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P R O T O K Ó Ł Nr 42/2013 
 
 

 z XLII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 23 stycznia 2013r. 
o godz.14.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 18 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Jerzy Antczak, 
2.Zenon Burzawa, 
3.Jakub Derech-Krzycki, 
4.Maciej Marcinkiewicz, 
5.Roman Sondej, 
6.Jerzy Synowiec, 
7.Radosław Wróblewski. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 

2020 – druk nr 514. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club 

„Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp. – druk nr 530. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski 

Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. – druk nr 531. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie 

Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. – druk nr 532. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 

9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 516. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 

6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 517. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 
dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 518. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 
dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 519. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 
dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 520. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 
dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 521. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 522. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 523. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 524. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 525. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 526. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. - druk nr 527. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 528. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VI Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 529. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – druk nr 503. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Gorzowa Wlkp. z gminami 
wchodzącymi w skład Regionu północnego gospodarki odpadami komunalnymi – 
druk nr 535. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 533. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 534. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 537. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061 – druk nr 538. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 512. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu – druk nr 513. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych – druk nr 515. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 540. 
32. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 541. 
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33. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 542. 
34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

na 2013 rok – druk nr 536. 
35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok.- druk nr 539. 
36. Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miasta na 2012r. 
37. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. za IV kwartał 2012 

roku. 
38. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
39. Odpowiedzi na interpelacje z XL sesji Rady Miasta z dnia 28 listopada 2012r. 
40. Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
41. Sprawy różne, wolne wnioski. 
42. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził, że na 25 radnych Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., obecnych jest 18, co stanowi 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 sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 543 oraz o projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do 
Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 544A. Projekty uchwał radni 
otrzymali na piśmie. Ponadto wnioskodawca wycofuje z porządku obrad projekt 
uchwały na druku nr 512 ujęty w pkt.28 porządku obrad. W uzgodnieniu z Konwentem 
Rady wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty – druk nr 503. Konwent proponuje poszerzenie porządku 
obrad o stanowisko Rady w sprawie 150-rocznicy wybuchy powstania styczniowego 
Komisja Rewizyjna wnosi o poszerzenie porządku obrad o przyjęte stanowisko.  
Marek Kosecki – w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji wycofuję z porządku 
obrad pkt.33 – podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, ponieważ w dniu 
wczorajszym nie rozpatrzyliśmy jej na Komisji, gdyż nie mamy pełnego przekroju 
informacji w tej sprawie. Spotykaliśmy się z jedną stroną konfliktu, potem z drugą, 
czekaliśmy na wyniki kontroli Wydz.Audytu Wewnętrznego i do dnia dzisiejszego nie 
otrzymaliśmy tego wyniku kontroli.  
 

W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku o projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
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Stefan Sejwa – decyzja Konwentu Rady Miasta jest istotna i ważna, ale chciałbym 
przypomnieć, że podejmując decyzję zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego 
wyboru metody i określającego stawki odpłatności za śmieci, nie dostosowujemy się do 
wymaganych przez ustawodawcę terminów, które obowiązują w tym zakresie, gdzie 
cały pakiet, w tym również i wybór metody oraz naliczenia stawki jest określony 
terminem: do końca 2012r. W tym momencie i tak mamy przedłużenie o kilka tygodni. 
Sytuacja ta stwarza pewien precedens prawny. Nie wiem na ile możemy iść w tym 
kierunku w sensie propozycji zdjęcia tego z porządku obrad. Uchwała ta przesuwana na 
dalszy plan, ogranicza nasze możliwości wykonawcze i realizacyjne, w sensie finalnego 
przygotowania do realizacji ustawy, która wchodzi w życie 1 lipca 2013r. W związku z 
tym, że przedsięwzięcie jest przygotowywane w ramach współdziałania w ZCG MG-6, 
nasze uzgodnienia stoją w sytuacji, gdzie nie możemy pewnych prac zakończyć.  
 

W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6, głosowało 17 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o punkt: Stanowisko Komisji 
Rewizyjnej z 22 stycznia 2013r., głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się.  
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko Rady Miasta w 
150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, głosowało 16 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym i braku wstrzymujących się.  
 
W głosowaniu jawnym za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 503), głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
Jerzy Sobolewski - proponuje rozpatrzyć projekt uchwały w pkt.22A – w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w pkt. 
22B – projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin 
MG-6. W pkt.35A stanowisko Komisji Rewizyjnej, w pkt.35B – stanowisko Rady dot. 150 
rocznicy wybuchu powstania  

 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.  
 

Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 
oświadczenia klubowe. 

 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: G.Ćwikli ńska, 
J.Kaczanowski, M.Rawa, S.Pieńkowski, R.Jałowy, M.Surmacz, J.Synowiec, 
M.Kosecki, G.Wojciechowska i M.Gucia. Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do 
protokołu. 
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Grażyna Wojciechowska – biorąc pod uwagę biedę finansową proponuję, aby w ramach 
współpracy Przewodniczący z Konwentem Rady i merytoryczną komisją, wyszli z 
propozycją do PWSZ żeby mając kierunek filologii polskiej, w ramach prac 
dyplomowych, przyszli magistrowie przygotowali piękną książkę nt. naszych 
wszystkich Honorowych Obywateli. Jestem przerażona i protestuję przeciwko 
ignorowaniu odpowiedzi na moje interpelacje. Skoro piszę skargi na dyrektora wydziału 
i tenże dyrektor Wydz.Spraw Społecznych odpowiada mi. Jeśli mnie jako radną 
okłamano i dano złą odpowiedź na interpelację – kto powinien to zrobić, proszę żeby 
Komisja zajęła się tymi problemami, straciłam zaufanie do Dyrektora i twierdzę, że dla 
mnie Wydz.Spraw Społecznych jest nadbudową i powinien być wchłonięty do 
GCPRiPS. Rozrost administracji w naszym mieście to skandal, 530 pracowników 
Urzędu jest w Gorzowie Wlkp., a w Koszalinie, miasto takie samo jak Gorzów Wlkp., a 
jest 300. Staramy się kulturze zabierać, w jednych działach się zabiera, a w drugich jest 
rozrost. Nie pozwolę na to, żądam konkretnych odpowiedzi na moje interpelacje, a nie 
próbuje się odpowiadać dziwnymi słowami. Zapominacie kto jest dla kogo, my, radni 
jesteśmy wybierani przez społeczeństwo naszego miasta i tu ślubujemy, że będziemy 
bronić ich interesów. A co się w naszym mieście dzieje? Miałam teraz trochę czasu na 
zastanowienie się, gdzie ślubowanie, gdzie pomoc tym ludziom. Nie ma, chciejstwo, 
pazerność, nienawiść jest tak potężna, że jest to przerażające. Długo się zastanawiałam 
na czyje ręce mam złożyć ten plastron przekazany na podsumowanie sezonu przez 
Uczniowski Klub Sportowy Wawrów, było mnóstwo zaproszeń przekazanych dla władz 
miasta i radnych, pojawiała się jak zwykle tylko Wojciechowska. Wieloletni radni 
pamiętają jak ustaliliśmy, że KS „Stal” otrzymuje zawodników wyszkolonych dzieci 
wobec czego powinien zwrócić i była kwota ustalona 30tys.zł. za jednego zawodnika, 
która miała być przekazywana do Uczniowskiego Klubu. Prosiłabym 
Przewodniczącego, Konwent aby czytelne były te sprawy. Plastron przekazuję na ręce 
Prezydent A.Nowak. Przywołuję abyśmy my, radni spełniali obowiązek tak jak 
ślubowaliśmy.  
 
Udzielenie odpowiedzi: 
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta - zdaję sobie sprawę, że wokół Jazz Clubu „Pod 
Filarami” narosły już mity, tworzą się legendy, a chcę zapewnić, że nikt, ani z 
Wydz.Kultury, ani z żadnej innej instytucji, czy innego wydziału UM nie czyni 
zamachu na działalność Jazz Clubu. Jak wszyscy mieszkańcy Gorzowa Wlkp., wysoko 
sobie cenimy działalność Jazz Clubu. Wiemy też, że jest to wizytówka naszego miasta, 
że w Jazz Clubie „Pod Filarami” nastąpiło sprofilowanie działalności kulturalnej, co 
zresztą nam odpowiada. Proszę jednak pamiętać, że nie możemy jako urzędnicy tracić 
czujności, a wręcz mamy obowiązek opierać się na wskaźnikach, miernikach i 
dokumentach. Chciałam przytoczyć dane, ponieważ mówi się, że Jazz Club promuje 
Gorzów Wlkp. za małe pieniądze. Małe czy duże – to wartość względna. Jazz Club 
„Pod Filarami” w 2012r. otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości 515tys.zł., a 
np.MOS – 1,27mln.zł. Natomiast koszty działalności obu tych instytucji: Jazz Club 
„Pod Filarami” – 474tys.zł., MOS – 521tys.zł. Oferta tych instytucji jest również 
nieprzystająca do siebie, ponieważ Jazz Club proponuje działalność w postaci 4 
koncertów Gorzów Jazz Celebrations, 15 koncertów klubowych, 244 zajęć w ramach 
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Małej Akademii Jazz, natomiast MOS to działalność wystawiennicza, 9 wystaw galerii 
BWA, 9 Galerii Sztuki Najnowszej, 400 projekcji filmowych w Kinie 60-krzeseł, 10 
wydarzeń filmowych typu: Repliki Festiwali Filmowych, Noc Filmowa, 40 projekcji 
filmowych w DKF Megaron, 9 pokazów w Niezależnym Kinie oraz prowadzenie 
Ogólnopolskiego Konkursu i Warsztatów Filmowych, działalność edukacji kulturalnej, 
5 całorocznych warsztatów: Karuzela, Mi się tu podoba, Sztukowanie, Media bez 
granic, Animowany świat wyobraźni, Młodzieżowa akademia filmu. Mowa ciała, kurs 
rysunku i malarstwa, Klub filmowy, Akademia młodego przedsiębiorcy – a więc z 
samego programu artystycznego tych dwóch instytucji wynika, że za podobne pieniądze 
przeznaczone na działalność ta oferta jest bardzo odmienna. W Jazz Clubie zatrudnione 
mamy 2,5 osoby, w MOS-ie natomiast ok.20 osób. Dlatego, że tę działalność w Jazz 
Clubie dyrektor musi skupiać w swoich rękach i to do niego należy prowadzenie 
instytucji, planowanie działalności, pisanie różnych projektów, wzbogacanie oferty 
kulturalnej, przygotowywanie planów finansowych, sprawozdawczość i stąd pomysł 
żeby Jazz Club „Pod Filarami” włączyć w struktury Filharmonii Gorzowskiej. 
Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. uznali, że jest to niedobry pomysł, wyartykułowali swoje 
stanowisko, opinię w różnych okolicznościach, czy to na Forum Kultury, czy podczas 
debat prowadzonych przez różne podmioty. Urzędnicy wsłuchują się w głos 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. jednak proszę przytoczone fakty wziąć pod uwagę, 
zważywszy, że dokładnie znamy plany instytucji kultury m.in. wspomnianego MOS-u, 
natomiast nie znamy planów Jazz Clubu, ponieważ działalność tej instytucji jest 
akcyjna. Jest działalnością innego typu. Nie chcielibyśmy, jako urzędnicy spotkać się z 
zarzutem, że źle nadzorujemy instytucje kultury, że nie prowadzimy rozmów z 
dyrektorami, że nie dążymy do zmiany szeroko pojętej sytuacji. Dlatego też stanowisko 
Prezydenta Miasta jest takie, o którym już mówiłam wielekroć wcześniej, a mianowicie 
nic na siłę. Jeśli uznajemy, że Jazz Club "Pod Filarami” jest perłą w koronie miasta 
Gorzowa Wlkp., że w żaden inny sposób nie chcemy żeby on działał, to nie sądzę, żeby 
Prezydent podjął inicjatywę uchwałodawczą zmierzającą w 2014r. do włączenia Jazz 
Clubu w struktury innej instytucji kultury. Natomiast Klub „Jedynka”, „Pogodna 
Jesień” i „Zodiak” działały w strukturach GDK. Miesiąc temu Rada podjęła uchwałę w 
celu wyłączenia tych Klubów z GDK, a włączenia do MCK, rzeczywiście jak 
zaznaczono w interpelacji te Kluby działają w warunkach, które należałoby poprawić. 
Wydz.Kultury i inne podmioty pracują nad tym, aby te warunki można było polepszyć, 
chodzi nie tylko o działalność programową, ale też i warunki lokalowe.  
Agnieszka Kuźba – dyrektor Wydz.Infrastruktury Miejskiej – odpowiadając na 
interpelację radnego M.Surmacza informuję, że budynek zlokalizowany na rogu ulic 
Teatralnej i Cichońskiego przy ul.Warszawskiej, w momencie, kiedy były wydawane 
decyzje o warunkach zabudowy w części dotyczącej zapisów w zakresie zapewnienia 
miejsc parkingowych, decyzja określiła, że w poziomie podziemia miejsca postojowe 
dla obiektu powinny być zorganizowane. Obiekt posiada kilka funkcji, poza 
mieszkaniową, usługową i handlową. Zapis dotyczący charakterystyki miejsc 
postojowych dotyka całego obiektu, zatem również tej części usługowej, która tutaj 
najbardziej budzi kontrowersje i dostępność tych usług dla potencjalnych mieszkańców. 
Budynek został wzniesiony na podstawie pozwolenia na budowę, dokumentacji 
projektowej, a ta na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, która zapisy dotyczące 
tych miejsc postojowych zawiera. Budynek skomunikowany jest z ul.Teatralną, posiada 
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zjazd od ul.Teatralnej i decyzja o lokalizacji zjazdu określa skomunikowanie właśnie od 
ul.Teatralnej. W ramach korespondencji między Wspólnotą Mieszkaniową, a miastem 
w tej chwili się odbywa. Podnoszone jest m.in. to, że budynek jest zupełnie odcięty od 
drogi, ponieważ brama od ul.Teatralnej nie jest własnością Wspólnoty. Kwestia 
zapewnienia miejsc postojowych, dostępności zjazdu staje się sprawą do uregulowania 
miedzy deweloperem, który budował i sprzedawał, a Wspólnotą, najemcami, 
dzierżawcami i właścicielami. Zanim podjęto decyzję o postawieniu słupków, których 
rolą i zadaniem jest ograniczenie najeżdżania na chodnik, przeprowadzona została 
szeroka analiza w zakresie uzgodnień ze Strażą Pożarną, Policją i Miejskim Inżynierem 
Ruchu. Jeśli chodzi o możliwość dojazdu, przede wszystkim przez osoby 
niepełnosprawne, ten wątek będzie poddany ponownie opiniowaniu Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, chociaż warunki techniczne wynikające z 
rozporządzeń tematycznych dotyczących dróg publicznych – na ten moment, przy tym 
uwarunkowaniu, czyli skrzyżowania, bliskość zatoki tramwajowej, przejścia dla 
pieszych, takich rozwiązań nie dopuszczają. Możliwość zatrzymania się, postoju, 
istnieje formalnie i potwierdzeniem tego są wydane decyzje właśnie w budynku, 
poprzez zjazd z ul.Teatralnej bramą. Koszty odnośnie ustawienia tych słupków – w 
formie pisemnej zostanie to Radnemu przedstawione, zostało to zrealizowane w ramach 
zawartej umowy utrzymaniowej na utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a słupki tam zlokalizowane takim urządzeniem są.  
Marek Surmacz – przykro to stwierdzić, ale wynika z tego, że miasto przyjmuje na 
siebie rolę naganiacza dla prywatnego biznesu. Rozumiem, że w decyzji o warunkach 
zabudowy zobowiązaniem dla dewelopera było udostępnić miejsca parkingowe. Po 
wybudowaniu stawia bramę, zamyka, czyni z tego parking prywatny, pojazdy stają w 
innych miejscach niedozwolonych, a jego parking jest niewykorzystywany 
komercyjnie. W związku z tym miasto podejmuje działania zmierzające do 
zablokowania chodnika i przymuszenia użytkowników korzystających z tego budynku 
do prywatnego parkingu. Czy dobrze zrozumiałem rolę miasta w tej sytuacji jaka 
zaistniała? W związku z tym pytam o respektowanie szacunku dla przepisów ruchu 
drogowego jeżeli chodzi o skrzyżowanie ulic Wełniany Rynek – Sikorskiego. Tam 
strefa parkowania na chodniku, w miejscu tak samo zakazanym jak na skrzyżowaniu 
ul.Warszawskiej, zaczyna się jeszcze na skrzyżowaniu, a jednak miasto postawiło znak 
drogowy o zakazie zatrzymywania: „nie dotyczy chodnika”, i stoi tam w obrębie 
wszech obecnej strefy ograniczonego postoju, tam jest umożliwione parkowanie 4-5 
pojazdów na chodniku 4 kołami. Dlaczego stosując te same reguły stosowania 
przepisów, dlaczego miasto zaangażowało się i tak radykalnie postąpiło na innym 
skrzyżowaniu, w innym miejscu, też w śródmieściu, gdzie strefy płatnego parkowania 
już nie ma? Jak to się dzieje, że ktoś ma taki wpływ?  W tym przypadku wygląda, że 
deweloper ma taki wpływ na Prezydenta Miasta, że ten blokuje chodnik i nagania 
klientów do prywatnego parkingu. 
 
Ad.4  Podjęcie uchwały w sprawie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie 

Wlkp. do roku 2020. 
 
Alina Nowak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały wraz z autopoprawką. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Paweł Leszczyński – w kontekście projektu przedstawionej Strategii uwagi około 
Strategiczne, kwestia, która przed chwilą była poruszona w kontekście poprawki – 
budżet województwa lubuskiego. Chciałoby się aby głos radnych, głos Prezydenta, głos 
radnych Sejmiku Woj.Lubuskiego, m.in. w interpelacjach przedkładanych przez 
p.M.Winnicką, żeby w końcu był usłyszany przez Zarząd Województwa, a chodzi o 
wpisanie finansowania Filharmonii Gorzowskiej także do budżetu lubuskiego, 
zważywszy na ponad regionalny charakter Filharmonii Gorzowskiej i jej znaczenie dla 
rozwoju kultury całego województwa. Dalej jest to głos wołającego na pustkowiu. 
Może w końcu dożyjemy rychłych zmian, polegających na tym, że w 2014r. ten 
problem uda się załatwić. Podoba mi się na str.7 sformułowanie: „Gorzów miasto 
wolności” – ładnie brzmi, należy to potraktować jako pewien postulat, ponieważ z tą 
wolnością w sferze kultury u nas różnie bywało. Przypominam, 11 lat temu poległ 
projekt, właśnie wolnościowego działania w sferze kultury, mam na myśli Teatr 
Kreatury Przemka Wiśniewskiego, który miał problemy z uzyskaniem lokalu z zasobu 
miasta. Cała afera z tym się wiązała, stąd jak najbardziej wspieram tą sferę wolności, 
jestem za. Mam nadzieję, że w kontekście tego rodzaju inicjatyw, gdy one się pojawią 
będą rzeczywiście wspierane, a nie niszczone jak to się stało w kontekście Teatru 
Kreatur. Apel do organizacji pozarządowych działających w sferze kultury w naszym 
mieście. W poniedziałek na Komisji Spraw Społecznych omawialiśmy temat powołania 
Miejskiej Rady Pożytku Publicznego, czyli forum zrzeszającego różnego rodzaju 
organizacje pozarządowe z terenu naszego miasta, te które działają na płaszczyźnie 
polityki społecznej szeroko rozumianej, kultury, edukacji, sportu, itd., wielki apel do 
tych organizacji, aby one także dążyły do rychłej konsolidacji środowisk, a są już 
konkretne inicjatywy, którym zależy na powołaniu tej rady. Jest to tak ważne, bo nam 
radnym potrzeba jest wymiany informacji, potrzebna jest informacja oddolna, z 
poszczególnych środowisk, ponieważ radni nie mają patentu na mądrość, nie wiedzą 
wszystkiego. Dla usprawnienia mechanizmu wymiany informacji jest to tak ważne i w 
tym kontekście chciałbym też z radością stwierdzić, że na spotkaniu prezentacyjnym 
Strategii rozwoju kultury, na spotkaniu którego współorganizatorem była dyr.E.Pawlak, 
w auli PWSZ, swój głos i stanowisko, niejednokrotnie i krytyczne, przedstawiło wiele 
organizacji pozarządowych. Stąd apel do organizacji aby ta rada powstała, bo ona 
również będzie takim kontrolerem poczynań organów publicznych, Prezydenta Miasta i 
Rady Miasta.  
Izabella Szafrańska  Słupecka – proszę radnego P.Leszczyńskiego żeby nie podawał 
nieprawdziwych informacji, ponieważ Teatr Kreatury miał siedzibę w GDK, znam ten 
budynek i wiem jakie mieli warunki. Następuje taki moment, że pewna formacja szuka 
innego środowiska. Teatr Kreatury wyniósł się z Gorzowa Wlkp. nie, dlatego, że nie 
miał gdzie ćwiczyć, oni mieli gdzie ćwiczyć. Jak się przenieśli do Olsztyna to nie 
chcieli być w strukturach GDK, bo chcieli występować przyjeżdżając raz do roku za 
pieniądze. Podobna sytuacja jest z zespołami alternatywnymi, które też głoszą w 
internecie, na wszystkich stronach, że nie mają gdzie ćwiczyć.  Sądzę, że jak zgłosiliby 
się do p.B.Dziekańskiego, który robi koncerty wieczorem, to powinien im udostępnić, 
skoro jest takim orędownikiem tej muzyki, swój Klub, który stoi cały dzień pusty. 
Wyczytałam, że przenoszą się do GDK, z rozmów w kuluarach wiem, że Prezydent 
A.Nowak też ma pomysł gdzie to umieścić, ale najlepiej krytykować i to w internecie. 
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Marek Kosecki – w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji w sposób wyjątkowo wyczerpujący dyskutowaliśmy na temat tej Strategii, 
Członkowie Komisji do dnia wczorajszego mieli sporo wątpliwości, właśnie wczorajsza 
szczera i konkretna dyskusja wiele spraw nam wyjaśniła. Doskonale zdajemy sobie 
sprawę, że jak każda Strategia jest to dokument ogólnikowy, a jednocześnie 
dokumentem otwartym. Strategia jest do 2020r. i w ciągu najbliższych lat będzie można 
wprowadzić bardzo wiele jeszcze innych cennych zapisów do tej Strategii, a 
jednocześnie jak w przypadku wcześniejszych Strategii, również cyklicznie np. co roku, 
będziemy żądać sprawozdań z realizacji tejże Strategii. Zaproponowane poprawki, 
błędy literowe zostały również przedstawione na wczorajszym posiedzeniu Komisji.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie pozytywną 
opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie Strategii rozwoju kultury w 
Gorzowie Wlkp. do roku 2020, głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Alina Nowak – słowa podziękowania za uchwalenie Strategii, podjęcie tej decyzji, a 
szczególne słowa podziękowania za obecność tutaj członków zespołu p.M.Kowalskiej i 
p.Zb.Sejwy. 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 

nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, Sportu i 
Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 
kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 

nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, 
Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 
kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod 
nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury, 
Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania statutu instytucji 
kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 11 do 
protokołu. 
 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie projektów uchwał ujętych w pkt.8-21 
porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla 

Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
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Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VI Uzupełniającego 
Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 

 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił projekty uchwał wraz z autopoprawką § 4 powinien brzmieć; 
„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. Usłyszałem dzisiaj w radiu jak radny M.Surmacz wypowiada się na temat 
zarządzania oświatą i kosztów ponoszenia przez miasto wydatków oświatowych. 
Rozumiem, bo mnie też boli, że kosztuje to dużo, kosztuje to więcej niż otrzymujemy w 
ramach subwencji. Zapytałem Radnego, na jakim przykładzie możemy się oprzeć, 
rzucił hasło np. miasto Radom. Podaję, więc dane najbardziej bieżące; Radom liczy 
220tys. mieszkańców, więc trochę więcej niż Gorzów Wlkp., udział wydatków 
oświatowych w budżecie - 42%, Gorzów Wlkp. - 36%, gdyby miało być na tym samym 
poziomie to musiałoby dołożyć do tego budżetu 58mln.zł., bo w 2011r. na oświatę 
wydało 368.554.514zł., gdybyśmy chcieli na tym poziomie dofinansować oświatę to 
dołożylibyśmy prawie 20mln.zł.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwały 
uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 15 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu. 
 



12 
 

W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 19 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 21 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 
Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 24 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 25 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VI 
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 26 do 
protokołu. 
 
Ad.22 wycofany. 
Ad.22A Projekt uchwały sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
Marek Surmacz - § 4 ustala minimalną pojemność pojemników zbierania odpadów 
mieszanych, a § 5 segregowanych jednorodzinnych, dalej § 6 dla wielorodzinnych – 
minimalną grupą w budynkach wielorodzinnych jest 10 osób z możliwością 
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kwalifikowania do określonych grup – a co jeśli w budynkach wielorodzinnych będzie 
mniej niż 10 osób? W projekcie jest zapis: „ nie mniej niż 10 osób…” Jeśli byłoby: do 
15 osób – wtedy wszystko to się mieści.  Sugerowałbym jednak, aby do 9 osób był 
jeden pojemnik – dodać w § 6 pkt.1: „do 9 osób – w wymiarze 1 x 240l, „ pozostałe 
punkty zmienią numerację. 
Jerzy Sobolewski – proponuje przystąpić do kolejnego punktu porządku obrad, dając 
czas Prezydentowi Sf.Sejwie na ustosunkowanie się do zaproponowanej poprawki. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.22B Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku 

Celowego Gmin MG-6. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
Marek Surmacz – jakie to skutki finansowe przyniesie poszczególnym mieszkańcom 
miasta Gorzowa Wlkp., ponieważ będziemy działali w ramach ZCG MG-6 zupełnie 
inne będzie położenie mieszkańców indywidualnie działających w obrębie wspólnoty 
miasta Gorzowa Wlkp., a inaczej w ramach wspólnego działania na dużym obszarze 
ZCG MG-6? Czy ktoś przeprowadził symulację kosztów, wpływów, czy kosztów 
finansowych na gospodarstwa domowe w Gorzowie Wlkp.?  
Sebastian Pieńkowski – odpady będą wywożone do nas na składowisko, jak to się ma w 
sensie wzrostu ilości przewozów? Czy teraz odpady z gmin też trafiają? Czy firmy 
prywatne wywożą gdzieś indziej? Czy po tym jak zrobimy to w ramach ZCG MG-6 te 
wszystkie odpady będą przejeżdżały przez Gorzów Wlkp., czyli jak częstotliwość tych 
wszystkich ciężarówek się zwiększy? Jak i to będzie miało wpływ na stan dróg? A 
pewnie będzie miało, kto poniesie koszty remontu tych dróg? Czy ktoś analizował 
natężenie ruchu tak ciężkich pojazdów? Teraz firmy, które podpisują mają priorytety i 
to wywożą, a później się okaże, że wszystko idzie do Gorzowa Wlkp., natężenie ruchu i 
degradacja dróg może wzrosną. Czy ktoś to analizował?  
Stefan Sejwa – przypominam, że jesteśmy w punkcie dotyczącym przyjęcia zmian do 
statutu ZCG MG-6, ale rozpatrujemy to w odniesieniu do spraw związanych z 
funkcjonowaniem w MG-6 miasta Gorzowa Wlkp. i te treści proponowanych zmian w 
statucie odnoszą się do kwestii związanej z nadzorem Wojewody Lubuskiego, który 
zakwestionował zapis ppkt.”f”, wszystko zostało zaakceptowane i przyjęte w sensie 
pozostałych paragrafów i punktów, jeżeli chodzi o statut, a zakwestionowano w § 3 
ppkt.f. w tym § znajdował się zapis dotyczący przyjmowania regulaminów, które w 
poprzednim zapisie były przyjmowane przez MG-6, jako Związek, z pominięciem 
decyzyjności rady miasta i rad gmin. Nadzór Wojewody określił, że zapis musi być 
poprawiony na zapis, z którego będzie wynikało, że zawsze regulamin, o którym 
będziemy mówić za chwilę, podejmują gminy i obliguje to w realizacji ZCG MG-6, 
czyli wszystkie gminy wchodzące w skład, a nie jak było dotychczas, że MG-6 
określało treść regulaminu i obligowało to gminy uczestniczące, w tymże związku. 
Tylko ten zapis został zakwestionowany i o to zwracamy się w tej chwili przy próbach 



14 
 

uzyskania od Rady akceptacji wymuszonej przez nadzór Wojewody zmiany w Statucie, 
którą tutaj proponujemy. W ppkt.f, co do innych pytań i uwag zawartych w wystąpieniu 
radnych, nie są one adekwatne do tego, co próbujemy tutaj rozpatrywać. W 
uzasadnieniu do tych zmian dotyczących Statutu znajduje się stwierdzenie pod koniec 
tego uzasadnienia, że Wojewoda Lubuski w trakcie czynności nadzorczych, 
rozstrzygnięciem z 11 grudnia 2012r. stwierdził nieważność pewnych ustępów, które 
tutaj zgłaszam i zobowiązał do podjęcia koniecznych zmian w zakresie tej uchwały.  
Marek Surmacz – jeżeli nadzór stwierdził naruszenie określonych przepisów to uchylił 
uchwałę. W związku z tym przystępujemy na nowo do procedury uchwalania statutu 
ZCG i nasze zapytania są jak najbardziej zasadne. To, że dyskusja się już odbyła, ale 
przypominam, że na dziś postawione pytania wówczas odpowiedź nie padła. O wpływ 
tej decyzji, czy zbudowania ZCG w zakresie tego zadania, czyli gospodarowania 
odpadami, też nie było odpowiedzi jaki to będzie miało wpływ na ukształtowanie cen 
dotyczących mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. Kiedy ostatnio pojawiły się już 
konkretne propozycje cen odbioru, to nagle wychodzi na to, że mieszkańcy Gorzowa 
Wlkp. mają zapłacić tylko na skutek zmiany regulacji prawa, 50-60% drożej za odbiór 
niesegregowanych śmieci niż obecnie obowiązująca cena. Tym bardziej te pytania w tej 
chwili są zasadne. Za chwilę podczas posiedzeń komisji przystąpimy do dyskusji na 
temat kalkulacji, która stanowi podstawę do określenia tych cen i wtedy trzeba będzie 
ujawnić, że jeżeli gmina scedowała swoje uprawnienia jako organ samorządowy na 
rzecz ZCG, a tak się ma stać po przyjęciu tego statutu, gmina też będzie musiała w 
kalkulacji uwzględnić cenę obowiązującą na obszarze całego ZCG MG-6, czyli w 
konsekwencji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. zapłacić będą musieli wyższą cenę za odbiór 
śmieci dlatego, że przystąpili do ZCG MG-6. Proszę rozwiać moje wątpliwości czy tak 
czasem nie będzie. Jeśli miałoby tak być, to z punktu widzenia naszych interesów, 
interesów mieszkańców naszego miasta, niecelowe, wręcz szkodliwe byłoby, 
przystąpienie do ZCG by ponosić koszty za mieszkańców gminy Deszczno. Lubiszyn, 
Santok, itd., to byłoby działaniem na szkodę dobra publicznego jakim jest dobro 
mieszkańców naszego miasta. A ten interes przede wszystkim mamy reprezentować.  
Stefan Sejwa – rozstrzygnięcie Wojewody nie dotyczyło statutu jako całości 
dokumentu, który w tej chwili próbujemy zweryfikować, tylko dotyczyło tego 
konkretnego zapisu, który starałem się interpretować w odniesieniu do ppkt.f. 
Przypominam, że regulaminy dotyczące gmin i miasta wchodzących w skład MG-6, są 
ustalane poprzez decyzje rad gmin i miasta, a nie poprzez decyzje władz MG-6, to tylko 
Wojewoda w swoim nadzorczym zadziałaniu kwestionuje i określa jako konieczność 
dokonania zmiany w tym zakresie. W związku z tym, że pytania radnego M.Surmacza 
wykraczają poza to o czym próbujemy w tym punkcie dyskutować, czyli o kwestiach 
związanych ze zmianą statutu, a sięgają szerzej, podparte również wystąpieniem 
radnego S.Pieńkowskiego w kwestii metody, kwestii cenowej, stawki ustalanej – 
możemy o tym dyskutować, spróbuję udzielić określonych odpowiedzi na zadane 
pytania, w każdym razie i w odniesieniu do regulaminu i w odniesieniu do statutu, w 
sensie wymuszanych przez nadzór Wojewody zmian, wykraczamy poza ramy tego co 
nadzór Wojewody również określił w kontekście regulaminu i statutu, przechodzimy na 
dyskusję w ogóle o gospodarce odpadami, o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. Chciałbym w związku z tym powiedzieć, że to co robimy nie jest wymuszone 
jakimiś decyzjami naszymi, czy narzuconymi przez inne podmioty, tylko związane są z 



15 
 

realizacją ustawy. To nie, że MG-6 sobie wymyśliło, że coś w tym zakresie chce robić 
kształtować nowego, tylko wynika to z treści ustawy, do której jesteśmy zobligowani w 
sensie jej realizacji. Jeśli chodzi o przejście do bardziej szczegółowego tutaj 
analizowania wyliczeń, kalkulacji, stawki, itd., to chcę przypomnieć w tym momencie, 
że materiał, który proponujemy Radzie w projektach uchwały, która dzisiaj została 
zdjęta z porządku obrad, ten materiał jest oparty na szczegółowych wyliczeniach, 
chodzi o sprawozdania wywoźników w 2011r. i 2012r. jak również opieramy te nasze 
wyliczenia i dane – przepraszam, ale zmuszacie mnie do udzielania odpowiedzi na 
pytania, a teraz stwierdzacie, że to nie ten punkt.  
Jerzy Sobolewski – punkt, o którym mówi Prezydent zdjęliśmy z porządku obrad. 
Stefan Sejwa – ale w pytaniach radnego M.Surmacza znajdują się pytania związane z 
tym problemem, jak mam to wyjaśnić jeżeli nie daje mi się szansy próby odpowiedzi. 
Robert Surowiec – jesteśmy w punkcie porządku obrad dotyczącym projektu w sprawie 
zmiany Statutu ZCG MG-6, a Statut wyraźnie mówi, że powinniśmy dyskutować o tej 
uchwale, oczywiście możemy dyskutować o ustroju państwa, o Konstytucji, ale nie na 
tym polega, odpowiedzi Prezydenta znacząco wykraczają poza zakres tej uchwały. W 
związku z tym zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego R.Surowca o 
zamkniecie dyskusji, głosowało 12 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 1 
wstrzymującym się. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmian do Statutu Związku 
Celowego Gmin MG-6, głosowało 12 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 
wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu. 
 
Ad.22A- dalszy ciąg -Projekt uchwały sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Stefa Sejwa – w § 6 rzeczywiście jest konieczność dokonania poprawki, którą 
zaproponował radny M.Surmacz, opcja nie więcej niż 10 osób powinna wystąpić tutaj, 
jako pierwotnie nieuwzględniona, że taka alternatywa może mieć miejsce, czy się 
zdarzyć. Wyrażamy zgodę na dokonanie poprawki. 
Jerzy Sobolewski – proszę przedstawić jak te punkty mają brzmieć 
Stefa Sejwa – w pkt.1 pojawi się: ”nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l” później 
10-15 osób… – bez zmian, § 7 nie może nastąpić zmiana, pozostaje bez zmian, co do  
§ 6 jeszcze proszę o chwilę na przenalizowanie. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Miasta Gorzowa Wlkp. z 

gminami wchodzącymi w skład Regionu północnego gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Ponadto informuję, że 
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projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
Marek Surmacz – przepis § 1 tego projektu uchwały brzmi bardzo ogólnie i dopiero w 
uzasadnieniu dowiadujemy się, że chodzi o porozumienia pozwalające na świadczenie 
usług przez ZUO w Gorzowie Wlkp. przy ul.Małyszyńskiej, obręb Chróścik, - wydaje 
się, że przepis w § 1 wcale to samo nie znaczy. Takie porozumienie w „zakresie zadania 
własnego gminy polegającego na unieszkodliwianiu odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie gminy wchodzących w skład regiony” – to bardzo szeroki 
zakres możliwości wykorzystania tego przepisu. To nie jest przepis pozwalający na 
zawarcie porozumień z gminami w celu udostępnienia ZUO do przetwarzania śmieci. 
To nie to samo znaczy, a jest to w treści uzasadnienia. Przepis § 1 brzmi tak szeroko, że 
właściwie istnieje każda możliwość działania w tym polu, wcale nie znacząca to żeby 
udostępnić ZUO do świadczenia usług na rzecz innych gmin. Chciałbym zrozumieć o 
co chodzi w treści porozumień w zakresie zadania własnego gminy, polegającego na 
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin wchodzących 
w skład Regionu Północnego. Jest to dopuszczenie bardzo szerokich kompetencji dla 
Prezydenta do zawierania porozumień. Nie jestem przeciwko, tylko chcę wiedzieć co to 
ma znaczyć. Czy to będzie korzystne dla interesów miasta czy nie, czy może ZUO na 
tym skorzysta? Rozumiem, że po to jest fabryka żeby przetwarzała śmieci, ale w 
związku z tym ten przepis powinien brzmieć trochę inaczej. Formuła powinna być 
zawężająca do umożliwienia działania ZUO na rzecz wykonywania zadań własnych 
gminy, przez gminy wchodzące w ZCG MG-6.  
Stefan Sejwa – w omawianym projekcie uchwały, rzecz nie dotyczy ZCG MG-6, 
dotyczy innej sytuacji, województwo lubuskie zostało podzielone na tzw. regiony. Jako 
Gorzów Wlkp. i również sąsiednie gminy, tworzące z Gorzowem MG-6 znaleźliśmy się 
w tzw.regionie północnym, wyznaczonym przez województwo jako miejsce, w którym 
występuje podmiot ZUO upoważniony jako instalacja do przewożenia, składowania i 
utylizowania, jedyna wskazana, obowiązująca, ale nie tylko MG-6 wchodzi w skład, 
jakby uprawnione jest do korzystania. Również mogą korzystać gminy leżące poza MG-
6, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie czy Drezdenko. ZUO jako nasza Spółka musi 
posiadać też jakby zgodę Prezydenta Miasta na to czy te gminy poza Gorzowem mogą 
przewozić odpady do przerabiania i utylizowania, do ZUO. 
Marek Surmacz – wobec tego dlaczego nie zapisaliśmy wprost, że możemy zawierać 
porozumienie pozwalające na świadczenie usług przez ZUO tych właśnie świadczeń 
polegających na unieszkodliwianiu. Chodzi o ten właśnie Zakład, jakie inne możliwości 
istnieją i nie tylko tego Zakładu? Dlaczego nie wskazaliśmy tego konkretnie w treści 
przepisu, uzasadnienie nie jest treścią przepisu? Jest to tylko opis sytuacji  
i uzasadnienie, a przepis ma charakter bardzo ogólny. Jakie inne możliwości istnieją 
jeszcze w tej sprawie, poza tym umożliwieniem wykorzystania ZUO? Dlaczego nie 
wpisaliśmy właśnie zawierania porozumienia w celu wykorzystania ZUO do 
przetwarzania śmieci itd., itd? 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie współdziałania Miasta 
Gorzowa Wlkp. z gminami wchodzącymi w skład Regionu północnego gospodarki 
odpadami komunalnymi, głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 
wstrzymujących się – załącznik nr 31 do protokołu.  
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Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 
i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 33 do protokołu. 
 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 
i Finansów oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 35 do protokołu. 
 
Ad.26 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok 

miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 
i Finansów, Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz Komisje Oświaty i Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Ad.27  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 38 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów 
oraz Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061, głosowało 17 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 39 do protokołu. 
 
Ad.28 wycofany. 
Ad.29  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Ad.30  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe 

obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wszyscy radni otrzymali na 
piśmie. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 42 do protokołu. Ponadto informuję, że 
projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa 
Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 43 do protokołu. 
 
Ad.31 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Jerzy Wierchowicz – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił projekt 
uchwały, informując, że Komisja proponuje uznanie skargi za zasadną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Ad.32 Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Paweł Leszczyński – w imieniu Komisji Spraw Społecznych przedstawił projekt 
uchwały, informując, że Komisja proponuje podjęcie uchwały uznając skargę za 
bezzasadną – projekt uchwały stanowi załącznik nr 45 do protokołu  



19 
 

Izabella Szafrańska-Słupecka – skarga został odrzucona, ale mamy szereg wątpliwości. 
Dowiedziałam się, że Komisja Rewizyjna wybiera się, żeby przypatrzeć się tej 
instytucji, która nazywa się CIS, ponieważ Pani, która była na posiedzeniu Komisji 
zrobiła na nas wrażenie jakby pracując w tej instytucji działała przeciwko człowiekowi. 
Uważam, że powinniśmy do tego tematu wrócić, bo mamy szereg pytań, na które nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Skarga została odrzucona tylko na podstawie opinii 
Prezydenta, który też nie posiada dokumentów, aż takich żeby to sprawdzić. Jest to 
sprawa bardzo wątpliwa.  
Grażyna Wojciechowska – cieszę się, że wreszcie oprócz mnie wielu radnych widzi, że 
CIS nie spełnia swojego zadania. Czy prawdą jest, że p.M.Kurczyna jest tam 
zatrudniony jako radca prawny? 
Marcin Kurczyna – (z sali) nie. 
Grażyna Wojciechowska – dobrze, że Pan tutaj to prostuje, bo do mnie dotarła taka 
informacja, więc wolę zapytać. Od wielu lat są problemy z gorzowskim CIS-em, 
wielokrotnie starałam się w poprzednich kadencjach informować, również Prezydenta, 
który dokonał pewnych zmian, gdzie Z-ca dyrektora GCPRiPS – p.H.Ghul 
funkcjonowała przy ul.Teatralnej. Od wielu lat zgłaszam gdzie są środki finansowe, 
które można wykorzystać do innych zadań. Byłam, naiwna myśląc: miasto ubożeje, 
jego społeczeństwo też i dobrze, że jest takie Centrum, ale jak się temu wszystkiemu 
przyjrzałam z bliska to zaczęłam wołać: co się dzieje, pomocy. Potrzebujemy pomocy 
żeby zrozumieć co możemy kontrolować, co możemy dofinansować, a czego nie. 
Sięgnęłam nawet do dokumentów u Wojewody i to, że nie możemy kontrolować tych 
spraw gdzie nie dajemy dotacji itd., ale zmierzam do tego, że kiedy jedna Pani nie 
mogła już być dyrektorem CIS-u, czy „Kręgu” – takie ustawianie, pracownicy, którzy 
odeszli na emeryturę z GCPRiPS to już mieli następna funkcję. Projekty, projekciki, 
itd., nie sięgam do tego, bo sądzę, że kontrole wyjaśnią czy środki z UE zostały 
wykorzystane zgodnie z prawem, wiem, że toczą się sprawy sądowe pomiędzy 
„Solidarnością” szpitalną p.Aurelią Górniak i co niektórymi. I tutaj w tym momencie 
mamy dbać o mieszkańców naszego miasta, o tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. To 
nie są ludzi, którzy mają wiedzę, to są biedni ludzie pozostawieni samym sobie. Od tego 
jesteśmy żeby ich pouczyć, pokierować, a przede wszystkim żeby pomóc. Proszę 
patrzeć pod tym kątem. Wierzę tym ludziom i tym ludziom trzeba pomóc, a nie Paniom, 
które tworzą towarzystwo wzajemnej adoracji. Już kiedyś prosiłam radnego 
M.Surmacza, Pan tak lubi dociekać prawdy, a przecież Pan zna te wszystkie początki, 
jak było Stowarzyszenie „Krąg”,  
Marek Surmacz – (z sali) Pani głosowała za tym. 
Grażyna Wojciechowska – tak głosowałam, ale dlaczego? Chodziło o to, że miasto 
zubożało i jest coraz trudniej.  
Jerzy Sobolewski – proszę na temat 
Grażyna Wojciechowska - to jest posiedzenie Rady Miasta i Pan nie będzie dyktował 
czy w tym momencie mam mówić to czy tamto. Dlatego jestem radną niezależną, 
sprawa dotyczy skargi. Żądam, nie proszę, żądam, żeby służby odpowiedzialne 
dokonały kontroli. Nie wolno pieniędzy podatników marnować, a bieda jest coraz 
większa. 
Paweł Leszczyński – jako Komisja Spraw Społecznych nie mamy możliwości żądania, 
wnioskowania, wglądu w dokumentację funkcjonowania CIS-u. Organem nadzoru nad 
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funkcjonowaniem CIS-ów jest Wojewoda, w tym przypadku tym organem jest 
Wojewoda Lubuski. On takie uprawnienia ma. W razie uprawdopodobnionych 
wątpliwości zawsze można zwrócić się do tego organu. Ponadto w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej, po naszej ubiegłorocznej dyskusji, chodziło o kwotę dotacji na 
funkcjonowanie CIS-u, podjęliśmy takie rozstrzygnięcie, że zwrócimy się z prośbą do 
Komisji Rewizyjnej o możliwość ujęcia w planie pracy na 2013r. wizyty w CIS i 
Komisja Rewizyjna w swoim planie ma ten temat.  
Marek Surmacz – to nie tylko kwestia CIS-u, wiele inicjatyw w Gorzowie Wlkp. 
tzw.społecznych powstawało po to, żeby w pewnym momencie przejąć kontrolę nad 
jakąś częścią środków publicznych i wykorzystywać ją w sposób absolutnie odległy od 
zamiaru powierzenia przez Radę. Pamiętam p.Grażyna była w tamtym czasie 
rzeczniczką takiego sposobu postępowania, nie mówię, że CIS-y nie spełniają w ogóle 
tej funkcji jaką mają powierzoną w innych miejscach, ale akurat w Gorzowie Wlkp. to 
poszło nie tymi torami, którymi powinno. Nie jestem póki co uprzedzony specjalnie, ale 
sceptycznie i z takim nastawieniem będę chciał w imieniu Rady Miasta tam 
przeprowadzić kontrolę.  
Robert Jałowy – skarga została uznana za bezzasadną z przyczyn techniczno-
formalnych, chodziło o to, że młody człowiek przez kilka dni nie przychodził do pracy i 
wpisano mu nieobecności, które go dyskwalifikowały w przejęciu pieniędzy zapłaty za 
poprzedni okres. Cała sprawa rozgrywała się o to, że on uważał, iż zgłosił wcześniej tą 
nieobecność poprzez wpis w książce wyjść, która była książką wyjść dziennych, np. 
wychodzi na 2h i wraca. Nie przychodząc przez następne dni on uważał, że to zostało 
zgłoszone, a pracownicy, że nie zostało zgłoszone. W związku z tym nie można było 
tego udowodnić, a zgłoszenia formalnego pisemnego z Jego strony nie było. 
Niewątpliwie wychodzi na to, że skarga była bezzasadna, ale sposób podejścia 
pracowników wynikający z informacji, które Komisja uzyskała od kierownik obecnej, 
bardzo minimalny poziom empatii, który wynika z jej wypowiedzi, jeżeli chodzi o 
funkcjonowanie CIS-u. Zdajemy sobie sprawę, że tam się współpracuje z ludźmi bardzo 
trudnymi, ale to wymaga jeszcze większej dociekliwości, jeszcze większej empatii i 
przyłożenia się do tego, żeby do strony formalnej i komunikatywnej wszystko było jak 
najlepiej, pomijając fakt, że po raz pierwszy w mojej krótkiej kadencji radnego 
spotkałem się z sytuacją kiedy w przypadku skargi poinformowano, że mogą strony 
uczestniczyć i zaproszono skarżących, a także instytucję, która jest odpowiedzialna i 
CIS to zlekceważył, nikt się nie pojawił dopiero nasze monity, telefony spowodowały, 
że jednak kierownik jest, dojechała i wyjaśniła nam te sprawy. W związku z tym 
przyszła kontrola jest jak najbardziej zasadna, jest tam kwestia ewidencjonowania 
obecności oraz obiegu dokumentacji wymaganej przepisami w CIS – ewentualne 
uszczegółowienie tematu kontroli, który może wykazać w jaki sposób jest to robione i 
czy na bieżąco pomaga tym ludziom, jak radna G.Wojciechowska powiedziała, 
zdezorientowanym, którzy nie mają pojęcia o czymś takim jak dokumentacja, 
potwierdzanie, niepotwierdzanie obecności, nieobecności, itd.  
Grażyna Ćwikli ńska – tak brakuje empatii ze strony CIS-u w stosunku do uczestników 
CIS-u, w przypadku p.Najdowskich również taka sytuacja nastąpiła. Widać było, że 
dziecko w stopniu średnim jest upośledzone, więc nie docierały do niego pewne rzeczy. 
Pani kierownik z CIS-u kompletnie była nieprzygotowana, coś tam sobie w 
międzyczasie przypominała, nie była pewna, można było zrobić to zupełnie inaczej, 
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wcale nie opierać się na kodeksie pracy czy innych przesłankach, o których mówiła 
p.Najdowska. Uważam, że te grosze, które temu dziecku się należały powinny być 
absolutnie wypłacone, ponieważ ten chłopak nie bardzo wiedział gdzie ma się 
wpisywać. Ponadto w tym czasie kiedy on to robił nie było odpowiednich osób, które to 
nadzorowały i nikt nie pomógł temu dziecku. Mało tego, zabroniono rodzicom 
jakiejkolwiek interwencji w sprawie swojego dziecka w CIS-ie. Uważam, że skarga jest 
jak najbardziej zasadna, to że podjęliśmy ją w taki sposób, a nie inny, uważam że też 
jest niewłaściwe z naszej strony. Przypominam pracujemy na rzecz mieszkańców.  
Robert Jałowy – analizując szczegółowo skargę jeżeli chcielibyśmy to robić, 
musielibyśmy mieć uprawnienia i bardzo wskazane byłoby przeglądnięcie 
dokumentów, itd., natomiast jeżeli chcielibyśmy się wycofać z aktualnego 
rozstrzygnięcia nie mam nic przeciwko temu. Jednak uważam, że nie mamy możliwości 
aby dociec prawdy obiektywnej, a na dany moment chciałbym podkreślić, że niestety 
nieznajomość prawa, pewnych przepisów, tutaj nieznajomość faktu, że należy 
bezwzględnie zgłosić przyszłą nieobecność, bo ona przysługuje, tam jest kilka dni 
urlopu, z którego można skorzystać i gdyby to zgłosił wówczas nieobecności nie byłyby 
tzw. bumelką. Nieznajomość przepisów nie chroni nas, ani przed mandatem, ani przed 
jakąkolwiek karą. Podejście z drugiej strony, że ta skarga jest rzeczywiście zasadna i te 
pieniądze należy wypłacić, nie sądzę abyśmy mieli kompetencje w tym aspekcie, 
musiałby się wypowiedzieć prawnik. To tak jak organ nadzoru stwierdziłby, np. 
ponieważ ten człowiek nie miał w tym momencie możliwości sprawdzenia, popatrzył w 
drugą stronę i nie zauważył zakazu zatrzymywania, w związku z tym nie można mu 
mandatu nałożyć. Jest to sytuacja bardzo trudna, od strony organizacyjnej CIS bardzo 
nieprofesjonalnie podchodzi do wszelkich spraw związanych z ewidencją i 
monitorowaniem. To widać na bazie tej skargi, ale szczegółowo proszę to 
przeanalizować, nie widzę merytorycznie możliwości aby tą sprawę rozstrzygnąć na 
korzyść osób skarżących. Jeżeli byłaby taka techniczna możliwość, że możemy zażądać 
wszelkich dokumentów, sprawdzić, przesłuchać świadków, itd., nie mam nic przeciwko 
temu abyśmy analizowali ta sprawę po wielokroć. Ten młody człowiek rzeczywiście 
tego nie rozumiał.  
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – dobrze się stało, że przy okazji CIS-u i tej 
skargi mówi się o środkach pomocowych, o projektach, stowarzyszeniach, bo już czas 
najwyższy aby Rada, która tak obficie rozdziela środki finansowe na stowarzyszenia, 
przyjrzała się jak wygląda rozdział tych środków i jak to się potem wszystko odbywa. 
Zgadzam się z tym głosami, które tutaj były dzisiaj wypowiedziane, że nie w tym 
kierunku to powinno pójść. Absolutnie się z tym zgadzam, dotyczy to również funduszu 
społecznego, pieniędzy pomocowych. Media kryją te sprawy, mimo, że sygnały do nich 
docierają, bo nie pasuje, bo nie jest przeciwko Jędrzejczakowi. Z pełną 
odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że jest pełnomocnik Wojewody ds.wykluczenia – 
p.Halina Kunicka, radna i nie trzeba daleko szukać kogoś kto powinien Wojewodzie 
zreferować jak wygląda sprawa w województwie rozdziału, następnie ile pieniędzy z 
tego tytułu zarabia, kto jest kierownikiem poszczególnych projektów, jak to się dzieje, 
jak te konkursy przebiegają? Dotyczy to również miasta Gorzowa Wlkp. i za każdą 
krytyczną wskazówkę jestem gotów w każdej chwili zgłosić się na rozmowę, bo też 
jestem zaniepokojony tym, że oto wykształciła się grupa specjalistów ds. projektów, 
które służą tylko i wyłącznie braniu pieniędzy przez kierowników projektów, a 



22 
 

możliwości przez samorząd kontroli tego co tam się dzieje są bardzo znikome. W 
sprawie CIS-u rok temu mieliśmy tam cuda, dokonałem pewnych zmian, ale chcę 
zagwarantować, że inne stowarzyszenia też wymagałyby przyjrzenia się, nie wiem czy 
przez Komisję Rewizyjną, czy inną komisję Rady, ale warto aby ten temat stał się 
przedmiotem dyskusji publicznej, ponieważ jeszcze raz chcę podkreślić, jest grupa ludzi 
w naszym województwie, która wyspecjalizowała się tylko i wyłącznie w tym, że jest 
kierownikami projektów, robi projekty, wygrywa konkursy, a nigdy nikt nie pyta ich 
jaki jest efekt. Dotyczy to również naszych środków finansowych do zwalczania 
alkoholizmu, nigdy nie dowiecie się potem ile osób wyszło z tego nałogu, ile osób brało 
udział tak naprawdę w tych wszystkich zajęciach terapeutycznych, bo nie jesteśmy w 
stanie tego sprawdzić. Całkowicie się z tym zgadzam, bo te pieniądze, które dostajemy 
z Unii są tak samo pieniędzmi publicznymi, w momencie przejęcia przez budżet 
państwa, czy województwa, czy naszego miasta i powinniśmy również na ten temat 
zacząć głośno mówić, bo tak być nie powinno. Mnie też to niepokoi. Jak w budżecie 
zobaczymy potrzeby naszych DPS-ów, potrzeby rzeczowe, bo nie mówię o wydatkach 
merytorycznych czy płacowych, a z drugiej strony zobaczycie te osoby, które cały czas 
prowadzą tą samą działalność, to może warto aby przyszły osoby, które naprawdę będą 
robiły tą działalność tak jak ona powinna mieć miejsce, ale nie tylko po to żeby 
kierować jednym, drugim, czy trzecim projektem. Nie wszystko podlega samorządowi i 
nie wszystko samorząd może skontrolować. Próbowaliśmy takie kontrole robić i sądzę, 
że warto o tym powiedzieć, bo te pieniądze są tak samo publiczne jak te, które 
pochodzą z podatku. Warto o tym mówić, tym bardziej, że są osoby, które w setkach 
tysięcy rocznie prowadzą tego typu działalność i mają z tego określone profity, jeżeli 
nie na siebie to na znajomych, czy członków rodziny, czy przyjaciół z tej samej partii. 
Korzystając z tego, że radna H.Kunicka jest pełnomocnikiem Wojewody 
ds.wykluczenia społecznego, sądzę, że z przyjemnością się tym zajmie, będziemy 
czekali na efekty tej działalności. Tym bardziej, że to nie jest tylko w Gorzowie Wlkp., 
ale taka praktyka jest w całym kraju. A miliony, które idą w skali jednego województwa 
są warte tej uwagi, o którą tutaj warto zaapelować, bo jak słusznie tutaj mówiono są to 
pieniądze publiczne, a my jesteśmy wybierani po to żeby bronić interes mieszkańców, a 
nie interes tych, którzy udają, że mieszkańcom pomagają za pieniądze, które biorą do 
kieszeni jako wynagrodzenie z tytułu prowadzenia szkoleń i kierowania projektami, a 
efektywność tego jest znikoma. I to jest jeden z największych zarzutów UE do realizacji 
programu Funduszu Społecznego, bo większość pieniędzy idzie na nikomu 
niepotrzebne szkolenia i działania, które niczego nie rozwiązują.  
Jan Kaczanowski – w związku z tym, że w sprawie tej skargi na sesji podczas jej 
omawiania wyszły nowe okoliczności, wnioskuję abyśmy nie podejmowali dzisiaj 
stosownej uchwały, a skargę przekazali do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna ma 
stosowne uprawnienia, wgląd do dokumentów, może poprosić świadków itd., tym 
bardziej, że zasugerowano tutaj, że ten obszar działalności CIS-u może być wpisany do 
przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną. Powinniśmy na co dzień pilnować 
faktu, że wszędzie tam są kierowane publiczne pieniądze, powinny być prowadzone 
kontrole prawidłowości wykorzystanie tych środków, może dokonać tego Komisja 
Rewizyjna, bądź Wydz.Kontroli i Audytu. Jest jeszcze wiele innych służb 
funkcjonujących w naszym państwie w tym względzie.  
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W głosowaniu jawnym za wnioskiem zgłoszonym przez radnego J.Kaczanowskiego o 
przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej, głosowało 12 radnych, przy 1 głosie 
przeciwnym i 2 wstrzymujących się. 
 
Ad.22A- dalszy ciąg -Projekt uchwały sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Stefa Sejwa – projekt tej uchwały został zatwierdzony przez nadzór Wojewody i 
uznawaliśmy zapewnienie z ich strony, że wszystko jest zrobione prawidłowo i nie do 
zakwestionowania. Okazuje się, że czujność radnych jest duża i również w pracach 
nadzorczych Wojewody znajdują ewidentną pomyłkę, która w opinii mojej i prawników 
jest rzeczywiście pomyłką. W związku z tym proponuję aby w § 6 pkt.1 otrzymał 
brzmienie: ”nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l”. W ten sposób załatwiamy 
problem, który zgłaszał radny M.Surmacz. W dalszej części § 6 następuje zmiana 
punktacji obecne pkt.1-4, przyjmą numerację 2-5. Zapis § 7 jest prawidłowy i nie 
proponujemy żadnych zmian.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku aby w § 6 pkt. 1 otrzymał brzmienie: 
”nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l”, w dalszej części § 6 następuje zmiana 
punktacji  obecne pkt.1-4, przyjmą numerację 2-5, głosowało 16 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z przyjętą poprawką, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 46 do protokołu. 
 
Ad.33 wycofany. 
Ad.34  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. na 2013 rok. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Ponadto 
informuję, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu 
i Finansów, Komisję Gospodarki i Rozwoju, Komisję Oświaty i Wychowania, Komisję 
Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 47 do protokołu. 
 
Ad.35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na piśmie. Ponadto 
informuję, że do załącznika projektu uchwały został dopisany temat dotyczący 
rozpatrzenia skargi p.p.Najdowskich – I półrocze pkt4. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok wraz z przyjęta 
poprawką, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się 
– załącznik nr 48 do protokołu. 
 
Ad.35A  Stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia 2013r. 
 
Jerzy Sobolewski – stanowisko zostało wszystkim radnym dostarczone na piśmie i 
stanowi załącznik nr 49 do protokołu. W związku z brakiem chętnych do dyskusji w 
tym punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości 
stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia 2013r. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.35B  Stanowisko Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w 150 rocznicę wybuchu 

Powstania Styczniowego. 
 
Marek Surmacz – odczytał projekt stanowiska Rady Miasta. 
Jerzy Wierchowicz – nieczęsto zgadzam się z tekstami opracowanymi przez radnego 
M.Surmacza, tym razem zgadzam się w całej rozciągłości, ale jednocześnie narażamy 
się na śmieszność. Od tego by obchodzić tego rodzaju rocznice, by opracowywać tego 
rodzaju apele, by je wygłaszać jest Prezydent RP, od tego jest Sejm RP, Senat RP, od 
tego jest właśnie nasz Parlament. Po to ich mamy, po to te organy naczelne państwa o 
tym pamiętają, dbają, organizują stosowne uroczystości i w sposób godny te 
uroczystości są przeprowadzane. Miasto średniej wielkości jakim jest Gorzów Wlkp. 
nie ma potrzeby podejmowania tego rodzaju uchwał, czy stanowisk. Czy nam się to 
podoba czy nie jesteśmy od chodników, ulic, tramwajów, pomocy społecznej, od opieki 
nad biednymi, itd., to róbmy, zgodnie z apelem mojej ulubionej radnej 
G.Wojciechowskiej. Dlatego też starałem się skłonić Konwent do wycofania, czy nie 
wprowadzania do porządku obrad tego stanowiska. Nie udało się, pewnie nie uda się i 
tym razem, ale zgłaszam swoje votum separatum, nie do tekstu, nie do idei, jestem po 
100-kroć wdzięczny wszystkim bohaterom narodowym lat minionych, którzy walczyli 
o wolność i demokrację, przelewali krew, cześć Ich pamięci, ale nie od tego jesteśmy. 
Wczoraj w sposób godny Prezydent RP obchodził ta rocznicę, wygłosił stosowne 
przemówienie, kiedy słuchałem tego z wielkim wzruszeniem i wielkim podziwem. I to 
wystarczy.  
Robert Jałowy – chciałbym przypomnieć, że Rada Miasta ma określone statutem 
obowiązki, a także prawa. Jednym z takich prawa jest przyjmowanie stanowiska w 
jakiejś sprawie. Możemy podejmować takie stanowisko. Myślę, że rocznica tak 
doniosłego faktu 150-rocznicy tak ważnego wydarzenia, mającego bardzo duży wpływ 
na nasz kraj, a wszyscy jesteśmy obywatelami tego kraju, pozwala nam na zajęcie 
właśnie tego rodzaju stanowiska. A wszelkie próby skłonienia nas do tego abyśmy tego 
nie robili, wyglądają troszeczkę jak ograniczenie swobody wypowiedzi Rady, a nie 
chciałbym aby ktokolwiek ograniczał nam swobody wypowiedzi, które są naszym 
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niezbywalnym prawem statutowym jak i nadanym nam przez Konstytucję RP. Dlatego 
proszę abyśmy przyjęli to stanowisko. 
Jerzy Wierchowicz – jestem ostatnim, który ograniczałby prawo do zabrania głosu, do 
wolności słowa. Jeśli przyjmiemy stanowisko, a zapewne przyjmiemy, nic strasznego 
się nie stanie, to proszę abyście pamiętali, że za niedługo mamy 3 Maja, że w sierpniu 
obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, abyście w listopadzie 
pamiętali o Powstaniu Listopadowym, w grudniu o rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego, itd. W konsekwencji w poczuciu przyzwoitości i pełnej 
konsekwencji, powinniśmy podejmować wszystkie te uchwały, z uwagi na kolejne 
rocznice. Będziemy jedyną Radą w kraju, która będzie pamiętać o wszystkich 
rocznicach, zapewne będzie Wam to poczytane na plus i oby tak było. Oczywiście 
przyjmiemy to stanowisko, będą się temu sprzeciwiał, nie ze względu na ideę, a dlatego, 
że nie od tego jesteśmy.  
Jerzy Sobolewski – jesteśmy małym parlamentem i mamy prawo do podejmowania 
takich dobrych stanowisk. Sądzę, że wszyscy pamiętamy o tych powstaniach. Proponuję 
przyjąć przedstawione stanowisko. 
 
Przedstawione stanowisko Rada Miasta przyjęła przez aklamację i stanowi załącznik  
nr 50 do protokołu. 
 
Ad.36  Zatwierdzenie planów pracy komisji Rady Miasta na 2013r. 
 
Jerzy Sobolewski – plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki i 
Rozwoju, Komisji Oświaty i Wychowania, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji 
Kultury, Sportu i Promocji wszyscy radni otrzymali - załącznik nr 51 do protokołu. W 
związku z brakiem uwag uznaję, że Rada Miasta zatwierdziła przedstawione plany 
pracy na 2013r. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.37  Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. za IV 

kwartał 2012 roku. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z realizacji uchwał Rady Miasta Gorzowa Wlkp. za IV 
kwartał 2012r. wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 52 do 
protokołu. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
informację do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.38  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy radni 
otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 53 do protokołu. W związku z brakiem 
zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości. 
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Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.39  Odpowiedzi na interpelacje z XL sesji Rady Miasta z dnia 19 grudnia 

2012r. 
 
Ad.40 Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miasta G orzowa 

Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołów. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XL sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.41  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Grażyna Wojciechowska – poinformowała, że w dniu 10 stycznia br. została 
zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Zielonej Górze Fundacja „Czysta woda”. 
Zadania dotychczas źle realizowane, będą mogły być realizowane przez placówki 
oświatowe. Fundacja będzie niosła pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin 
potrzebujących, pomoc młodym talentom w dziedzinie muzyki, nauki i sportu. 
Zaczęłam już to wcześniej robić. Organizuję VIII Konferencję Kobiet, którą od lat 
prowadzę.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że w dniu 30 stycznia br. będzie obchodzony 
Gorzowski Dzień Pamięci i Pojednania – przedstawił program obchodów. 
Marek Kosecki – chciałbym jeszcze raz zaapelować, widzimy jak trudno jest 
rozstrzygać skargi, choćby dzisiejsza skarga dotycząca CIS-u. Nasza Komisja Kultury, 
Sportu i Promocji również ma taką skargę na dyrektora MCK. Nijak nie możemy 
rozstrzygnąć ponieważ nie mamy pełnej wiedzy. Mieliśmy okazję wysłuchać jednej 
grupy pracowników, jak i drugiej grupy pracowników MCK. Mieliśmy również 
zapewnienie, że otrzymamy wyniki kontroli przeprowadzonej przez Wydz. Audytu i 
Kontroli w tej placówce, do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy takich wyników, mimo, 
że nawet wczoraj o to prosiliśmy. Z ust pracownic Wydz.Kultury otrzymaliśmy 
informację, że nie możemy tego otrzymać, należałoby wystąpić na piśmie o zgodę na 
udostępnienie tych dokumentów kontrolnych, do Prezydenta Miasta. Wiemy również, 
że odbywały się spotkania Prezydent A.Nowak z grupą pracowników związanych z tym 
konfliktem. Kiedyś jako merytoryczna komisja będziemy musieli tą skargę 
rozstrzygnąć, ale nie mając pełnej wiedzy, informacji dotyczącej zarzewia tego 
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konfliktu i podłoża, jak również wyników kontroli, które też w jakiś sposób rzutować 
będą na rozstrzygnięcie skargi, chcielibyśmy prosić o dostarczenie nam tego.  
Marek Surmacz – chciałbym zwrócić się do p.G.Wojciechowskiej, bo zadała parę pytań 
w czasie całej sesji, chciałbym zwrócić uwagę, że każdy radny, a Rada jako gremium 
sprawuje funkcję kontrolną nad postępowaniem administracji samorządowej w mieście. 
W związku z tym nie ma żadnych przeszkód formalnych, żeby Pani Radna 
sformułowała swoje zarzuty, zwróciła się do Rady Miasta oficjalnie, jeżeli ma 
zastrzeżenia lub uwagi do funkcjonowania jakiejś struktury w administracji, 
konkretnych osób i wtedy, bo nie wiem co w Pani duszy siedzi, bo Pani na kolejnych 
sesjach występuje z pretensjami do urzędników, nie wymienia tylko nazwiska, ale 
wymienia funkcję i wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Chciałbym zauważyć, że ma Pani 
prawo zwrócić się do Rady o skierowanie rozpatrzenia określonych zarzutów do 
Komisji Rewizyjnej. Mamy już przeładowany plan br. i pewnie otworzymy już na 
2014r. ale i ten temat się zmieści.  
Robert Surowiec – odnośnie tego o czym mówił radny M.Kosecki, muszę przyznać, że 
jestem zdziwiony, bo czytałem dzisiaj artykuł w „Echo Gorzowa” red.R.Ochwat 
odnośnie wyników kontroli w MCK. Jestem bardzo zdziwiony, że na wczorajszym 
posiedzeniu komisji władnej do zajmowania się tą sprawą, Komisji Kultury, Sportu i 
Promocji, tego nie było, natomiast mają to dziennikarze. Po drugie treść tego artykułu 
jest bardzo niepokojąca odnośnie, tego co się dzieje w MCK. Sądzę, że jest to właściwy 
czas jeśli nie chcieliście tego przedstawić wczoraj na posiedzeniu Komisji Kultury, 
Sportu i Promocji, to może warto dzisiaj kilka słów powiedzieć radnym jak ten raport 
wygląda, bo pewnie będziemy o to pytani w mediach.  
Tadeusz Jędrzejczak – jutro informacja z tej kontroli do Przewodniczącego Komisji – 
M.Koseckiego zostanie skierowana, nie wiem dlaczego do tej pory jej nie daliśmy. Ta 
kontrola została zakończona; skoro nie było wniosku, to trudno żeby coś tak samo z 
siebie się działo w Urzędzie. To jest Urząd i są wymagane prawem określone 
dokumenty, wystarczy jednozdaniowy wniosek o ich dostarczenie i nie ma z tym 
żadnego problemu.  
 
Ad.42  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1725. 

            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                    ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
Protokołowała 
M.Matuszek 


