaki był stosunek 
dochodów uzyskiwanych z działalności kulturalnej, odbywały się tam imprezy 
biletowane, opłacane za uczestnictwo w sekcjach tematycznych, a jak się to ma do 
dotacji jaką miasto udzielało? Czy rzeczywiście racje ekonomiczne stoją za 
ewentualną decyzją o likwidacji tej jednostki kultury. Czy miasto myśli także o 
zapewnieniu oferty kulturalnej tej części naszego miasta, tej dzielnicy? Rzeczywiście 
jest to dzielnica, która się rozrasta, osiedle Europejskie, osiedle Wieprzyce są 
niedaleko. Czy pozostanie tam pustynia kulturalna, bo z tym nikt z nas nie chciałby się 
pogodzić. Proszę o odpowiedź na te pytania dotyczące rozstrzygnięcia tej kwestii, 
gdyż zapewne będzie miało to wpływ na moją decyzję, czy decyzję mojego Klubu, w 
tym zakresie. 
Ewa Pawlak – dotacja z budżetu miasta, dotacja podmiotowa na funkcjonowanie 
Domu Kultury Małyszyn w ostatnich latach kształtowała się na poziomie ok.360tys.zł. 
rocznie. Koszty utrzymania obiektu miesięczne took.10tys.zł. i Dom Kultury nie 
utrzymałby się z dotacji z miasta gdyby nie wpływy z organizowanych tam wesel. 
Nadmieniam, że wesela czy inne imprezy odbywające się w Domu Kultury Małyszyn 
miały miejsce zawsze w weekendy kiedy to jest czas na prowadzenie działalności 
kulturalnej i tu z jednej strony konflikt, a z drugiej możliwość utrzymania instytucji. Z 
dotacji na pewno instytucja nie utrzymałaby się, natomiast nie można mówić, że 
instytucja generowała zysk. Jeśli generowała zysk to wyłącznie po to żeby pokryć 
koszty swojego funkcjonowania. Nie było tak, że na koniec roku po stronie dochodów 
wykazywała zysk, który można byłoby przeznaczyć na rozwój instytucji. Zysk zawsze 
pokrywał koszty funkcjonowania instytucji. Jeśli chodzi o zainteresowanie ofertą 
Domu Kultury Małyszyn ze strony mieszkańców tego osiedla, czy nowo powstającego 
osiedla Europejskiego to jest ono znikome. Osoby tam mieszkające w niewielkim 
procencie korzystają z tej oferty. Większość osób korzystających z oferty Domu 
Kultury Małyszyn to osoby starsze, dojeżdżające autobusami do Domu Kultury np. na 
potańcówki czy koncerty. A taką ofertę mogą mieć na miejscu, w centrum. Z pracowni 
ceramicznej korzystały dzieci z gm.Krzeszyce, czy gm.Bogdaniec, ale wiem, ze te 
gminy i wiele innych gmin dąży do tego i ma zaawansowane prace, a w niektórych już 
takie pracownie powstały. Rozwijają się bardzo dynamicznie, przykładem jest 
Barlinek, więc ta działalność, która była prowadzona przez Dom Kultury Małyszyn na 
tym poziomie na pewno nie zaspokoi potrzeb mieszkańców osiedla Europejskiego. 
Jesteśmy w drugiej dekadzie XXI wieku, natomiast sam obiekt Domu Kultury 
Małyszyn nie jest na tyle atrakcyjny i nowoczesny by zadowolić potrzeby tej grupy 
społecznej, która kupiła mieszkania na os.Europejskim. Dużo funkcji kulturalnych 
zaczęły przejmować podmioty prywatne, nie będę wymieniać tutaj z nazwy, ale wiele 
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aktywności kulturalnych podejmowanych jest przez centra handlowe i sądzę, że to jest 
konkurencja dla naszych publicznych instytucji kultury.  
Urszula Kołodziejczak – gorzowska artystka malarka – wystąpienie stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu. 
Ewa Pawlak – nie odpowiedziałam co się stanie z obiektem i co z lokalem 
wyborczym? Lokal wyborczy – w niedalekim sąsiedztwie jest szkoła przy ul.Dobrej i 
jest to miejsce do wykorzystania na lokal wyborczy. 10tys.zł. miesięcznie kosztów 
utrzymania obiektu, a wybory są raz na jakiś czas, oczywiście jest to ważny 
obowiązek i należy zapewnić lokal wyborczy. Przyszłość obiektu – zgodnie z prawem 
po zakończeniu czynności likwidacyjnej obiekt przechodzi na majątek miasta i wtedy 
Rada wraz z Prezydentem i jego służbami będzie decydować o jego przeznaczeniu, 
zgodnie z procedura przetargową. I albo będzie można lokal wynająć instytucji o 
profilu kulturalnym, albo sprzedać lub cokolwiek innego jak rada zadecyduje. To 
będzie należeć do Rady.  
Walenty Maćkowiak – były Poseł n Sejm, mieszkaniec miasta – występuję w imieniu 
ponad 500-set mieszkańców Gorzowa Wlkp. podpisanych pod sprzeciwem likwidacji 
Domu Kultury Małyszyn, odczytał listy gratulacyjne wręczane pracownikom tego 
Domu Kultury z okazji 20-lecia działalności. To miejsce dla mieszkańców Małyszyna 
na spotkanie z kulturą. Rada musi zwrócić uwagę na tych 500 podpisów, przecież rada 
została wybrana przez wyborców, a te listy podpisywali wyborcy. Uważam, że Rada 
nie może tak dużej listy zlekceważyć. Na moje pismo do prezydenta otrzymałem 
odpowiedź po przeczytaniu, której o mało co zaniemówiłem, odłożyłem pismo i 
dopiero po kilku godzinach powróciłem do niego ponownie. Jest to pismo w którym 
widać paragrafy, prawo, a nie widać człowieka dla którego ten Dom Kultury służy. 
Dom Kultury służył temu, do niego przychodzili z osiedla Staszica i innych osiedli 
tłumnie. Byłoby wielką szkodą jeżeli ten Dom Kultury zostałby zamknięty. 
Stwierdzenie, że w dzisiejszym stanie prawnym argumenty z okresu budowy stanowią 
wyłącznie element sentymentalny -dla mnie i nie tylko dla mnie jest to obraza, dla 
ludzi, którzy budowali ten Dom Kultury olbrzymim wysiłkiem. Apeluję, jako inicjator 
budowy tego Domu Kultury, aby tą decyzję nie wykonywać, anulować ją, aby przy 
ograniczonych dotacjach ten dom utrzymać. Za 2-3 lata do granic Małyszyna dotrze 
osiedle Europejskie, tam będzie młodzież, będą starsi, będą dzieci. Z pewnością będą 
chcieli korzystać z tego Domu Kultury, bo miasta nie będzie stać na tym osiedlu 
wybudować podobny Dom Kultury. Jeszcze 2 lata temu pisano, że obiekt jest idealnie 
przystosowany do prowadzenia działalności kulturalnej, a już na 2012r. mówi się, że 
jest to Dom tylko do świetlicowych zajęć. Liczę na mądrość Rady, a podejmowana 
decyzja dotyczy całego Gorzowa Wlkp. Liczę, że Dom Kultury Małyszyn będzie 
istniał nadal. 
Ewa Pawlak – p.W.Maćkowiak wymienił ważne funkcje jakie pełnił ten Dom Kultury, 
ale na pewno intencją Prezydenta Miasta, który odpowiadał na pisma nie była obraza 
nikogo, ani wywołanie emocji. Proponując taki projekt uchwały nie zamierzamy 
zakopywać historii, czy nie liczyć się z tradycją. Świat się zmienia, jedne rzeczy się 
kończą inne zaczynają, nie wyburzamy budynku, chcemy tylko zaproponować 
zlikwidowanie osobowości prawnej. Budynek przejdzie na majątek miasta i dopiero 
mogą być podjęte decyzje, bo w żądnym piśmie Prezydent Miasta nie powiedział o 
tym jakie będzie przeznaczenie obiektu. Prawdą jest, że w tym Domu działa świetlica 
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dla dzieci, Byłam wielokrotnie w Domu Kultury Małyszyn i na podstawie informacji 
od dyrektora instytucji, w świetlicy tej, gdzie można było pozostawiać dzieci za 
symboliczną złotówkę w godz.8.00 – 12.00, wielokrotnie zdarzało się, ze z tej 
świetlicy korzystał 2, 3 dzieci, bądź do świetlicy nie przyprowadzono dzieci w ogóle.  
Mirosław Rawa – jakie będzie przeznaczenie tego obiektu, bo o tym Prezydent nie 
wspomniał. Mam poważne wątpliwości, bo jeśli chodzi o tą kulturę najwyższych 
lotów to ona się rozwija, jakoś daje sobie radę, ale jeśli chodzi o kulturę, która jest 
kierowana do młodzieży, osób starszych, do środowisk, których nie stać na kulturę 
najwyższych lotów dosyć drogą, to nam się nic zaczyna nie opłacać. A badając tą 
sytuację wśród tych grup, szczególnie młodzieży, to im bardzo się opłaca sprzedawać 
piwo, wino, narkotyki. Jeżeli pozwolimy jako Rada likwidować poszczególne 
instytucje, które przez lata obrosły tradycją, a które dzisiaj może nie są w najlepszej 
kondycji finansowej, to pozostanie tylko ta druga oferta. Nie mam zdania czy akurat w 
tym budynku ten rodzaj działalności, ale obok jest os.Staszica, będą jakieś 
oszczędności, mówimy o 0,5mln.zł. dlaczego te środki nie miałyby być przeznaczone 
na wsparcie działalności adresowanej do tych środowisk, a organizowanej przez 
szkoły lub Domy Kultury, które działają na tych wielkich osiedlach. Możliwe że jakaś 
inna osoba prawa, np.jakieś stowarzyszenie będzie prowadziło w tym budynku 
działalność o podobnym charakterze. Chciałbym to wiedzieć. A jak on zostanie 
zlikwidowany i przeznaczony do sprzedaży, to dlaczego nie wesprzeć tej oferty na 
osiedlu, które jest niedaleko. Przejeżdżając przez os.Staszica często widać młodzież w 
klatkach schodowych z puszką piwa. To jest zły kierunek, kultura też powinna być 
chroniona i nie powinniśmy tak łatwo wyrażać zgody na likwidację, jeśli nie jesteśmy 
pewni co dalej z tym obiektem, jaka działalność, a jak nie w tym miejscu to czy taka 
działalność będzie mogła być realizowana i kierowana do podobnych środowisk. 
Kultura generalnie opiera się na ludziach, a nie na budynkach, na tym, że mają jakąś 
pasję, chcą coś robić, jest jakaś tradycja. Szanujmy to zanim zlikwidujemy i 
przekreślimy. Nie podniosę ręki za likwidacją jeśli nie będę wiedział co z tym 
obiektem, co z tą działalnością.  
Jerzy Synowiec – słuchając argumentów za pozostawieniem Domu Kultury Małyszyn, 
to zastanawiam się czy żyję w XIX czy w XXI wieku. Jeżdżę tą drogą codziennie, 
widzę powstające os.Europejskie i nie widziałam, nie słyszałem i nigdy nie zobaczę 
młodego człowieka z nowego osiedla, który maszeruje 1 – 1,5km. po to aby pograć w 
chińczyka czy warcaby w Domu Kultury Małyszyn. Jeśli ktoś uważa, że tak będą 
postępować mieszkańcy tego nowoczesnego, prężnego osiedla to nie myśli, albo nie 
mówi prawdy. Idźmy z duchem czasu, likwidujmy to co jest przestarzałe i 
niepotrzebne. Skupiajmy się na tym co jest nowoczesne i co powoduje nowoczesne 
działania. Gra w chińczyka i dom weselny w Domu Kultury Małyszyn jest nikomu 
niepotrzebne i nikt nie będzie żałował.  
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – sprawa przeznaczenia obiektu, w którym w 
tej chwili funkcjonuje Dom Kultury Małyszyn – do czasu kiedy funkcjonuje tam 
jednostka kultury nie można podjąć żadnej decyzji co z tym obiektem będzie dalej się 
działo. Natomiast jeśli Dom Kultury zostanie zlikwidowany, majątek wróci do miasta, 
ponieważ miasto jest również organizatorem kultury w mieście i wtedy będzie można 
podjąć decyzję co z ta nieruchomością robimy dalej. Oczywiście rozważamy w 
międzyczasie jakie scenariusze mogłyby mieć miejsce, musimy na pewno postępować 
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w zgodzie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, czyli jakiekolwiek będzie 
przeznaczenie tej nieruchomości, czy będziemy chcieli tą nieruchomość wynająć, czy 
sprzedać, będzie musiało się to odbyć w trybie przetargowym, bo to nakazuje ustawa o 
gospodarce nieruchomościami. Do przetargu może stanąć każdy, ten kto złoży 
korzystniejszą ofertę przetarg wygra. Czy będzie tam prowadzona działalność 
kulturalno-oświatowa, czy inna w tej chwili trudno ocenić bo nie wiemy kto ten 
przetarg wygra. Chyba, że Prezydent podejmie decyzję o zupełnie innym 
przeznaczeniu nieruchomości wprost na cele zadań wykonywanych przez miasto. 
Grażyna Wojciechowska – nie zabierałam głosu w sprawie likwidacji Klubu 
Nauczyciela, jak pamiętacie 2 lata temu z UE uzyskałam 170tys.euro, które z 
przyczyn, że coś nie tego, że robię skok na kasę, a dzisiaj doszło do tego dramatu. 
Sprawa Małyszyna – wywołał mnie do głosu radny J.Synowiec. Jeśli jesteśmy 
społeczeństwem ludzi ubogich, to nie można jak wcześniej zabraliście (dwóch 
adwokatów), zniżki i bezpłatne przejazdy dla radnych. Jestem radną przez wiele lat i 
zachowanie, nas radnych zabolało mnie, kiedy były Poseł, dyrektor firmy, która z 
funduszu socjalnego i ciężkiej pracy swoich pracowników wybudowała ten Dom 
Kultury. Ktoś tam tylko przejeżdża, a ja tam uczestniczę w zajęciach i 
poinformowanie, że w soboty i niedziela to są tylko imprezy weselne to nie jest tak do 
końca prawdą. Jeśli Ci ludzie nadal chcą to prowadzić, bez dotacji od miasta, chcieli 
założyć stowarzyszenia, ale Sąd w Zielonej Górze odpowiedział, że w tym Domu 
Kultury nie można założyć stowarzyszenia, bo nie ma osobowości prawnej. Proszę 
aby dać tym ludziom szanse wydłużenia. Ile obiektów po likwidacji doszło do totalnej 
ruiny, gdzie jest Małyszyn, a gdzie ul.Dobra i SP-12? Proszę o wysłuchanie tych ludzi, 
to jest tradycja, historia, to jest danie szansy. Nie chcą żadnej dotacji. Jesteśmy po to 
żeby reprezentować społeczeństwo naszego miasta, które jest ubogie, nie ma 
przemysłu. Nie wiecie ile ludzi jest głodnych, ile jest bezdomnych. Taka jest 
rzeczywistość, swoje wypowiedzi przekazałam na Komisji, która dotyczyła tej sprawy. 
Przeraziło mnie to co padło z tej trybuny.  
Sebastian Pieńkowski – chciałem ustosunkować się do słów radnego J.Synowca, bo 
dla mnie nowoczesność nie polega na zwijaniu państwa. Dzisiaj PO, które ma w 
imieniu obywatelska, likwiduje jednostki policyjne, pocztę, instytucje kultury. Idziemy 
w tym o czym wspomniał radny M.Surmacz pozbywamy się samorządności, 
pozbywamy się wpływu na pewną ofertę. Dzisiaj to, że ktoś z osiedla nie przyjdzie do 
tego ośrodka kultury nie jest argumentem za tym żeby likwidować ten ośrodek 
kultury. Jest to tylko argument za tym, że władza wykonawcza naszego miasta nie jest 
w stanie zatrudnić takiego menagera, który przedstawi taki program kulturalny, który 
zainteresuje tego młodego człowieka i to nie jest powód żeby to likwidować tylko 
trzeba się zastanowić jak tym zarządzać. Taki duch nowoczesności w stylu jaki 
przedstawił radny J.Synowiec totalnie minie odpowiada, bo nie mamy menagera, który 
nie potrafi się wykazać to zlikwidujmy to. Na tym nowoczesność nie polega.  
Marek Surmacz – Poseł Maćkowiak powiedział, ze cieszy go powstanie Filharmonii 
Gorzowskiej, mnie też cieszy, ale powinien się smucić, że Dom Kultury Małyszyn jest 
pierwszą ofiarą właśnie powstania Filharmonii w Gorzowie Wlkp., bo gdyby stosować 
te same kryteria zasadności istnienie centrów kultury to najprawdopodobniej za 2-3 
lata, staniemy przed dylematem likwidacji Filharmonii Gorzowskiej, bo tylko miedzy 
rokiem otwarcia a br. drastycznie spadły wpływy ze sprzedaży biletów do Filharmonii 
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Gorzowskiej, wynika o ze sprawozdania, a jak to będzie wyglądało za 2-3 lata, a może 
będzie na poziomie ¼ pierwszego roku funkcjonowania? Czy to będzie argument za 
tym żeby zlikwidować Filharmonię Gorzowską, przecież wiedzieliście o tym, że 
Filharmonia odpowiada na zapotrzebowanie 10, max.15% mieszkańców naszego 
miasta. Nie chcę rozkręcać dyskusji na temat zasadności Filharmonii Gorzowskiej, bo 
ona jest potrzebna, ale potrzebny też jest Dom Kultury Małyszyn, właśnie z tych 
samych powodów, dla których jest grono, w populacji, marginalne fascynatów muzyki 
poważnej. Też do nich należę, ale staram się obiektywnie patrzeć na potrzeby 
zbiorowości jako całej. Czy będziemy likwidować dlatego, że nie będzie nam 
gwarantowała równoważenia wydatków i przychodów Filharmonia Gorzowska? 
Jestem za tym żeby ją utrzymać i to na godnym poziomie. To wymaga kosztów. Nie 
jest naszym zadaniem prowadzenie tego typu instytucji tak kosztownych. W ustawie 
samorządowej mamy pewne zadania ściśle określone, ale skoro już powstała to 
utrzymajmy ją na godnym poziomie. A nie z pokrzywdzeniem interesów ludzi 
peryferyjnie zamieszkałych na osiedlu Małyszyn. Tu nie chodzi o argument młodzieży 
dorastającej, biologia ma to do siebie że najpierw ma się 19 lat, potem 40 a na końcu 
70, jak się dożyje. W miarę tego upływu czasu zmienia się sposób widzenia świata i 
trzeba naprzeciw tym potrzebom wychodzić. Ile kosztuje utrzymanie Domu Kultury 
Małyszyn netto? Niech kosztuje budżet miasta 0,5mln.zł. zapewnia też wpływy na 
bieżąco z innej działalności i nie miejmy pretensji o to, że organizuje się tam wesela, 
bo gdyby miasto zainwestowało w ostatnich latach niewielkie środki na utrzymanie na 
odnowienie tego budynku na unowocześnienie jego, czyli postąpiłoby tak jak 
postępuje dobry gospodarz z czymś co jest jego własnością, to pewnie atrakcyjność 
tego obiektu byłaby o wiele wyższa. Gdyby miasto zatrudniło ludzi specjalistów o 
prowadzenia różnego typu działalności to atrakacyjność oferty dla mieszkańców 
tamtych rejonów byłaby wyższa, ale miasto w ostatnich latach zmniejszało dotacje. 
Zwijało działalność po to żeby ostatecznie powiedzieć: nie ma zainteresowania, liczba 
uczestników tej działalności jest niewielka w związku z tym zamykajmy. Poseł 
Maćkowiak powiedział, że ugodziła go odpowiedź Prezydenta o tym, że jest to 
wartość sentymentalna. Ważny jest kontekst tej wypowiedzi w jakich okolicznościach 
to stwierdził, chciałbym żeby Prezydent powiedział publicznie mieszkańcom Gorzowa 
Wlkp., że w ogóle go nie interesują wartości sentymentalne, skoro ma takie 
nowoczesne podejście do życia. Niech to powie, to straci połowę wyborców od razu, 
ale trzeba mieć odwagę do tego, żeby to powiedzieć. Trzeba mieć w ogóle odwagę do 
życia dzisiaj, w trudnych warunkach. Nie tylko jak to określiłem poprzednio, 
wyłudzać poświadczenie nieprawdy. Proszę aby na sprawy miejskie nie patrzeć przez 
pryzmat tego o mi się podoba, albo co mi się nie podoba. Nie podobało mi się do 
czasu podjęcie decyzji o wydaniu 60mln.zł. na budowę stadionu. Mogło mi się nie 
podobać, ale skoro zostały już wydane to jest i teraz dobry gospodarz ma obowiązek o 
to zadbać. Jeżeli wydaliśmy 130mln.zł. na Filharmonię to się dyskutuje do momentu 
jak się decyzje podejmie, jak jest podjęta decyzja i przychodzi zobowiązanie 
wynikające z utrzymania tego obiektu to trzeba być za tym aby to na odpowiednim 
poziomie funkcjonowało, ale nie z pokrzywdzeniem tych słabszych i tych mniejszych, 
bo oni też są w zbiorowości jako całej niezbędni i zasługują na szacunek i 
uwzględnienie swoich potrzeb. 
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Jan Kaczanowski – rozpoczęliśmy dyskusje troszeczkę sentymentalną i bardzo mnie 
akurat w tym momencie uniosło. Pamiętam 1989r., 1990r. i lata następne, cały ten 
szum dyskusyjny, że w czasach PRL-u tak de facto nic nie zrobiono, bo taki był wtedy 
klimat, a dzisiaj się dowiaduję, że zrobiono i to bardzo wiele. Z tego wszystkiego to 
wiem i mam świadomość, że radni muszą podejmować nie raz i bardzo trudne decyzje, 
nie rzadko nawet decyzje, które są niezgodne z własnymi przekonaniami, bo racje są 
takie a nie inne. Zawsze miałem i mam ogromny szacunek do Posła W.Maćkowiaka, 
bo pamiętam ten okres, tą inicjatywę, gdzie wielu zakładało, że to im się nie uda. A 
dzięki ofiarności tego człowieka, który jest tu z nami, to się udało. Wcale się nie 
dziwię Posłowi, że przychodzi tu na sesję i broni swojego dorobku i dorobku wielu 
ludzi, którzy stworzyli właśnie ten Dom Kultury. Dla mnie w tym wszystkim oprócz 
sentymentalnego wspomnienia jest również wartość ogromna, radny J.Wierchowicz 
zwrócił się z zasadnym pytaniem, co z tym obiektem będzie, żeby w Gorzowie Wlkp. 
kolejny obiekt nie niszczał. Wystarczy przejść się przez miasto i widzimy, że tych 
obiektów stoi bardzo wiele i niszczeją. Każdy z nas będzie musiał podjąć decyzję w 
trakcie głosowania, ale jeśli nawet ktoś głosuje za likwidacją, to wcale nie znaczy, że 
nie szanujemy tych wszystkich ludzi, którzy wtedy i w tamtych latach tak wiele 
zrobili. Dzisiaj jestem akurat tym klimatem i dyskusją idącą w tym kierunku 
podbudowany mimo, że decyzję podejmę taką jaka podejmę. 
Ewa Piekarz – z całym szacunkiem dla działań jakie podejmowali pracownicy IHiAR-
u i osobiście Poseł W.Maćkowiak. Nie dziwię się, że ktoś kto jest twórcą czegoś jest z 
tym emocjonalnie związany. Tak jest i chyba tak powinno być. Natomiast nie możemy 
udawać, że nie widzimy różnych uwarunkowań związanych z działalnością jednostki 
kultury, jaką jest Dom Kultury Małyszyn. Jeśli jest tak jak przedstawia dyr.E.Pawlak, 
struktura osób korzystających z oferty jest tak, że większość osób, którzy korzystają z 
tej oferty przyjeżdża do tego Domu Kultury Małyszyn z centrum, czy z osiedli, to 
proszę powiedzieć dlaczego chcemy narażać mieszkańców miasta na to aby w sposób 
droższy korzystali z tej oferty kulturalnej, bo muszą dojechać, w miarę odległy punkt 
miasta. Jeśli ta oferta będzie proponowana w innych jednostkach kultury na terenie 
miasta, będą mieć do tych jednostek bliżej. Radna G.Wojciechowska posiada błędną 
informację na temat odmowy wpisu stowarzyszenia – owszem odmowa miała miejsce, 
ale powodem odmowy był fakt, że osoby chcące zarejestrować stowarzyszenie pod 
adresem funkcjonującego Domu Kultury Małyszyn, nie mają tytułu prawnego do 
nieruchomości, w której chcą to stowarzyszenie założyć., ale nic nie stoi na 
przeszkodzie aby stowarzyszenie założyć nawet u siebie pod adresem domowym. 
Dużą częścią działalności, która odbywa się Domu Kultury Małyszyn to działalność 
komercyjna ale nie jednostki kultury, ale działalność komercyjna osoby fizycznej 
prowadzącej działalność. W tym, że osoba fizyczna prowadzi działalność i chce mieć z 
tego tytułu dochody nie ma nic dziwnego, ale czy musi się to dziać na majątku miasta? 
Jeśli tak, to niech będzie na czystych zasadach takich jak obowiązują, jak proponuje 
ustawa o gospodarce nieruchomościami, każdy prowadzący działalność komercyjną 
może uzyskać tytuł najmu do lokalu czy obiektu jednostki samorządu terytorialnego, 
na zasadach przetargowych, czyli każdy ma równe szanse.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie likwidacji instytucji kultury 
pn.Dom Kultury Małyszyn w Gorzowie Wlkp., głosowało 10 radnych, przy 8 głosach 
przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie dokonania podziału instytucji kultury 

pn.Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 
 
Ewa Pawlak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie dokonania podziału instytucji 
kultury pn.Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., głosowało 21 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 

nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. 
 
Ewa Pawlak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji.  
Izabella Szafrańska-Słupecka – sądzę, że jest to dobry pomysł, ponieważ z 
dotychczasowych z obserwacji wynika, że te ośrodki kultury robiły co chciały, 
niektóre właściwie nie robiły nic, a przynajmniej działalność nie była zgodna z nazwą 
np.Dom Kultury. Bardzo ucieszyło mnie w rozdziale II, że Grodzki Dom Kultury 
będzie prowadził edukację kulturalną, że będzie prowadził amatorskie zespoły i inne. 
Miało to miejsce już kiedyś, przed laty. Wyrażam więc swoją aprobatę, że muszą być 
opracowane statuty. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 
kultury pod nazwą Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wlkp., głosowało 16 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad.11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu instytucji kultury 

pn.Klub My śli Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp. 
 
Ewa Pawlak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu instytucji 
kultury pn.Klub Myśli Twórczej „Lamus” w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.12-
15 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2013. 

Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 
Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2013. 

Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – dyrektor Wydz.Spraw Społecznych – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia 
stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwał 
zostały pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, głosowało 15 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami na rok 2013, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie w Gorzowie Wlkp. na lata 2012-2014, głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu. 
 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej 

podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w 2013. 
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Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienia stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały zostały pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Spraw Społecznych oraz 
Komisję Gospodarki i Rozwoju. 
Grażyna Wojciechowska – na Komisji Spraw Społecznych nie zgadzaliśmy się z tą 
propozycją, prosiliśmy żeby dokonać autopoprawki.  
Grażyna Ćwikli ńska – oczywiście zgadzamy się z dotacją na instytucję CIS-u, ale o 
połowę mniejszą, czyli 250zł./osobę.  
Jarosław Marciniak – Fabryka Aktywności Młodych – miałem wystąpić przed 
uchwaleniem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, nie dano mi tej możliwości. Co do CIS rekomendacja FAM-y jest 
tylko mała wzmianka o CIS-ie: miasto z kapslowych pieniędzy może finansować CIS 
tylko w wypadku pomocy osobom, które ukończyły w danym roku terapię uzależnień. 
Jeżeli mówimy o osobach, które ukończyły terapie to 20 osób, ok.5 osób nadaje się do 
tego by sfinansować z kapslowych pieniędzy tą działalność CIS-u. CIS powinien pójść 
do koszyka społecznego, jeżeli ma problemy z finansowaniem, ale nie do koszyka 
kapslowego, bo w żadnych ustawach nie ma o tym mowy. Jeżeli postanowicie inaczej 
to będziemy łamać prawo. 
Izabella Szafrańska-Słupecka – zapytałam na Komisji o to o czym mówił 
przedmówca, dostałam odpowiedź, że mamy obowiązek, ponieważ jest taka ustawa. A 
teraz słyszę, że niekoniecznie, proszę o uściślenie tego. Też uważam jak radna 
G.Ćwikli ńska, że ta kwota jest za duża. 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – rekomendacje FAM-y otrzymujemy co roku i też 
się zapoznajemy gdyż ogólnie Wydz.Spraw Społecznych zajmuje się profilaktyką 
uzależnień i wszystkie cenne uwagi, inicjatywy oraz wskazówki, które będą 
realizowane w Polsce w nowym roku kalendarzowym są również przez nas 
uwzględniane. Powołuję się na zapis ustawy o zatrudnieniu socjalnym, na art.10 pkt 1, 
który mówi: „działalność centrum jest finansowana z dotacji pochodzącej z dochodów 
własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizację 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zastrzeżeniem 
ust.1a, który mówi: „przepis pkt.1 nie dotyczy centrum działającego w formie 
jednostki budżetowej. Przekazałam to radnym, ponieważ miasto nie prowadzi CIS w 
związku z tym, na podstawie tej ustawy jest zobligowane dofinansowywać ze środków 
pochodzących z przeciwdziałania alkoholizmowi. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radną G.Ćwikli ńską 
o poprawkę w § 1: kwotę 500zł. zmniejszyć do 250zł., głosowało 13 radnych, przy 2 
głosach przeciwnych i 6 wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty 
stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w 2013 wraz z przyjętą poprawką, głosowało 
15 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się – załącznik nr 27 do 
protokołu. 
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Ad.17  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2016. 

 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. 
Marek Surmacz – rozumiem, ze dokument nadal będzie funkcjonował, zmianie mają 
ulec tylko niektóre zapisy dla poprawy jakości legislacyjnej. Czy istnieje jakaś 
sprzeczność między informacjami czy zawartymi przepisami w dokumencie 
podstawowym a innymi dokumentami? Często jest tak, że powtarzamy jakieś zapisy, 
żeby problem jaki jest załatwiany miał szerszy ogląd, żeby była jasność sytuacji. Nie 
ma chyba sprzeczności w tym żeby tego typu zapisy ewentualnie wykreślać z takiego 
powodu jak poprawność legislacyjna. Jeśli dotyczyłoby to istotnych zmian, ale w tej 
sytuacji to niczego nie zmienia, poza tym, że w jednym wykreślamy właśnie 
motywowani jakością legislacyjną. 
Roman Sondej – w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju 
obecni byli przedstawiciele mieszkańców z ul. Podmiejskiej, którzy od kilku lat 
próbują znaleźć rozwiązania by wykupić mieszkania, które zamieszkują. Na podstawie 
informacji, które wczoraj uzyskaliśmy od mieszkańców, a które były przedmiotem 
korespondencji między mieszkańcami a miastem. Chciałbym dopytać czy dobrze 
rozumiem, że budynki, które zostały wydzielone jako docelowy zasób mieszkaniowy 
w chwili obecnej, przed zmianą tejże uchwały, nie podlegają sprzedaży na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta, czy reguluje to inna kwestia? Zaczynam się 
zastanawiać czy wczoraj nas Prezydent E.Piekarz w błąd nie wprowadzała, bo patrząc 
na odpowiedź udzieloną mieszkańcom, to wygląda, że rzeczywiście było to na 
podstawie zarządzenia, a teraz jakbyśmy w pośpiechu próbowali coś naprawić w tym 
zakresie.  
Ewa Piekarz – niewiele ma to wspólnego z procedowaną uchwałą, ale chętnie 
odpowiem. Nie wprowadziłam Rady w błąd, powodem odmowy sprzedaży lokali 
mieszkalnych dla najemców lokali przy ul.Podmiejskiej była niezgodność z planem 
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ plan wyraźnie określa ten teren pod 
rezerwę inwestycyjną miasta. Drugi powód to funkcjonowanie tych lokali w 
docelowym zasobie mieszkaniowym gminy. A docelowy zasób mieszkaniowy gminy 
jak wiadomo został stworzony zarządzeniem Prezydenta Miasta i otrzymaliście je w 
momencie jak było ono podejmowane, ponieważ dyskusja na ten temat była szeroka. 
Powód dla którego tworzyliśmy docelowy zasób mieszkaniowy gminy wynikał z 
obowiązku, który nałożyła na nas ustawa, z której wynika, że jako gmina mamy 
wskazywać lokale socjalne dla osób, które przez Sąd mają przyznane prawo do lokalu 
socjalnego, niezależnie od tego z jakiego zasobu ten lokator pochodzi, a więc 
niezależnie od tego czy mieszka w zasobie spółdzielczym, prywatnym, agencyjnym 
czy jakimkolwiek innym, to miasto ma wskazać lokal socjalny. Jeśli nie mamy takiego 
zasobu, w którym jest jakiś ruch, to musimy płacić odszkodowania. 
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Roman Sondej – w uzasadnieniu czytam: „w § 3 ust.5 zawarte zostały zasady 
udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gorzowa Wlkp. a w ust.7 informacja, iż odrębnym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta wydzielony został docelowy zasób mieszkaniowy i lokale 
mieszkalne wchodzące w jego skład, nie podlegają sprzedaży”, czyli jakbyśmy w 
treści uchwały chcieli dać możliwość żeby Prezydent zarządzeniem te rzeczy 
regulował. Tak to rozumiem, bo uchwałę zmieniamy w tym zakresie, natomiast 
odpowiedź udzielana mieszkańcom 25 kwietnia 2012r., powołuje się nie na uchwałę, 
która zezwalała na taki ruch, tylko na zarządzenie Prezydenta Miasta. Co stało na 
przeszkodzie żeby tym mieszkańcom z 4 budynków umożliwi ć wykup swoich 
mieszkań, poza tym co Prezydent powiedziała, opinią komisji urbanistyki? 
Ewa Piekarz – to co powiedziałam to prawda, docelowy zasób mieszkaniowy został 
utworzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta, natomiast dla rozwiania wszystkich 
niejasności proszę Dyrektora Wydz.Spraw Społecznych aby odczytała jak poprzednio 
brzmiał ust.7. 
Dorota Modrzejewska-Karwowska – żeby przybliżyć te informacje przypomnę, że 
uchwała Rady Miasta z 28 marca 2012r. w sprawie Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012-2016. Gdzie 
Prezydent zwrócił się z prośbą o wykreślenie ze względów porządkowych dwóch 
punktów, to uchwała, którą Rada podjęła. W tej uchwale odnosząc się do zarządzenia, 
o którym dyskutowano jest m.in. zapis w § 3 ust.7, który mówi: „zarządzeniem nr 
389/2/2011 z dnia 29 listopada 2011r. Prezydent Miasta z mieszkaniowego zasobu 
gminy wydzielił docelowy zasób mieszkaniowy. Mieszkania będące w tym zakresie 
mają służyć docelowo zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i ich sprzedaż nie jest 
możliwa.” Rada podjęła taka uchwałę. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzowa 
Wlkp. na lata 2012-2016, głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 7 
wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju, 
Komisji Oświaty i Wychowania oraz pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 31 do protokołu. 
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Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Ad.20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Ponadto 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, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Ponadto 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, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Ad.21a  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 38 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał pozytywną 
opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 39 do protokołu. 
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Ad.22 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 21 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 41 do 
protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Ponadto projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 42 do protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na rok 2013, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Ponadto projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 44 do protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na rok 2013, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2013. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Ponadto projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez 
Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 46 do protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
na rok 2013, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 47 do protokołu. 
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Ad.26  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 48 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2012 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 21 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Ad.27 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 

nieruchomości. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
darowiznę nieruchomości, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Ad.28 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 52 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się – załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Ad.28a  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku 

Celowego Gmin MG-6. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 54 do protokołu. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu 
Związku Celowego Gmin MG-6, głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 55 do protokołu. 
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Ad.29  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Roman Sondej – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił projekt 
uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi p.Melanii i Arkadiusza Mazurek. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 56 do protokołu. 
 
Ad.30  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Roman Sondej – poinformował, że skarga p.M.Zotowa była przedmiotem obrad 
Komisji Gospodarki i Rozwoju, która w wyniku wysłuchania stron uznała, że 
właściwym organem do rozpatrzenia tejże skargi i sprawdzenia procedur byłaby 
Komisja Rewizyjna. Tak więc Komisja Gospodarki i Rozwoju wnosi do Rady o 
przekazanie skargi p.Zotowa do Komisji Rewizyjnej. Wniosek stanowi załącznik nr 57 
do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku Komisji Gospodarki i Rozwoju o 
przekazanie skargi p.Zotowa do Komisji Rewizyjnej w celu rozpatrzenia 
przedstawionych zarzutów, głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku 
wstrzymujących się. 
 
Ad.30a Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2012r. 

dotyczące CEA. 
 
Marek Surmacz – przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej, które stanowi 
załącznik nr 58 do protokołu. 
Mirosław Rawa – nie spodziewałem się aż takiej laurki ze strony Komisji i radnego 
M.Surmacza. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji uznaję, że 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 22 
listopada br. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację  
 
Ad.31  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 

osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały, wnosząc autopoprawkę o 
wykreślenie w § 1 pkt.2. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem 
autopoprawki, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 59 do protokołu. 
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Ad.32 Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 60 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.33  Odpowiedzi na interpelacje z XXXVI sesji Rady Miasta z dnia 24 

października 2012r. 
 
Ad.34  Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta Go rzowa 

Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXXVI lub XXXVII sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o 
przyjęcie protokołów. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się. 

 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się. 
 
Ad.35  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Jarosław Marciniak – został uchwalony Miejski Program Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, jak pytałem dyrektora Wydziału na następny rok będzie przeznaczone 
150tys.zł. na walkę narkomanią. Podobnie jak w poprzednich latach. Problem jest taki, 
że wiele milionów przeznaczanych jest na ochronę naszych dzieci przed 
uzależnieniami, tymczasem proceder sprzedaży narkotyków wśród gimnazjalistów jest 
bardzo duży, dochodzi do 40% w skali klasy, każdej klasy gimnazjalnej. Młodzi ludzie 
zamieniają alkohol na narkotyki, dzięki pamiętnikowi, który przeczytaliśmy jednego z 
rodziców okazało się, że jest to bardziej ekonomiczne i nie pachnie. Rodzice często są 
oszukiwani ponieważ pod wpływem narkotyków w końcowej fazie, gdy dziewczynka 
przychodzi do domu mówi, że ją brzuch boli, bo zbliża się miesiączka. W ten sposób 
potrafi okłamać rodziców, w przypadku alkoholu tego nie ma. Szybkość uzależnienia 
od narkotyków jest całkiem inna niż od alkoholu. Szkodliwość dla zdrowia – to już 
gigant. Co w tym wypadku jesteśmy w stanie zrobić jako dorośli za te duże pieniądze? 
Jest to 2,5mln.zł. w skali roku na walkę z uzależnieniami. Co jako rodzic nastoletniej 
córki mogę zrobić? By cokolwiek zrobić, mogę tylko powiedzieć słowo i moje słowo 
przeciwstawione jest całemu światu, który moje dziecko ma, czyli internet, znajomi, 
koledzy, a co najważniejsze dilerzy. Rozmawiałem z p.Hańczukiem, który już parę lat 
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temu udowadniał, że sprzedawane są narkotyki pod szkołą. Tylko że wtedy był 
problem marginalny, ponieważ dotyczyło to kilku, kilkunastu grupek, diler był 
dilerem, a teraz 18-latek podrywa 13, 14-latki, wchodzi bezpośrednio w kontakt z 
młodzieżą. Jest fajnym kolegą, a co najważniejsze może wszystko załatwić. To 
powoduje, że maleją nasze szanse na to by chronić nasze dzieci. Przez wiele lat nie 
stworzono z tych pieniędzy poważnej kampanii, która informowałaby rodziców jak 
mają postępować gdy dowiedzą się, że ich dzieci biorą narkotyki. Szkoły też są 
bezradne, bo od wielu lat nie są prowadzone regularne programy profilaktyczne, które 
miałyby wzmacniać pracę pedagogów i nauczycieli. Policja czeka na zgłoszenie, 
ośrodki terapeutyczne czekają ponieważ nie mają pieniędzy, zmienia się to przed 
wyborami. Wtedy ze 150 pojawia się 220-230tys.zł. i próbują do szkół wejść z jakimś 
programem, ale to jest nieefektywne i jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto, bo to tak 
samo jak byśmy trenera zapytali czy jeżeli raz na 4 lata trenowaliby Bartka Zmarzlika, 
czy byłby też taką gwiazdą jak jest teraz? Działania dotyczące profilaktyki naszych 
dzieci muszą być na wysokim poziomie. To już nie jest zabawa, to musi być wysoki 
poziom, systematyczna praca, wszystkich nas dorosłych ludzi: rodziców, policji, 
nauczycieli, ośrodków terapeutycznych i organizacji pozarządowych, tych małych i 
średnich, którzy mają się wgryźć w środowisko, zaktywizować młodzież i pokazywać, 
że jest alternatywa od narkotyków, internetu i innych pokus, które są niebezpieczne. 
Mam dylemat, bo wydajemy pieniądze, 750tys.zł. na Izbę Wytrzeźwień, teraz 
nazwaną Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia. Śmiałem się na początku, 
mimo, że jestem terapeutą który przez 10 lat pracował w ruchu trzeźwościowym i 
przez 2 lata byłem w Polskiej Radzie Ruchu Abstynenckiego jako delegat lubuskiego. 
Czytając to co otrzymałem od Pani Prezydent muszę powiedzieć, że jestem 
rozczarowany poziomem, bo nie ma tam żadnej merytorycznej rozmowy i wyjaśnienia 
na co wydajemy te pieniądze. W najbliższym czasie poproszę Ośrodek Szansa i 
wytłumaczą mi jak wydawane są te pieniądze. Z jednej strony wydajemy 150tys.zł. na 
wszelakie nasze problemy dotyczące uzależnień, a z drugiej wydajemy na hotelik dla 
pijaków 750tys.zł. Organizacje społeczne nie mają możliwości wgryzać się w to 
środowisko ponieważ nie mamy nawet własnego koszyka. Od 20 lat nigdy nie miałem 
możliwości powiedzieć, że w moim mieście szanują moją pracę, mam swój koszyk, 
mogę startować po środki. Nie wiem jak będzie to rozwiązane w przyszłym roku, ale 
mówię teraz dość, zrobię wszystko by przerwać ten proceder, byśmy zaczęli wydawać 
pieniądze tam gdzie one są potrzebne. Nie jesteśmy w stanie tego problemu już 
zamieść pod dywan. Za jakiś czas pojawi się kilkaset rodzin, których dzieci będą 
uzależnione. Zacznie się bardzo poważny problem, do którego my dorośli w ogóle nie 
jesteśmy przygotowani, ani organizacje, ani ośrodki, ani Policja, ani pedagodzy, ani 
rodzice. Proszę abyśmy podeszli do tego poważnie, zajmuję się sprawą dopiero 2 
miesiące i jestem przerażony, tak nie może być. Musimy zmienić swoją postawę do 
małych i średnich organizacji pozarządowych. Te organizacje to najważniejszy motor 
społeczny. Nie ma możliwości żebyśmy dogonili Zieloną Górę jeżeli nie inwestujemy 
w małe i średnie organizacje pozarządowe. Dla przykładu, 1mln.zł. pozyska miasto z 
podatków, 1mln.zł. pozyskają duże organizacje społeczne i 1mln.zł. pozyskają małe i 
średnie organizacje pozarządowe. Z 1mln.zł., które pozyska miasto wybudujemy 
kawałek chodnika, który będzie służył nam, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że 
te pieniądze uaktywnią nasze społeczeństwo. Nasze społeczeństwo będzie 
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bezpieczniej chodziło po tym chodniku. Jak wydamy te pieniądze? Większość tych 
pieniędzy wyjeżdża poza Gorzów Wlkp., bo przyjeżdżają firmy z zewnątrz budują ten 
chodnik biorą zyski i wywożą z miasta. Co się dzieje gdy 1mln.zł. pozyska duża 
organizacja pozarządowa, jak Albert, Krystian czy Hospicjum? One mają te pieniądze 
ale wydają na cele małej grupy, a więc Albert dla bezdomnych, znów ta sama 
przypadłość, nie wchodzą one w aktywizację społeczną, tylko w małą grupę. Co się 
dzieje gdy 1mln.zł. pozyskają małe i średnie organizacje pozarządowe – cały milion 
jaki wchłonięty zostanie przez społeczeństwo, bo duże programy mają to do siebie, że 
jeśli mamy wydać gazetę to już jej nie wydajemy w Gorzowie Wlkp. tylko jedziemy 
wydrukować ją pod Poznaniem, w przypadku małych projektów od 5 do 60tys.zł. 
wszystkie usługi są realizowane u nas. Za ponad milion są realizowane zadania w 
mieście aktywizacja różnych środowisk i nigdy w życiu naszego miasta nie byłoby 
stać na realizację takich zadań. Za chwile dojdę do faktów, tylko muszę uświadomić 
jaka jest sytuacja i co tracimy przez to, że źle funkcjonuje system współpracy miasta z 
organizacjami pozarządowymi. 200tys.zł. z tych pieniędzy pozyskanych z zewnątrz 
jest na wzbogacenie infrastruktury naszych organizacji pozarządowych i co 
najważniejsze jednoczymy się w różnych działaniach jako społeczeństwo i 
wytwarzamy energię. Nie ma takiej energii i nie wytwarzamy jej patrząc np. na 
Zieloną Górę – 170tys.zł. było wydane w br. na integrację tych środowisk; 100tys.zł. 
jest wydawane na wspólną integrację z organizacjami poza polskim. Dlaczego Zielona 
Góra inwestuje takie pieniądze w rozwój małych i średnich organizacji 
pozarządowych, ponieważ przygotowują się do 2015r. Przygotowują małe i średnie 
organizacje pozarządowe do pozyskiwania środków by rozbudowywać swoje miasto. 
Mamy teraz straty 100mln.zł. do Zielonej Góry. Jeżeli dalej tak będziemy traktować 
organizacje pozarządowe to za 5 lat będziemy mieli straty min.200mln.zł. ponieważ 
najważniejsza energią jest energia społeczna. Znam fakty, bo od 20 lat jestem 
społecznikiem, od 1997r. mam organizację pozarządową. Napisałem ok.40 projektów 
do miasta, z jednego wsparcia zrezygnowałem bo okazało się, że wsparcie było na 
poziomie 20% finansowania przez miasto, więc nie było sensu realizowania tego 
projektu. Jak wygląda współpraca teraz? Miasto może się pochwalić, że współpracuje 
z 24 organizacjami pozarządowymi. Jak zobaczymy na jakim poziomie, to poziom 4, 
5, 6tys.zł. Jeżeli jakaś organizacja wymyśli coś genialnego i rzuci miastu hasło, że 
potrzebuje 15tys.zł., w odpowiedzi dostanie, że można to sfinansować za 3tys.zł. Tak 
naprawdę od wielu lat tworzymy buble, bo organizacje zmniejszają koszty na wydanie 
zadania i okazuje się, że tworzone są przysłowiowe buble. Proszę radę aby zaczęła 
zmieniać swoje poglądy na temat aktywizacji społecznej. Proszę abyście zaczęli 
szanować nasze dzieci i młodzież, bo ona jest naszą przyszłością. Jeżeli teraz 
wpuścimy dilerów żeby dalej buszowali i robili bezkarnie to co robią to będzie ciężko.  
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – nieprawdą jest to, że Zielona Góra tylko 
dlatego, że tak chce, to tak postępuje. Działania organizacji pozarządowych nie 
polegają na tym żeby przychodzić do budżetu miasta, brać pieniądze i mówić, że za 
mało. Organizacje pozarządowe są powoływane w zupełnie innym celu i powinny 
przede wszystkim pozyskiwać środki pozabudżetowe. Proszę pamiętać o tym, że 
Zielona Góra ma przychody z PIT-u o 26mln.zl. wyższe, mimo, że mieszka tam o 
wiele mniej ludzi. W całym wystąpieniu naszego gościa nie usłyszałem ani żadnej 
liczby, ani żadnej cyfry, tylko apele i opowieści. Dlatego proponuję aby przez Komisje 
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lub na posiedzeniu Rady Miasta, bo co roku mamy informację o stanie bezpieczeństwa 
miasta składana m.in. przez Policje i nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada Miasta 
informację o zagrożeniu i skali narkotyków, dilerów, ilości dzieci, które poddawane są 
terapii, ludzi dorosłych, skali alkoholizmu w mieście. Są to informacje 
ogólnodostępne, nie są to informacje tajne i można zobaczyć jak w rzeczywistości w 
mieście to wygląda, która organizacja i czym się zajmuje i jakie to zagrożenie różnego 
rodzaju patologiami w mieście jest. Obowiązują nas przepisy i to też wyższej rangi, 
nie tylko uchwały Rady Miasta, nie możemy pieniędzy, które są ustawowo zapisane na 
zwalczanie alkoholizmu przeznaczać na inny cel. Oczywiście możemy podjąć decyzje, 
ze zlikwidujemy Izbę Wytrzeźwień, ale proszę sobie wyobrazić Gorzów Wlkp. i 
gminy ościenne, z którymi mamy podpisane porozumienia, bez Izby Wytrzeźwień. 
Może źle, że jest prowadzona przez stowarzyszenie, a nie przez miasto. Być może 
można zaoszczędzić, prowadzić to inaczej. Stąd proponuję abyśmy taką debatę w 
przyszłym roku odbyli. Nie są to żadne tajne informacje, a nie przedstawienie naszego 
miasta w ten sposób, że 18-letni chłopcy podrywają 13-letnie dziewczynki tylko po to 
aby im wciskać narkotyki. Tylko mam pytanie: a gdzie jest ojciec i matka dziecka, 
które ma 13- lat i nie siedzi w domu tylko chodzi z nieletnim chłopcem po pubb-ach, 
bulwarach i diabli wiedzą gdzie? Gdzie są wszystkie monitoringi, gdzie to dziecko te 
narkotyki dostaje? To tak do końca nie jest i myślę, że taką dyskusję i takie informacje 
ze strony Policji i organizacji pozarządowych ile naprawdę takich osób leczy, są 
oddziały detoksykologii, ośrodki kierujące ludzi na leczenie poza Gorzowem Wlkp. są 
tysiące innych działań, które są podejmowanie nie tylko przez samorząd, ale i przez 
państwo. Uważam, że warto o tym pomówić aby nie było apeli, tylko żeby były fakty, 
o których warto mówić. Nie jestem przeciwnikiem organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, ale nasze doświadczenia są bardzo różne i wcale nie są takie idealne, 
wspaniałe i fantastyczne, jak czasami działacze w tych organizacjach mówią. A są w 
Gorzowie Wlkp. i takie stowarzyszenia, które wcale do budżetu miasta nie aspirują o 
pieniądze, w ogóle nie przychodzą tutaj, nie mają strony internetowej, nie mają u nas 
siedziby. Prowadzą swoje wolontariaty i różnego rodzaju działania w ramach 
stowarzyszeń, społecznie od początku do końca i nie ma z tym większego problemu, a 
jeszcze robią projekty, zabiegają o środki, robią kwesty, zbiórki pieniędzy i szereg 
innych rzeczy. Te stowarzyszenia do mnie i do Rady po pieniądze nie przychodzą. 
Stąd proponuję abyśmy podyskutowali, takie dane możemy przygotować zarówno my, 
poprzez nasze wydziały, jednostki zewnętrzne i służby, które im podlegają. Taką 
dyskusję możemy na tej sali, bądź na komisji w mniejszym gronie, odbyć aby znać 
skalę jaka to w rzeczywistości w Gorzowie Wlkp. jest. Z taką propozycją do naszego 
gościa się zwracam, tym bardziej, że dyr.D.Modrzejewska-Karwowska mówiła, że 
środki są znaczone i nie mogą pójść na inny cel jak na przeciwdziałanie tego typu 
działań jak te środki idą. Przypominam, że radnym, którzy są dłużej, że te środki w 
każdym roku są wyższe. Nie dlatego są wyższe, że ludzie w Polsce piją więcej 
alkoholu, tylko dlatego, że taka jest logika tej ustawy, która była przyjęta przed 
kilkunastoma laty. Jednocześnie chciałem podziękować Radzie Miasta za przyjęcie 
kilku uchwał, które otworzą nowej Spółce MZK i PWiK w przyszłym roku nową 
perspektywę, tym bardziej że MZK wchodzi od 1 stycznia jako spółka prawa 
handlowego na rynek. Nie mamy doświadczeń w Gorzowie Wlkp., a doświadczenia w 
Polsce są bardzo różne. Jest to obciążone długami, kwestiami jakości taboru i 
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szeregiem innych spraw. Natomiast PWiK jak mówił Prezes B.Andrzejczak, wchodzi i 
realizuje projekt, który jest na ponad 360mln.zł. Jest to największy projekt jaki 
realizowaliśmy jako samorząd poprzez naszą spółkę i ZCG MG-6 w historii miasta, za 
co serdecznie dziękuję. 
Jerzy Sobolewski – uważam, że tutaj powinna zadziałać Komisja Spraw Społecznych. 
Proponuję podjąć temat i przedyskutować na tym forum. Problem jest bardzo duży i 
należy go przedyskutować.  
 
Ad.36  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXVIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym 
i gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1720. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                     ( - ) 
           Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
M.Matuszek 
 


