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P R O T O K Ó Ł Nr 39/2012 
 
 

 z XXXIX sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 10 grudnia 
2012r. o godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta, który stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 22 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Kosecki Marek, 
3.Marcinkiewicz Maciej, 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 486. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – druk nr 487. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 488. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 489. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086 – druk nr 490. 
7. 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. 
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Jerzy Sobolewski - wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o poszerzenie o projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do 
wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. – druk nr 497. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w 
trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 
Wlkp., głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje rozpatrzyć projekt uchwały, jako pkt.6a porządku 
obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętą zmianą 
głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty i 
Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 6 wstrzymujących się – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty i 
Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, 
głosowało 11 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 7 wstrzymujących się - załącznik nr 
7 do protokołu. 
 

Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty i 
Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 20 radnych, przy 1 głosie przeciwnym 
i braku wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty i 
Wychowania. 
Jan Kaczanowski – ten projekt uchwały można było przewidzieć w grudniu ubr., 
akurat na tę sprawę zwracali uwagę niektórzy radni. Projekt uchwały przewiduje m.in. 
zwiększenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty oraz dotacje 
dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 2,6mln.zł. Mimo to dyrektorzy 
niektórych placówek oświatowych twierdzą, że niestety nie dadzą rady zapłacić 
podatków do Urzędu Skarbowego do 20 grudnia 2012r., zgodnie z wymogami ustawy. 
W związku z tak trudną sytuacją proszę o odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy 
oświata ma wystarczające środki aby zamknąć wszystkie wydatki 2012r., mimo 
ewentualnie uchwalonej w dniu dzisiejszym dotacji? Jeśli nie, to, na co zabraknie i 
jakie mogą dyrektorzy z tego tytułu ponieść konsekwencje? 
Małgorzata Zienkiewicz – z informacji jakie posiadam, może okazać się, że kwota, 
która jest proponowana na oświatę, czyli 2,6mln.zł. może okazać się niewystarczającą. 
Pracujemy łącznie z Wydz.Edukacji nad wielkością niezbędną w br., niewykluczone, 
że Prezydent zaproponuje na sesji 19 grudnia br. zmiany związane z oświatą. 
Wszystkie płatności, które mogą być przeniesione na 2013r. zostaną przeniesione na 
2013r., niewykluczone, że będzie odbywało się to też kosztem administracji.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 21 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr . 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086. 
 

Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Oświaty i 
Wychowania. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086, głosowało 19 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się - załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad.6a  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji 

przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i 
tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie 
Wlkp. 

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego - w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki 
dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej dla 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 6 wstrzymujących się - załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Ad.7  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XXXIX sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1425. 
 
 
            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                    ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
 
 
Protokołowała 
M.Matuszek 
 


