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P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 
 
 

 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. 
o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ul.Kos.Gdyńskich 106 w Gorzowie Wlkp. 
 
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.Radosław Wróblewski. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w gorzowskich placówkach oświatowych.  
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 
terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk nr 549. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody 
Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej 
„Mecenas Kultury – Gorzów Przystań” – druk nr 557. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i 
trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami – druk nr 558. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – druk nr 503. 
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9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości – druk nr 561. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr556. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061 – druk nr 562. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. w procesie 
tworzenia „Eurodystryktu TransOderana Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej” – druk nr 559. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy 
ekonomicznej – druk nr 560. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego  trybu zawarcia umowy najmu garażu na czas nieoznaczony– druk 
nr 554. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 553. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 552. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 
551. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty – druk nr 550. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego 
pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul.Sulęcińską i południową granicą miasta – 
druk nr 547. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego 
pomiędzy ul.Sulęcińską, ul.Poznańską i południową granicą miasta - druk nr 548. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 555. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 542. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 563. 
24. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2012 rok. 
25. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
26. Odpowiedzi na interpelacje z XLII sesji Rady Miasta z dnia 23 stycznia 2013r. 
27. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
28. Sprawy różne, wolne wnioski. 
29. 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 
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Wlkp., obecnych jest 23, co stanowi wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – w imieniu Konwentu Rady Miasta proponuję poszerzenie 
porządku obrad o 3 stanowiska Rady Miasta Gorzowa Wlkp.: w sprawie Jazz Klubu 
„Pod Filarami”, w sprawie wysokości środków Unii Europejskiej i w sprawie hali 
widowiskowo-sportowej. Prezydent Miasta zwrócił się o wycofanie projektu uchwały 
ujętego w pkt.16 porządku obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko w sprawie Jazz 
Klubu „Pod Filarami”, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko w sprawie 
wysokości środków UE dla województwa lubuskiego, głosowało 20 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o stanowisko w sprawie hali 
widowiskowo-sportowej, głosowało 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje przyjęcie stanowisk w pkt.3a, 3b i 3c porządku obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz przyjętymi zmianami, 
głosowało 21 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: R.Jałowy, J.Synowiec, 
M.Marcinkiewicz, M.Surmacz, S.Pieńkowski, J.Kaczanowski, R.Surowiec, 
G.Ćwikli ńska, J.Antczak, M.Kosecki, R.Sondej, P.Leszczyński, wspólna interpelacja 
radnych: K.Kochanowskiego, M.Gucii i M.Marcinkiewicza, wspólna interpelacja 
radnych: J.Kaczanowskiego i M.Kurczyny oraz Klubu Radnych SLD. Interpelacje 
stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Grażyna Wojciechowska – zwracam się do Przewodniczącego Rady i Konwentu żeby 
nie powtórzyła się sytuacja, która miała miejsce w Dniu Święta Pamięci i Pojednania, 
niektórzy radni zapominają o swoich obowiązkach wobec mieszkańców. Było mi 
wstyd, kiedy była delegacja byłych landzberczyków, współfinansująca duże zadania 
oświatowe w SP-15 i ZSz Gastronomicznych. Był tam na chwile Przewodniczący, 
Wiceprzewodniczący i ja. Radnych jest 25. Uważam, że to jest naszym obowiązkiem. 
To samo dotyczy innych uroczystości. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność, nie 
funkcyjnie. Dlatego zgłaszam wniosek żeby zrezygnować w tych trudnych czasach z 
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diet, obniżyć diety do równych części. Nie walka o stołki, a w związku z tym drugi 
mój punkt: kto zapłaci za ostatni rejs Kuny? Pytam działaczy SLD, Prezydenta Miasta 
i PO, gdzie opijaliście obsadzenie po mnie wakatu. Było to śmieszne, kiedy 
mieszkańcy do mnie dzwonili, to było żałosne. Kto za to zapłaci? Jak długo będzie 
szpeciła miasto posesja Pana F, w centrum naszego miasta przy ul. Warszawskiej? 
Proszę jednoznacznie to dzisiaj powiedzieć. Pamiętam, tam był zakład fryzjerski p. 
Maryli, która go sprzedała. Ile to szpeci już! Obok jest piękna plomba, piękna 
kancelaria, goście z zewnątrz przyjeżdżający do Gorzowa Wlkp. pytają, dlaczego to 
coś brzydkiego szpeci to miejsce? Dziwię się, że SLD podjęło temat namawiania 
rodziców do podjęcia nauki przez ich 6-letnich dzieci. Proszę zapytać Komisji 
Oświaty i Wychowania, proszę zapytać nas osób, których wnuki chodzą do 
pierwszych klas szkół podstawowych w grupach 6-latków, w grupach 7-latków. Dzieci 
mamy super zdolne, natomiast mamy dzieci wrażliwe i nie ma pieniędzy żeby 
dokonać tych wszystkich spraw, które są niezbędne. Nadal wnioskuję, musimy znaleźć 
środki finansowe żeby wszystkie dzieci przedszkolne i w szkole podstawowej w kl.I-
III miały za darmo posiłek jeden ciepły, bo miasto Gorzów Wlkp., moje rodzinne 
miasto, jest miastem ludzi ubogich. Jest bieda, nędza i duże bezrobocie. Wiem, ze 
nigdy najedzony nie zrozumie głodnego i zdrowy chorego. Co Komisja Rewizyjna i 
Konwent Rady Miasta odnośnie skargi otwartej i pisma do Prezydenta dotyczącego 
dyrektorki Wydz.Spraw Społecznych – p.D.Modrzejewskiej-Karwowskiej. 
Wielokrotnie zgłaszałam, co odnośnie tych sześciu punktów? W dalszym ciągu 
twierdzę nie stać nas na to żeby podzielić tak Wydz.Spraw Społecznych i GCPRiPS, 
wszystko to kiedyś było w jednym i należy utrzymać. Dla mnie Wydz.Spraw 
Społecznych nie spełnia swojego zadania i podpisuję się pod tym, co ten Pan w 6-ciu 
punktach, p.Jarosław Marciniak napisał. Ostatnia sprawa: tak patrzę, tu w tej sali jak 
był Muppet Show na temat szpitali gorzowskich, wielu z Państwa było, wielu nie było, 
mam tego pecha, że mam doskonałą pamięć, wręcz fotograficzną. Kto ponosi winę za 
upadek naszych szpitali? Doskonale to wiem, czekam aż sami winowajcy przyznają 
się do tego, co inni sfinalizowali. W pełni popieram to co Wiceprzewodniczący 
J.Kaczanowski powiedział. Za czasów prezydentury p.H.M.Woźniaka było fajne 
hasło, które bardzo mi się podobało:„Gorzów miastem przyjaznym”. Na dzień 
dzisiejszy Gorzów Wlkp. nie jest miastem przyjaznym, zarówno dla nas rodowitych 
gorzowian, jak i tych ludzi napływowych. 
 
Odpowiedzi na interpelacje: 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – krótka informacja na temat tego, co w mieście 
będzie się dziać z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych: w marcowych 
„Wiadomościach Samorządowych” ukaże się artykuł pt.”Pamiętajmy o żołnierzach 
wyklętych”. Na stronie miasta www.gorzow.pl 28 lutego ukaże się baner 
upamiętniający Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych oraz informacja o święcie. Do 
Biura Promocji Miasta zgłosiła się Fundacja Niepodległości z propozycją organizacji 
wielu wydarzeń, Biuro zadeklarowało swoją współpracę i poinformowaliśmy, które 
instytucje kultury mogłyby współpracować np. w sprawie zorganizowania koncertu. 
Biuro Promocji miasta już rozpoczęło druk i dystrybucję plakatów (dotyczyć będzie 
plakatu zapowiadającego obchody całoroczne) oraz plakatów informujących 
o postaciach związanych z województwem lubuskim. Dodatkowo wykonana zostanie 
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dokumentacja fotograficzna z wydarzeń w naszym mieście mających związek 
z obchodami. Jest to dopiero plan, miasto na pewno będzie w to zaangażowane i 
będzie to działanie całoroczne. Jeśli chodzi o działania w szkołach: Liceum Plastyczne 
w Gorzowie Wlkp. w dniu 1 marca uczci pamięć żołnierzy wyklętych filmem na 
lekcjach historii pt. "Żołnierze Wyklęci". Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim planuje w ramach Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych: pogadanki tematyczne: lekcje wychowawcze, historii 
oraz wiedzy o społeczeństwie, gazetki tematyczne, konkurs wewnątrzszkolny: 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowany we współpracy z 
Instytutem Pamięci Narodowej. W II Liceum Ogólnokształcącym im.Marii 
Skłodowskiej - Curie w Gorzowie Wlkp. dnia 1 marca na lekcjach zostaną podane 
informacje na temat Żołnierzy Wyklętych oraz powstanie okolicznościowa wystawa w 
gablotach szkolnych. Budynek Urzędu Miasta zostanie oflagowany flagami 
narodowymi, a także we mszy ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, w kościele 
katedralnym 1 marca br. o godz. 18.00 będzie uczestniczył poczet sztandarowy miasta.  
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – w odpowiedzi na zgłoszoną interpelację 
radnego R.Surowca, chciałam wyjaśnić, że miasto ma plany wobec zagospodarowania 
pomieszczeń pod Dominantą i plany te są związane z równoległą inicjatywą dwóch 
podmiotów, a mianowicie chodzi o Grodzki Dom Kultury i OSiR. Prace są w toku, 
musimy zorientować się czy istnieje możliwość zaadoptowania pomieszczeń pod 
Dominantą na działalność kulturalną, czy te pomieszczenia spełniają wszelkie 
standardy? I pod koniec marca sądzę, że będziemy gotowi z pełną odpowiedzią i 
koncepcją wykorzystania tych pomieszczeń na działalność kulturalną, być może na 
zadania związane z wielokulturowością.  
Jan Kaczanowski – nie myślałem, że w tym punkcie, i teraz, tutaj będę musiał 
reagować na zabrany głos przez moją szanowaną przyjaciółkę G.Wojciechowską. 
Grażynka, jeśli pozwolisz zacytuję Twoją wypowiedź, jeśli się pomylę proszę mnie 
sprostować, że jakoby gdzieś niedawno, swego czasu jakaś grupa uczestniczyła, w tym 
działacz SLD, w jakiejś popijawie, czcząc w ten sposób Twój wakat, czy Twoje 
odejście. Chcę poinformować Radę, że ja w tej Radzie reprezentuję SLD, spytałem 
obecnych kolegów i oni również nie przypominają sobie, by uczestniczyli w 
jakichkolwiek spotkaniach tego typu 
Grażyna Wojciechowska – (głos z sali) nie ma Pan prawa zabierać w tej sprawie 
głosu, Pana tam nie było, a spotkanie było faktem. Był p.Surowiec, był 
Przewodniczący, była p.Kunicka i był p.Antczak. Uważam, że to jest faux pas, to co 
Pan teraz robi.  
Jan Kaczanowski – ale użyłaś określenia, że SLD, ja reprezentuję w Radzie właśnie 
SLD i nie przypominam sobie żebym uczestniczył w jakichkolwiek popijawach. Jeśli 
używa się określenia generalizującego, to zrozumiałem jakoby cały Sojusz w tym 
spotkaniu uczestniczył, ja i koledzy w tym spotkaniu nie uczestniczyliśmy. 
Potwierdzili mi to radny K.Kochanowski, radny M.Kurczyna.  
Grażyna Wojciechowska – dla mnie to jest żałosne. Wiceprzewodniczący, nie 
powiedziałam, że SLD, tylko niektórzy koledzy z Klubu, akurat Pana nie było, nie 
było Kurczyny i nie było p.Kochanowskiego. Nie będę mówiła żeby Ci których 
nazwiska wymieniałam przysięgali na życie i zdrowie. Wiem, że byli i kogo Prezydent 
zaprosił to Jego temat. Mówię o sytuacji, która się odbyła. Akurat teraz 
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Wiceprzewodniczący nie miał prawa teraz zrobić show. Skończymy wreszcie z tymi 
podjazdami. Proszę Konwent rady, żeby była praca, a tu są gierki. Niech ta Rada 
bierze przykład od poprzedników jak pracowali. Mieszkańcy mają żal do nas, a partie 
uskuteczniają gierki kogo pyknąć, kogo podnieść, a ja sobie na to nie pozwolę. Sądzę, 
że mieszkańcy naszego miasta mają obiektywny obraz tego co się dzieje. Panie 
J.Kaczanowski zachował się Pan poniżej normy mojej, poniżej pasa.  
Robert Surowiec – albo jesteśmy na sesji Rady Miasta, albo jesteśmy w cyrku. 
Jesteśmy w punkcie interpelacje i sądzę, że to nie miejsce i czas żeby się tłumaczyć, 
który radny z kim pił kawę czy winka, i za czyje zdrowie. Uważam, że 
Przewodniczący nie powinien dopuszczać do takiej dyskusji w tych punktach. 
Marek Surmacz – ponieważ było to wystąpienie dotyczące wszystkich radnych, więc 
jako przedstawiciel Klubu będącego poza wszelkim podejrzeniem w tej sprawie, ludzi 
prawych i sprawiedliwych, chciałbym apelować o radnej G.Wojciechowskiej, częściej 
prosimy o takie spektakle, bo się dowiadujemy tego o czym byśmy się chyba nie 
dowiedzieli w inny sposób, ale z drugiej strony chciałbym apelować do Radnej żeby 
się każdy bił we własne piersi, za własne błędy i za własne grzechy i nie apelował do 
takiej ekspiacji za rzeczy niepopełnione. Proszę o krytyczne spojrzenie na własne 
postępowanie, żeby każdy z nas na to spoglądał w ten sposób i przepraszał kiedy uzna 
osobiście to za słuszne. 
 
Ad.3a  Stanowisko Rady Miasta w sprawie Jazz Klubu „Pod Filarami”. 
 
Jan Kaczanowski – w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt stanowiska Rady 
Miasta. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem uwag, uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
stanowisko w sprawie Jazz Klubu „Pod Filarami” – załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.3b  Stanowisko Rady Miasta w sprawie wielkości środków z budżetu UE 

na lata 2014-2020 dla województwa lubuskiego. 
 
Marcin Gucia – w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt stanowiska Rady 
Miasta. 
Marek Surmacz – proponuję żeby było to stanowisko Rady bez żadnych odnośników 
politycznych i stąd proponuję wykreślenie pierwszego akapitu z projektu stanowiska i 
słowo: „jednocześnie”, od tego słowa byłoby: Rada Miasta z niepokojem przyjmuje… 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem kolejnych uwag, uznaję, że Rada Miasta 
przyjęła stanowisko w sprawie wielkości środków z budżetu UE na lata 2014-2020 dla 
województwa lubuskiego wraz z poprawką radnego M.Surmacza. – załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.3c  Stanowisko Rady Miasta w sprawie budowy hali widowiskowo 
sportowej w naszym mieście. 

 
Marcin Gucia – w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt stanowiska Rady 
Miasta. 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem uwag, uznaję, że Rada Miasta przyjęła 
stanowisko w sprawie budowy hali widowiskowo sportowej w naszym mieście – 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.4  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w gorzowskich 
placówkach oświatowych.  

 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że sprawozdanie przyjęła do wiadomości Komisja 
Oświaty i Wychowania. W związku z brakiem uwag i chętnych do dyskusji, uznaję że 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
gorzowskich placówkach oświatowych.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.5 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby 
prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
wykorzystania. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, głosowało 18 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu.  
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Ad.6 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
Nagrody Honorowej „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”. 

 
Ewa Pawlak – dyrektor Wydz.Kultury – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody 
Honorowej „Mecenas Kultury – Gorzów Przystań”, głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Ad.7  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym 
się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką 
nad zabytkami. 

 
Ewa Pawlak – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, głosowało 19 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 13 do 
protokołu.  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty. 

 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały, który wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu. W dniu 
dzisiejszym proponujemy Radzie ostatni z projektów uchwał Rady Miasta w zakresie 
realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie jesteśmy 
zobligowaniu do przyjęcia pięciu uchwal w tym zakresie. Rada podjęła już 4 uchwały i 
to jest piąta dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty. Stąd chciałbym przybliżyć 
proponowane przez nas metody i wysokość odpłatności za wywóz nieczystości.  
Proponowana metoda ustalenia opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość stanowi iloczyn liczby mieszkańców w danej nieruchomości oraz 
stawkę opłaty. Jest to jedna z kilku możliwych o zastosowania metod, ale 
proponujemy tą z tego względu, że jest ona stosunkowo prosta do zweryfikowania i 



9 
 

jest metodą, która nazwałbym popularną w sensie stosowania w innych samorządach. 
Inne możliwe do zastosowania to metoda dotycząca wysokości zużycia wody oraz 
metoda powiązana z naliczaniem odpłatności od metrażu nieruchomości, od m2 
powierzchni danej nieruchomości. Kwestia ustalenia kosztów związanych z wywozem 
śmieci w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, porusza samorządy w całej Polsce i nie ma klarownej sytuacji, 
jednoznacznej w zakresie interpretacji zapisów i propozycji odnoszących się do 
kwestii związanych z realizacją tejże ustawy. Jednocześnie jesteśmy zobligowani 
przez ustawodawcę i organ wykonawczy jakim jest Rząd do tego, że zadanie musimy 
z dniem 1 lipca br. rozpocząć w sensie faktycznej realizacji. Zostało więc nam bardzo 
mało czasu, kwestia 3-4 miesięcy, a przed nami jeszcze dużo przedsięwzięć do 
zadziałania i w związku z tym bez wyboru metody, jak również bez ustalenia stawki 
za śmieci, nie możemy wykonywać innych czynności, które przed nami aby zmieścić 
się z realizacją od 1 lipca 2013r. Ustawa ta zmusza samorządy do tego, żeby podnieść 
stawki za wywóz śmieci, ale jednocześnie że wprowadzimy tą ustawę w życie mają 
zostać całkowicie wyeliminowane nielegalne składowiska odpadów tzw.”dzikie 
wysypiska”. Dlaczego wzrost ceny, bo jest to podyktowane koniecznością wywozu 
wszystkich odpadów nie w dowolne miejsce, w dowolnym zakresie, a do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przypisanej w Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Lubuskiego, uchwałą Sejmiku Woj.Lubuskiego z 10 
września 2012r. I takim dla miasta Gorzowa Wlkp. miejsce wywozu i dla gmin MG-6, 
z którymi realizujemy to przedsięwzięcie wspólnie, jest ZUO. Jeżeli będzie możliwe 
do podjęcia to zadanie w sensie wywozu do ZUO to znikną wszystkie inne 
składowiska i wszystkie inne miejsca. Najbliższa odległość, ale nieuprawniona do 
wykorzystania dla nas jako zastępczy wariant to Zbąszynek w odległości 70-80km. W 
stawce proponowanych opłat należy zaznaczyć, że nie tylko mamy odbierać te odpady 
komunalne i inne: odpady budowlane, czy przeterminowane leki, ale mamy również 
przygotowywać tzw. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które 
muszą spełniać szereg norm dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i 
higieny oraz prawa budowlanego. To jest więc taka różnica, że dzisiejsze stawki 
opierają się na problemie wywozu, ale ten wywóz jest tylko elementem całości, 
ponieważ nie tylko odbieramy śmieci i je wywozimy, ale musimy realizować cały 
system funkcjonowania tej ustawy, w związku z odbiorem, wywozem, 
przetwarzaniem, utylizowaniem, a jednocześnie wszystkimi towarzyszącymi 
zjawiskami w sensie edukowania mieszkańców, w sensie wymogów związanych z 
recyklingiem i szeregiem innych działań, które jesteśmy zobligowani wykonać. W 
Gorzowie Wlkp. dokonane wyliczenia, jakie proponujemy zostały przeprowadzone w 
formule szacunkowej, ale na zasadzie przyszłej puli odpadów wyprodukowanych, 
ustalonych na jednego mieszkańca, uwzględniając koszty funkcjonowania całego 
systemu, również transportu przewoźników i ilość mieszkańców jaka zamieszkuje w 
Gorzowie Wlkp. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą 19 grudnia 2012r. mam 
obowiązek ustalić również niższe stawki za odpady komunalne zbierane selektywnie 
jako zachęta dla mieszkańców do ich selektywnego gromadzenia, a ponadto wynika z 
zapisów ustawy, że do końca 2020r. miasto musi osiągnąć odpowiedni poziom 
recyklingu i przygotowania do użycia ponownego frakcji odpadów tj.papieru, tworzyw 
sztucznych i szkła. Jeżeli nie uzyskamy odpowiednich wskaźników to podlegamy 
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wysokim karom pieniężnym. One mają być samorządom wyznaczane przez m.in. 
Ministerstwo Środowiska w skali dosyć poważnej skutkujących na naszych 
działaniach finansowych. Wyliczając stawkę dla mieszkańców za 1 miesiąc 
podzieliliśmy ją na: w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Na dwa podmioty, 
części, osobne wyliczenie dotyczy zabudowy jednorodzinnej, zarówno na wsi jak i w 
mieście, osobne zabudowy wielorodzinnej. Wg. danych za 2012r. liczba odpadów w 
Gorzowie Wlkp., zgodnie z wyliczeniami na 1 mieszkańca w zabudowie 
jednorodzinnej, w oparciu o sprawozdania składane przez przedsiębiorców 
odbierających odpady komunalne to 310kg/rocznie. Ustaliliśmy w wyliczeniach i wg. 
danych, że 95% ogółu mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. będzie wnosiło opłaty w 
zabudowie jednorodzinnej, co ma stanowić 38 517 mieszkańców. Jeżeli tak, to na 
szacunkową opłatę składającą się na te niezbędne elementy, żeby dokonać naliczenia 
odpłatności wywozu i przetworzenia śmieci przyjęliśmy następujące elementy: odbiór 
i transport – szacunkowo przewidujemy 3,00zł. /od jednego mieszkańca, przy wartości 
kosztów wynoszących obecnie 3-7zł.; dzierżawa za kosze  0,50zł/mieszkańca, tak jak 
obecna stawka; składowanie, czyli oplata za składowanie w regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych – 1tona=250zł./brutto. Koszty administracyjne, 
bo musimy do tego zadania z obecnego zatrudnienia1,5etatu w MG-6 zatrudnić 10-12 
osób, żeby sprostać wszystkim zadaniom wynikającym z realizacji tej ustawy, więc 
koszty administracyjne – 0,40zł./mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej. To 
przekładając jako opłaty miesięczne do wyliczenia, związane z kwestią elementów 
całego szacunku dotyczy globalnych już wydatków w zakresie jednorodzinnej 
zabudowy w Gorzowie Wlkp. w kalkulacji cenowej, a więc odbiór i transport 
odpadów to 115.551zł., dzierżawa koszy – 19.258zł., składowanie z ZUO – 256.847zł. 
i wspomniane już koszty administracyjne – 15.754zł. Wywoźnik to kwestia 
134.809zł., składowanie 261.847zł., administracja 15.754zł. Łącznie uzyskujemy 
koszt 412.411zł. Dzieląc tą kwotę przez 38 517 mieszkańców, bo tylu określamy w 
zabudowie jednorodzinnej wychodzi kwota 10,71zł. jako minimum płatności za 
stawkę śmieci jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną, na 1 mieszkańca. W 
podobnym zakresie i sposobie, kalkulujemy również kwestie zabudowy 
wielorodzinnej. Tutaj zgodnie z wyliczeniami, na 1 mieszkańca w oparciu o dane 
przewoźników, wychodzi produkcja odpadów komunalnych za 2012r. nieco większa 
330kg w ciągu roku. Ustaliliśmy, że 95% mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej 
będzie stanowiło 80 750 mieszkańców, co powoduje możliwość tego przeliczenia jeśli 
chodzi o mieszkańców i ilości wytworzonych odpadów. Aby dokonać tego 
przeliczenia wprowadzamy tu szacunek opłaty w sensie elementów składowych i one 
się powtarzają, czyli odbiór z transportem 3zł. od mieszkańca, dzierżawa koszty 
0,50zł. składowanie –tona 250zł. i 0,40zł. – administracja W skali miesięcznej jako 
opłaty przy zsumowaniu wywoźnika 282 625zł. składowanie 584 375zł. administracja 
33 027zł. łącznie 900027zł. Jeżeli weźmiemy za 1 miesiąc tą kwotę łączną podzielimy 
na 80 750 mieszkańców mieszkających i płacących w zabudowie wielorodzinnej 
otrzymujemy kwotę 11,15zł. taka powinna być w Gorzowie Wlkp. odpłatność 
obowiązująca od 1 lipca. Tutaj wyliczenia i dane przedstawiane są poza sferą dyskusji. 
Jednocześnie spotkaliśmy się z sytuacją, że niektórzy zaczęli wyliczać we własnym 
zakresie stosując swoje szacunki i metody, pewne dane i bardzo dobrze, bo to 
mobilizowało do większego wysiłku w tym zakresie i pewnej rzetelności wykonania 
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tych prac. Pojawiła się sytuacja, że kiedy zaproponował nam wyliczenie Klub 
Radnych PiS stawkę 5,73zł. korzystając z metody niezgodnej z ustawą, bo ustawa nie 
przewiduje przeliczenia w m3 i przy zastosowaniu wielkości jeśli chodzi o 1m3 
przyjętej w kilogramach - 218kg, pokusiliśmy się o przeliczenie i zweryfikowanie 
tego. Zweryfikowanie polegało na tym, że 1m3 odpadów komunalnych, to nie 218kg 
tylko w fachowym przeliczeniu to 110kg. Jeżeli zastosujemy tą metodę uwzględniając 
zweryfikowanie danych, które nie mogą w innym zakresie być przedstawione w sensie 
tych danych to bazując na wyjściowych wielkościach, czyli zbieramy 34 828 440kg 
czyli 34 828 ton i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że m3 to 110kg, podzielimy te zebrane 
śmieci na 110kg/m3 uzyskujemy, że jest to kwota 316 622zł./ miesięcznie, a jak 
podzielimy przez 12 miesięcy uzyskujemy 26 385m3 w miesiącu, a jak podzielimy 
przez 51,37zł. – to jest średnia cena rynkowa odbioru odpadów komunalnych z firm 
wywożących odpady komunalne i jeżeli to podzielimy na 119tys. mieszkańców to 
uzyskujemy wg. tej metody nieuprawnionej, ale zastosowanej przez innych radnych 
kwotę 11,36zł. czyli w tym przeliczeniu jest to kwota również odpowiednio wyższa. 
Chciałbym zaznaczyć, że lokalni fachowcy od tych spraw znający się i prowadzący 
działalność w tym zakresie również wyliczają w swoich opracowaniach i danych 
ponad 11,00zł. Reasumując tak naprawdę w Gorzowie Wlkp. przy zabudowie 
jednorodzinnej śmieci w sensie stawki powinny kosztować 10,71zł./ mieszkańca/ 
miesięcznie. Natomiast w wielorodzinnej 11,15zł. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 
wprowadzanie pojęcia likwidacji, nie segregowania śmieci i restrykcyjności w tym 
zakresie i to, że ustawa przewiduje do 100% restrykcji w zakresie wyliczeń 
segregowanych w stosunku do niesegregowanych, to przy niesegregowanych przy 
tych stawkach powinniśmy sięgnąć ok.20zł. W dyskusjach dotychczas pojawia się 
wątek dlaczego występują śmieci niesegregowane i dlaczego stawki za nie są tak 
wysokie? Otóż, wspomniałem o tym, że jeżeli nie będziemy uzyskiwać efektu 
ekologicznego, recyklingu i wszystkich innych elementów to czekają nas kary i nie 
wybronimy się od nich. Musimy również zauważyć, że ustawodawca założył, iż 
różnica w cenie: segregacja, nie segregacja, musi być dotkliwa i musi być motywująca 
o segregacji. Zgodnie ze wspomnianą ustawą mamy prawo podnieść za 
niesegregowane śmieci do 100% odpłatności z tego tytułu. Wynika to również poza 
ustawą z Krajowego i Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami, gdzie 
również przewiduje się taką sytuację. Stawka prowadząca do takiej restrykcji jest 
jedyną możliwą metodą zadziałania, która doprowadzi do końcowego efektu, tego 
ekologicznego. Nie powinno się patrzeć przez pryzmat niesegregowanych śmieci na 
cały problem, ponieważ ok.90% mieszkańców będzie deklarowało segregację śmieci. 
Gro mieszkańców zadeklaruje segregację śmieci i im będzie ta różnica większa 
między segregacją, a nie segregacją to deklaracja o segregacji śmieci będzie bardziej 
powszechna. Zależy nam aby w czasie stała się ona 100%. Interpretacja musi być 
jednoznaczna: segregację nagradzamy, czyli obniżamy stawkę, a za brak segregacji 
karamy, czyli musimy stawkę podwyższyć. Emocje wzbudza też podział miasta i  
MG-6 na sektory. Zgodnie z ustawą zależy to od liczby mieszkańców, gęstości 
zaludnienia oraz specyfiki obszaru do obsługi przez jednego wywoźnika. Różnie 
jednostki administracyjne podchodzą do tej sprawy. Jedni dzielą wg.osiedli, inni 
wg.okręgów wyborczych ale również rodzaj zabudowy jest tu elementem bardzo 
istotnym, dominującym w danej części miasta. Dzięki sektorom możemy uzyskać 
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większą konkurencyjność, utrzymanie szans dla firm żeby monopolistycznie nie była 
jedna, pozostałe zniknęłyby z rynku, możemy uzyskać optymalizacje tras 
przejazdowych. Proponujemy w ramach MG-6, w warunkach Gorzowa Wlkp. 
również, żeby podzielić miasto na trzy sektory, natomiast gminy wykonujące z nami 
jedno działanie, na dwa sektory. Granice nie są sztywne, ale będzie propozycja 5 
sektorów. Istotne jest też pytanie pojawiające się w dotychczasowych dyskusjach, 
ocierające się też o kwestię cen, obecny na sali jest dyr.M.Wróblewski i za chwilę 
będzie mógł wspomóc moje argumentacje, a mianowicie dlaczego koszt instalacji 
ZUO, tzw. RIPOK jest tak wysoki? Brutto wychodzi 250zł. od 1 tony zebranych 
odpadów, ale to tylko przy założonej 5% zyskowności. Zyskowność na minimalnym 
poziomie, czyli takim jaka jest niezbędna do tego aby taka instalacja technologicznie 
utrzymywała swój poziom, rozwijała się jako jedna z lepszych w Polsce, żeby bardziej 
efektywnie i skutecznie przetwarzała i utylizowała odpady, które obligatoryjnie muszą 
tam trafić. Czy to jest drogo? Otóż niektórzy mówią: tak, to jest monopol i na pewno 
mogliby mniej. Monopol w pewnością w jakimś sensie jest, bo decyzją Marszałka 
Województwa to ZUO zostało wskazane jako miejsce przewożenia odpadów. 
Jednocześnie należy spojrzeć w ten sposób, że ZUO jest taką instalacją gdzie w 
czołówce w Polsce w sensie poziomu zadziałań tych fachowych wykonuje się 
wszystkie działania i metody związane z tym żebyśmy ten efekt ekologiczny uzyskali, 
żebyśmy mieli środowisko zdrowe, żeby śmieci te były odpowiednio utylizowane czy 
przetwarzane w sposób środowiskowo właściwy i ekonomiczny również. Jeśli 
spojrzelibyśmy na 2012r. i netto na inne przykładowe instalacje to zacytuje w 
Gdańsku – 277zł., w Łodzi 260zł., w Policach 250zł., we Wrocławiu 240zł., w Gdynki 
– 247zł., w Elblągu – 247zł., Toruń – 237zł. To są kwoty netto, a to co podawałem 
przy ZUO – 250zł., to brutto. Jeszcze jeden wątek, mamy tu spór z radnym 
R.Surowcem, interpretowania wsi, przewozu i tych stawek proponowanych. Otóż 
pojawia się pytanie czy na wsi nie jest drożej przedsięwzięcie skalkulowane i przez co 
w mieście dokładamy czy ponosimy pewne koszty związane z funkcjonowaniem całej 
sytuacji, jeśli chodzi o środowisko wiejskie? Otóż nie, bo na wsi wytwarza się mniej w 
sensie m3 odpadów komunalnych. Jako masa odpadów komunalnych jest ich mniej, bo 
tam się kompostuje albo karmi zwierzęta hodowlane i globalnie te kilogramy są w 
mniejszej ilości produkowane. Natomiast jest taniej przy wielorodzinnej zabudowie, 
bo jest duże skupisko ludzi, przy jednorodzinnej jest drożej w sensie przewozu, 
przejazdu jaki musimy pokonać, ale tu jest jednocześnie przy budownictwie 
jednorodzinnym dotyczy to też środowiska gmin, inaczej segregujemy śmieci. 
Dostajemy worki i dzielimy śmieci na 5 frakcji, inaczej pracują nad segregacją śmieci 
Ci, którzy są na wsi, w domkach jednorodzinnych, natomiast w wielorodzinnych 
odbywa się to do pojemników w podziale na 3, a właściwie 2 frakcje: suche – mokre, 
suche to bio, plus dodatkowo szkło, czyli efekty finansowo-ekonomiczne, to działanie, 
o które tłumaczę, powoduje, ze bilans zależności miasto – wieś, nie jest taka jak 
sugeruje radny R.Surowiec w naszych dotychczasowych rozmowach. W związku z 
decyzją Zarządu ZCG MG-6 obradującego 17 grudnia 2012r. my, pomimo wyliczeń 
jak prezentowałem 10-11zł/osoby, ale zgodnie z tym co postanowiliśmy podjąć 
decyzyjnie na MG-6, mimo, że dyr.Wróblewski twierdzi, ze idziemy w złą stronę i nie 
wystarczy pieniędzy, postanawiamy rekomendować Radzie, to co wyliczyliśmy na 
podstawie danych 2011r., a co skutkuje naszą propozycją finalną: 9zł. od 1 
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mieszkańca, który zadeklaruje segregowane odpady i 14zł. od 1 mieszkańca, który nie 
będzie segregował odpadów. Prosiłbym o przeanalizowanie tej uchwały, w mądrości i 
wiedzy radnych. Przypomnę, że od 1 lipca 2013r. stajemy się właścicielami śmieci 
wytworzonych w mieście i dotychczas była odpłatność za ich wywóz, a teraz też za 
ich zagospodarowanie – stąd drożej. Jako miasto nie możemy na śmieciach zarabiać, 
ani do śmieci dokładać, czyli pole manewru mamy żadne? Jeżeli nie ustalimy 
adekwatnych stawek, to nie mamy skąd wziąć pieniędzy żeby zrealizować zadanie. 
Uszczelniamy cały system w kontekście efektu ekologicznego. Oddajemy śmieci do 
ZUO do instalacji z nowoczesną technologią, gdzie one mają być zagospodarowane, 
zutylizowane i tu jest główny sens ustawy. Przypomnę, że ostateczna cena nie będzie 
efektem naszego dzisiejszego głosowania proponowanych stawek, ponieważ 
ustawodawca zrobił nie do końca racjonalnie dający się wytłumaczyć manewr, że 
ustalamy stawki, a później będą przetargi i one zweryfikują te stawki. Niektórzy 
sugerują odwrotne działanie, ale ono jest niemożliwe, nie z naszej winy tylko z 
przyczyn tkwiących po stronie ustawy. Jeżeli powstałaby sytuacja, że nasze wyliczenia 
weryfikują się w trakcie roku i przyjęte stawki powodują, że za dużo zebraliśmy to 
możemy pieniądze przeznaczyć w rezerwie na różne cele z tym związane, ale możemy 
również w roku następnym zmniejszyć kwotę naliczenia w kolejnym roku za śmieci. Z 
naszych wyliczeń wynika, że musimy żeby zrealizować całe zadanie, zebrać w 
Gorzowie Wlkp. ok.15mln.zł. – tyle będzie wynosić koszt tego zadania. Jeśli Rada 
zaproponuje inną stawkę – mniejszą, to nie zbierzemy tych 15mln.zł. ale co się stanie? 
Nie możemy dołożyć z budżetu i innych środków do tego, jaki jest więc finał? To 2-3 
miesiące nie będzie wywożonych śmieci, będą stały worki, pojemniki przy 
nieruchomościach, bo nie będzie mógł nikt tego zrobić, bo za darmo nikt tego nie 
zrobi. Jest to bardzo istotny element, musimy zebrać taką kwotę, która z naszych 
wszystkich szacunków będzie adekwatne do kosztów całego zadziałania. Chyba, że 
pójdziemy na taki układ, że będziemy ze śmiećmi i różnymi zagrożeniami z tego 
tytułu; choroby, epidemie, szczury, nie mówiąc o tym, że kary na nas będą ciążyły te 
pierwotne, o których mówiłem. Mieszkańcy Gorzowa Wlkp. z docierających 
informacji i zapytań do mnie, chcą już wiedzy i działania. Mamy 2 miesiące 
opóźnienia, do końca grudnia powinna być stawka za śmieci i metody, wybrana. W 
związku z tym, że mamy opóźnienie nie wysyłamy deklaracji, w gminach sąsiednich 
już deklaracje są zebrane od mieszkańców, a my ich nie wysłaliśmy, kilkadziesiąt 
tysięcy deklaracji, które musimy wysłać odebrać i zweryfikować. Nie prowadzimy 
edukacji, bo nasze dane bez stawki i bez metody nie są pełnym materiałem, a 
materiały czekają na półkach. Przesuwamy przetargi, już wiadomo, że w marcu nie 
zdążymy ich zrealizować, a to jest bardzo duże zadziałanie: SIWZ, odbycie 
przetargów – jest to bardzo czasochłonne. Apeluję do radnych wszystkich opcji 
politycznych o przyjęcie proponowanej przez nas uchwały – jest ona wyliczona 
solidnie, zgodnie z przepisami i realiami, które są nam dostępne. 
Marek Surmacz – po wystąpieniu Prezydenta Sf.Sejwy można by dojść do 
najprostszego wniosku, że rada jako organ stanowiący w gminie nic nie może, bo 
terminy, bo stawki rzetelnie wyliczone, bo mamy przymus w takiej sprawie, w takiej 
sprawie i w takiej sprawie, ale ustawa ustanawia kompetentnym organem radę gminy 
do stanowienia prawa lokalnego w tej sprawie i mamy ciężar odpowiedzialności. 
Rzeczy proste nie wymagają tak skomplikowanego uzasadnienia, a to nie jest zbyt 
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skomplikowana sprawa. Przemówienie, które Prezydent wygłosił w całej rozciągłości, 
ze wszystkimi argumentami za i przeciw odbyło się i dyskusja szeroka w tej sprawie 
odbyła się 20 lat temu. Wtedy, kiedy Rada Miasta podejmowała z ówczesnym 
Prezydentem decyzje o zainwestowaniu i wybudowaniu ZUO, kiedy dochodziło do 
decydowania, p.M.Wróblewski pamięta, bo kieruje od początku tą firmą, i 
wybieraliśmy technologię, to też podejmowaliśmy decyzje na przyszłość, żeby wybór 
technologii był odpowiedni nie tylko na 2, 3 czy 4 lata ale na 20 i może więcej lat. 
Wtedy się mówiło, że jeszcze po ulicach jeżdżą trabanty, a my wybieramy mercedesa. 
Dokładnie taką technologie wybraliśmy. Jeśli wybraliśmy taką technologię, 
zaangażowaliśmy się jako zbiorowość gminna w tak nowoczesny system 
selekcjonowania odpadów komunalnych to nie można naszego miasta i naszych 
mieszkańców traktować tak samo jak mieszkańców innych miast, nawet 
porównywalnych wielkością, ponieważ w wielu przypadkach tamte miasta dopiero 
zareagowały na przymus wynikający z przystąpienia do UE, ZUO-a są spółkami 
prawa handlowego z różnym kapitałem mieszanym, więc podejście również jest inne, 
jest bardziej prorynkowe, poza kontrolą społeczną, w naszym przypadku zdarzało się 
tak w historii, że aby dostosować wymogi rynkowe do przymusu gospodarowania, to 
podwyżka za wywóz śmieci, czyli jednostkowa na 1 obywatela, prawie zbliżała się do 
60%, więc jeśli mamy za sobą takie doświadczenie to nie trzeba w tak skomplikowany 
sposób mieszkańcom Gorzowa Wlkp. tłumaczyć, że to jest ważne, bo to wiemy. Poza 
tym w tamtym czasie kiedy podejmowaliśmy decyzję o wyborze takiej linii 
technologicznej, która pozwala na kompletną selekcję odpadów komunalnych to 
podejmowaliśmy tą decyzję z uwzględnieniem uwarunkowań, że w Gorzowie Wlkp. 
80-90% odpadów musi być niesegregowanych, bo nie ma warunków na segregowanie 
w wieżowcach, w budynkach wielorodzinnych, oczywiście struktura zabudowy od 
tego czasu się zmieniła, ale nie w tak istotny i decydujący sposób żeby mogło to 
wpływać na kształt tej ceny. Znamienne i bardzo charakterystyczne jest wystąpienie 
zjednoczonych w poglądzie kierowników zarządzających gorzowskimi spółdzielniami 
mieszkaniowymi, czyli te osoby wystąpiły, o których nie można powiedzieć, że nie 
mają doświadczenia w zarządzaniu i gospodarowaniu komunalną gospodarką, są to 
osoby jak najbardziej doświadczone ponieważ w zasobach spółdzielni zdecydowanie 
więcej mieszka niż w zasobach komunalnych, w zasobach komunalnych cena ta 
zbliżała się do 9zł. – śmieci niesegregowanych. Co takiego się wydarzyło w ostatnim 
okresie czasu, bo ta cena jest nadal obowiązująca i ona jest ceną uwzględniającą 
uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne funkcjonowania całej gospodarki śmieciowo-
przetwarzającej, jest w tym uwzględniona cena zebrania, transportu, dowozu, 
przetworzenia, selekcjonowania itd., nie słyszałem aby prezydent w budżecie miał 
pozycję dopłacającą do ZGM-u z powodu niższych cen niż płacimy w zasobach 
komunalnych? Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych wygłosili pogląd najbardziej 
logiczny, zgodny z poglądem prezentowanym przez nas na poprzednich sesjach rady 
Miasta, mówią dokładnie to co mówiłem już w grudniu czy listopadzie: jakie 
okoliczności uzasadniają podniesienie tej ceny, jeżeli przejęcie pełnej kontroli nad 
śmieciami w mieście, czyli jesteśmy jak Prezydent mówił jedynym właścicielem 
śmieci w mieście, właściwie w tej sytuacji na tej sesji Rady Miasta powinniśmy się 
czuć jak śmieciarze, czyli zainteresowani tym żeby uzyskać z tego zysk, co się takiego 
zmieniło, że narzucamy 14zł. wg. propozycji Prezydenta i 9zł. za segregowane? 
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Wydaje się, że logika myślenia Prezydenta jest prosta, nie trzeba tego tłumaczyć nam 
przez 40minut, 9zł. to jest optymalna, ekonomicznie uzasadniona cena śmieci 
niesegregowanych, dlatego kształtujecie cenę jako niesegregowane, bo jest to zbieżne 
z poglądem Prezydenta, że jak wyślemy deklaracje do mieszkańców Gorzowa Wlkp. o 
zadeklarowanie się, czy będą selekcjonowali czy nie będą selekcjonowali, to wiecie 
już dzisiaj, że ogromna część mieszkańców zadeklaruje segregowanie i to będzie 
nieweryfikowalne. W związku z tym dla bezpieczeństwa ekonomicznego całej 
gospodarki śmieciowej zakładacie ten 9zł. wskaźnik jako ekonomicznie uzasadniony, 
natomiast ten 14zł. odstraszający w tym sensie, żeby każdy miał poczucie że jak chce 
taniej to nie musi płacić więcej, ale w istocie robi dokładnie to, za co wg. Was 
powinien płacić 14zł. Może czegoś nie zauważyłem, przeoczyliśmy delegując być 
może uprawnienia, a słusznie Prezydent zauważył pozostaje do rozstrzygnięcia 
kwestia podziału miasta na sektory. W tym sensie jako suwerenni w podejmowaniu 
decyzji, bo ustawa na nas nakłada ten obowiązek i daje kompetencje, powinniśmy 
podjąć w drodze uchwały decyzję o sektorach, ale nie mamy uchwały. To znaczy, że 
nie domykamy systemu jeszcze, a Prezydent powiedział, że domykamy dzisiaj tą 
uchwałą cały system. Powinniśmy podjąć decyzję. W imieniu naszego Klubu PiS, 
twierdzę, że ponieważ ustawodawca określa, że w gmina powyżej 10tys. mieszkańców 
ma to uprawnienie, a Gorzów Wlkp. jest jakby powtarzalny na 14 tego typu grup 
społecznych to jako miasto, konsumenci powinniśmy być zainteresowani jak 
największą ilością sektorów 8, a nawet 10, żeby konkurencyjność na tym rynku 
dawała bezpieczeństwo przed zmonopolizowaniem tego przez wielkich, którzy „u 
bram dybią”, wiemy o tym to są duże firmy europejskie, które zjawią się wtedy, kiedy 
wszystkie decyzje zostaną podjęte. Proszę radnego R.Sondeja o prezentację naszego 
poglądu w tej sprawie. 
Roman Sondej – prezentacja wraz ze zgłoszoną poprawką do projektu uchwały 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Krzysztof Kochanowski - Klub Radnych SLD rozumie konieczność podjęcia uchwały 
dot. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Obowiązek ten narzuca na samorządy w Polsce 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która według nas 
budzi nadal wiele wątpliwości i nie proponuje metody ustalania opłaty sprawiedliwej 
dla wszystkich mieszkańców. To właśnie ustawodawcę w największym stopniu należy 
winić ze ten stan rzeczy. W związku z tym Klub Radnych SLD proponuje, aby na 
etapie, kiedy jeszcze nie jest znana cena, jaką zaoferuje przewoźnik za odbiór 
odpadów zmienić zapis określony w: §2 pkt.1 „Ustala się stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 12, 00zł. 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość”. §2 pkt. 2 „Ustala się 
niższą stawkę opłaty w wysokości 7,00zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny”. Dodać 
pkt.5 „Zwolnione z opłat są osoby które nie ukończyły 14 roku życia”. Uzasadnieniem 
tej decyzji jest przede wszystkim fakt, iż ostatecznie to przetarg na wyłonienie 
przewoźnika zadecyduje o realnej cenie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Uważamy również, że przyjęcie większej stawki będzie impulsem dla przewoźników, 
aby w przetargu oferować wyższe ceny, co nie będzie korzystne dla mieszkańców. W 
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związku z powyższym składamy autopoprawkę do przedmiotowej uchwały 
zawierającą zmiany opłat. Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
Robert Surowiec – radnemu R.Sondejowi dziękuję, bo duża praca i zaangażowanie. 
Proponuje, że jeśli mówimy o rodzinie to warto promować wielodzietne rodziny niż z 
jednym dzieckiem. Być właścicielem to brzmi dumie, szkoda tylko, że śmieci 
będziemy właścicielami. Mówimy o kwocie rzędu 15mln.zł. w skali roku. 
Przygotowałem zestawienia z 3 gmin woj.lubuskiego. Największe miasto w 
woj.lubuskim – kwota 15mln.zł., o której mówił Prezydent Sf.Sejwa – mieści się na 2 
małych stronkach, a tak to zestawienie wygląda w jednej z małych gminek naszego 
województwa, a tak to wygląda w innej małej gminie, a w średniej gminie zestawienie 
ma 36 stron. Mówimy o rzeczach, które otrzymali radni. 
Stefan Sejwa – pokazywanie materiałów, które opracowały poszczególne jednostki 
administracyjne jest bardzo ważnym elementem w naszej dyskusji, aczkolwiek 
również chciałbym pokazać, że stwierdzenie radnego R.Surowca jest nieuprawnione 
ponieważ materiały, które były pokazywane są jednymi z materiałów, a wyjściowy 
materiał, który każdy radny uzyskał za zgodą Przewodniczącego Rady obejmuje 
wielostronicowy, szeroki materiał, który w tej chwili prezentuję  
Robert Surowiec – matematyka to taka cudowna nauka, bo w zależności od tego jakie 
liczby się powstawia to takie rzeczy na końcu wychodzą. Z tych zestawień, wychodzą 
rzeczy, które potwierdzają to o czym mówił Klub Radnych PiS. Jeśli chodzi o gęstość 
i wagę tych śmieci – gmina 1- w ich wyliczeniach waga 1m3 śmieci to 226kg, gmina 2 
i 3 to 250kg, czyli nawet więcej niż to co Klub przygotował, a znacznie więcej niż to o 
czym mówi Prezydent, (nota bene z dużym zdziwieniem usłyszałem na Komisji na 
pytanie skąd te dane, usłyszeliśmy od przedstawicieli MG-6, że został wykonany 
telefon do 3 firm wywozowych i stąd odpowiedź). W związku z materiałami, które 
otrzymałem mam kilka pytań, które mnie niepokoją i na które nie otrzymałem 
odpowiedzi, a są to ważne pytania, bo w Gorzowie jak konstruowaliśmy te stawki na 
podstawie informacji z firm transportowych, które są żywotnie zainteresowane tym 
aby ta cena była wyższa, bo wtedy będą na tym zarabiali. Chciałbym się dowiedzieć 
ile dzisiaj w Gorzowie Wlkp. jest firm transportowych, które wożą śmieci? Ile każda z 
tych firm przejeżdża kilometrów? Ile każda z tych firm zatrudnia osób? Chciałbym 
wiedzieć ile potrzebnych będzie śmieciarek, po to by obsłużyć nowy system? Ile 
kosztuje 1 smieciarka? Jaka jest amortyzacja śmieciarki? Ile będzie tras przejazdu tych 
śmieciarek? Ile kilometrów miesięcznie te śmieciarki będą przejeżdżały? Jakie jest 
średnie zużycie paliwa przez śmieciarkę? W tych wszystkich materiałach tego nie 
było. Ile będzie potrzebnych pojemników do składowania śmieci? Jakie będą koszty 
worków do selektywnej zbiórki odpadów? Kto będzie płacił za te worki? Ile będzie 
śmieci segregowanych, a ile niesegregowanych? Jeśli chodzi o segregowane czy 
mamy informacje z podziałem na różne rodzaje materiałów? Jaka jest stawka 
roboczogodziny śmieciarki? Czy ktoś zadał sobie trud i zastanowił się jaki będzie 
wskaźnik zysków firm, które będą świadczyły te usługi? Nie mam informacji gdzie 
będzie punkt tzw. selektywnej zbiórki odpadów i jakie będą koszty obsługi tego? Ile 
będzie śmieci tam trafiało i jakie? Czy mamy informacje jaka jest pojemność 
smieciarki w m3? Czy mamy informacje jakie będą koszty administracyjne i co na te 
koszty będzie się składało? Jeśli na te i wiele innych pytań, które tutaj się pojawią 
mieli odpowiedź, na podstawie tych kosztów jako miasto moglibyśmy skalkulować 
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sensowny koszt odbioru śmieci. Na Komisji pytałem ile śmieci zbieranych dzisiaj z 
Gorzowa Wlkp. jest odwożonych do Chróścika? Mam nadzieję, że dzisiaj ktoś na to 
pytanie odpowie, bo w poniedziałek na to pytanie nie było odpowiedzi. To są 
najprostsze pytania, mówimy o czymś co dotknie wielu mieszkańców, bardziej 
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, bo większość mieszkańców w zabudowie 
jednorodzinnej odczuje obniżkę. Natomiast mówimy o ok.15mln.zł. rocznie, a są to 
nie bardzo skomplikowane pytania i na część z nich uzyskamy dziś odpowiedź.  
Marek Wróblewski – dyrektor ZUO – chciałbym sprostować kilka kwestii, bo w dużej 
części dyskusja jest niezasadna, z mojego punktu widzenia. Na ile zapełnione są 
pojemniki w mieście? Mamy bardzo precyzyjne dane ile mieszkańcy miasta Gorzowa 
Wlkp. produkują odpadów i to jest wiążące. W ubr. przywieziono do nas ok.45tys.ton 
odpadów komunalnych, z tego 95% z terenu Gorzowa Wlkp. jak to podzielimy przez 
ilość mieszkańców to wychodzi bardzo precyzyjnie ile mieszkaniec Gorzowa Wlkp. 
produkuje odpadów komunalnych. Produkuje to w domu, mieszkaniu, w miejscu 
pracy, bądź w warsztacie, bo część odpadów z drobnej działalności do nas również 
trafia. Jest to ok.300kg./rocznie wyprodukowanych odpadów przez mieszkańca. Jak to 
przemnożymy przez naszą stawkę, nie przez stawkę z VAT, tylko bez, bo VAT nasz 
zostanie skompensowany przez przewoźnika, czyli przez 223zł., która jest najniższą 
stawką w kraju, jeżeli chodzi o zakład tak daleko przetwarzający odpady, bo to co 
radny M.Surmacz wspomniał było 12 lat temu, w międzyczasie dokonaliśmy już 
gruntownej modernizacji, przebudowy zakładu i znów dysponujemy linią jedną z 
najnowocześniejszych w Europie, jeśli chodzi o możliwości sortowania i 
przetwarzania odpadów. W tej chwili z naszej linii tylko 28% odpadów idzie do 
składowania, spełniamy tutaj wszystkie wymagania UE, co do zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych i odpadów opakowaniowych. Z tego tytułu miastu i 
ościennym gminom nie grożą żadne kary, bo te wszystkie wymagania spełniamy. Taki 
zakład budowany od podstaw kosztuje 120-150mln.zł. Gdyby teraz miasto musiało 
wybudować taki zakład to proszę sobie wyobrazić jak wielka byłaby amortyzacja od 
tego zakładu, którą musieliby mieszkańcy ponieść. Nasza amortyzacja roczna z całej 
działalności to ok.3mln.zł., a z tytułu zakładu to 1,8mln.zł. Musimy mieć rentowność, 
bo dostaliśmy dofinansowanie z UE do modernizacji zakładu i ona wymaga od nas 
dokładnego kalkulowania wszystkich kosztów i przychodów, ale też wymaga od nas 
rentowności. Licząc w skali makro i to są wyliczenia nie do podważenia. Jak 
pomnożymy 0,3t. x 223zł. to wychodzi ok.6zł./mieszkańca za utylizację odpadów. 
Obawy, że firmy transportowe zawyżają, bo chcą więcej zarobić sądzę, że są 
niepotrzebne, ponieważ sama klauzula przetargu spowoduje to, że oni chcą utrzymać 
się na rynku, prawdopodobnie, bo już sporo przetargów w Polsce się odbyło i jak 
pokazują, firmy zejdą poniżej kosztów w okolice zera i będą szukały oszczędności. 
Należy wziąć pod uwagę, że ta nowelizacja powinna uwzględnić podejście do 
odpadów. Po to zostało to zrobione żeby zmienić jakość, żebyśmy mogli wprowadzić 
właściwa gospodarkę odpadami komunalnymi. Aby każdy mieszkaniec wiedział, co z 
każdym odpadem kiedy może zrobić i ile za to zapłaci. Nie jest doprecyzowane w tych 
stawkach np. zagospodarowanie jakich odpadów i ile stawka obejmuje. Mamy do 
zagospodarowania kilkanaście rodzajów odpadów, które powinny być selektywnie 
zbierane, chociażby odpady gruzu. Szacuję, że nasi mieszkańcy, Gorzów Wlkp., 
takiego drobnego gruzu produkuje 15-20tys.ton. Obecnie kilka firm żyje z tego, że 
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obsługuje Gorzów Wlkp. w zakresie zbioru tego, jeżeli w opłacie będzie również 
odbiór gruzu, a tak pośrednio wynika z regulaminu, to stawka to już się w ogóle nie 
obroni. Opłaty powinny również objąć maksymalną ilość podmiotów gospodarczych i 
instytucji, bo jeżeli sklep działający w zasobach ADM-u nie będzie miał uznanej 
opłaty, to oczywiście swoje odpady wyrzuci do zasobów ADM-u i mieszkańcy za to 
zapłacą. Tak samo instytucje i inni. Cały czas powtarzam, że stawka 11zł. 
skalkulowana w Gorzowie Wlkp. za odpady, bo ta druga stawka jest karą i nie 
wyobrażam sobie żeby w sposób wsteczny gmina mogła wyegzekwować od kogoś, że 
nie segreguje odpadów, czyli musimy się liczyć, że ta stawka niższa jest stawką, która 
powinna zapewnić zapłacenie za cały system. Ta stawka musi również obejmować 
koszty obsługi tego systemu, wcześniej te koszty ponosili wywoźnicy, bo to oni 
wypisywali faktury, zajmowali się windykacją, teraz to wszystko przechodzi na 
gminę, czy Związek Gmin. Przeciętnie w kraju się kalkuluje te koszty w miastach 
porównywalnych z Gorzowem na poziomie ok.1,5zł./mieszkańca. Takie kalkulacje 
większość miast przyjmuje. Prawdopodobnie obniży się koszt firm wywozowych, bo 
oni nie będą musieli zatrudniać sztabu ludzi w księgowości, ale koszt ten przejmie na 
siebie miasto. Ustawa mówi również o tym, że gminy mają obowiązek z tych 
pieniędzy sfinansować inwestycje, tzw. specjalne punktu przyjęcia odpadów 
problemowych, selektywnych. ZUO wyszło tutaj do miasta z propozycją i taki jeden 
punkt na nasz koszt otwieramy w Chróściku, każdy to nazbiera takich dziwnych 
śmieci będzie mógł je przywieźć do nas nieodpłatnie, natomiast uważam, że jeszcze co 
najmniej dwa takie punkty w mieście powinny powstać i w każdej gminie co najmniej 
jeden. Z tego również musi być sfinansowana edukacja która jest w ogóle pomijana 
tutaj. Koszty edukacji przy takiej rewolucji systemowej powinny być wysokie, nie 
wystarczy na stronie internetowej miasta umieścić: kliknij tu do się dowiesz dlaczego, 
kliknij tu – stawki, itd. To musi być daleko posunięta edukacja, a poza ZUO ta 
edukacja w mieście chyba nie bardzo jest realizowana. A już dawno powinna być 
daleko posunięta. To, że miasto posiada taki zakład jak ZUO powoduje, że możemy 
jeszcze zaproponować tańszą formę odbioru odpadów. Zbiórka selektywna na 5 
pojemników czy worków jest dużo droższa od zebrania odpadów 2-pojemnikowych, 
sprzedając te surowce nie da się pokryć kosztów selektywnej zbiórki, bo one generują 
wysokie koszty worków, pojemników, nie ma miejsc na ich ustawienie. Mamy 
automaty o sortowania odpadów, który sobie lepiej poradzi z rozsortowaniem 
odpadów niż mieszkańcy. Automaty rozsortują tak jak je zaprogramujemy, a my 
zaprogramujemy je tak jak może je sprzedać i najlepiej wykorzystać. Jest tu pełne 
bezpieczeństwo dla miasta i Związku Gmin, że wypełni wszystkie wymogi związane z 
nowoczesną gospodarką odpadami tanio, bo ta stawka jest niska. Jak ją porównamy z 
innym monopolem np. z gospodarką wodno-ściekową, obciążenie mieszkańców za 
wodę i ścieki, gdzie uważam, ze odpady są medium znacznie trudniejszym i bardziej 
skomplikowanym do zagospodarowania od ścieków, to wyjdzie na wielką niekorzyść 
jeśli chodzi o odpady. Dotychczas bardzo niskie stawki funkcjonowały, 
nieodpowiadające tak naprawdę faktycznym potrzebom zagospodarowania opadów i 
wymogów UE i teraz jest nasze państwo zdesperowane, bo nie ma takich instalacji jak 
w ZUO w Gorzowie Wlkp. i to był główny powód do tego, że ta ustawa została 
wprowadzona, żeby wymusić budowę takich instalacji, Ci którzy nie mają takich 
instalacji a mają niskie stawki muszą się liczyć z tym, że niedługo te stawki wzrosną, 
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bo oni muszą mieć instalacje. Ta cała instalacja, koszt budowy tych zakładów musi 
wejść w koszty wywozu. ZUO w Gorzowie Wlkp. jest własnością miasta i miasto ma 
pełen wpływ na naszą kalkulację i pełen wgląd w nasze koszty. Jest to gwarancją dla 
mieszkańców, że one nie są zawyżane. Prowadzimy wielokierunkową działalność, 
jesteśmy firmą rentowną, ale ta rentowność nie wynika wcale z naszej działalności na 
odpadach komunalnych, wielokrotnie tutaj wyliczaliśmy i właścicielowi 
przedstawialiśmy, że do tej pory w zasadzie pracowaliśmy na zero minus, jeśli chodzi 
o odpady komunalne. Teraz pozyskanie tych środków unijnych wprowadziło to, że 
musimy się wykazać rentownością.  
Jerzy Antczak – a jak będzie w przypadku szkół? Np. duża szkoła z internatem, 
warsztatami płaci ok.3,4tys.zł. Biorąc pod uwagę ilość placówek oświatowych w 
Gorzowie Wlkp., to szacunkowo wychodzi ok. 0,5mln.zł. Jak będzie ze żłobkami, 
przedszkolami i całą sferą opieki społecznej? Jak będzie ze sklepami osiedlowymi, ze 
sklepami wielkopowierzchniowymi? Mieszkańcy uważają, że stawki dla nich powinny 
być odpowiednio wyższe.  
Marek Wróblewski – nie czuję się do końca kompetentny odpowiedzieć na pytania 
radnego, ponieważ dotychczas dyskutowano tylko jedną stawkę - dla mieszkańców. 
Natomiast projekt uchwały przewiduje cały zestaw odpłatności dla tych różnych 
podmiotów, w zależności od pojemników, czyli od ilości odpadów, które wytwarzają. 
Będzie to drugi składnik tych opłat w gospodarce odpadami. Jeden od mieszkańców, 
drugi od podmiotów gospodarczych i teraz w zależności od tego jaki zakres będzie 
ujęty w specyfikacji, tak naprawdę zadecyduje specyfikacja dla przewoźników, bo ona 
powinna precyzyjnie opisać kto jest objęty tym systemem; przedszkola, żłobki, szkoły, 
itd., musi to być bardzo dokładnie określone żeby system był szczelny.  
Jerzy Sobolewski – odpowiedź na to pytanie zawarta jest w § 3. 
Sebastian Pieńkowski – dyrektor wspomniał, że firma wychodzi na zero jeśli chodzi o 
odpady, dziś mamy cenę, jak mówią Prezesi Spółdzielni Mieszkaniowych i zarządcy, 
średnio 8zł., więc 9zł. jest uzasadnione ekonomicznie, a wszystko inne to jakaś 
mistyfikacja ekonomiczna. Przypominam, że firmy działające na rynku mają zysk, bo 
działają. Nie mogą działać od iluś lat tak, by nie mieć zysku i nie zbankrutować. 
Ustawa narzuca, że my zysku nie możemy mieć, przyjęliśmy średnią 51,37zł. tej ceny, 
a najniższe ceny firmy oferują 40zł. Będzie więc przetarg, firmy będą konkurować i te 
ceny powinny być niższe niż ta średnia. Koszty administracji. Na Komisji radny 
R.Sondej poruszał i chcielibyśmy uzyskać odpowiedź: jakie są koszty administracji w 
MG-6, w podziale na gminy w złotych, bo z przedstawionej kalkulacji wynika, że 
Gorzów Wlkp. to ok.49tys.zł.. miesięcznie, czyli zaokrąglając 600tys.zł./rocznie. 
Chciałbym się dowiedzieć ile każda z gmin do tej administracji dopłaca?  
Stefan Sejwa – radny M.Surmacz poruszył bardzo ważną sprawę – sektory, podział 
miasta na sektory – jeśli chodzi o wszystkie inne uchwały, które przyjmiemy mają 
charakter obligatoryjny, natomiast w przypadku sektorów to uchwała fakultatywna. 
Nie mamy obowiązku na tym etapie, w tym momencie jej przyjmowania, ustawa 
mówi o jej fakultatywności. Nasza propozycja idzie w kierunku takim żeby 
zaproponować 3 sektory w Gorzowie Wlkp. i 2 w gminach, możemy dyskutować, 
zwrócimy się do Rady o akceptację, jak przejdziemy do tej uchwały, aby ustalić w 
dyskusji wariant optymalny. Z punktu widzenia interesu miasta nadmierna kwestia 
zwiększania sektorów nie jest aż tak dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia 
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odpowiedzialności miasta za śmieci i całe przedsięwzięcie. Z punktu widzenia 
podmiotów gospodarczych, przewoźników umotywowana jest ta sytuacja. W sensie 
organizacyjnym, efektywności działań, itd., wyłonienia w przetargu takich, którzy 
będą partnerscy w starciu z tą trudną materią, to nie jest takie do pogodzenia, są pewne 
sprzeczności. Jest to rzecz, którą możemy jeszcze dyskutować. Nie zgodzę się z 
wyliczeniami, są to szacunki dotyczące prezentacji, jeśli chodzi o m3, ilość 
kilogramów przypadających na m3. Nasze wyliczenie wynika z danych tych, którzy 
odbierają i przewożą śmieci. Dyrektor M.Wróblewski prezentował potwierdzając to 
wyliczenie i chyba nie ma większego autorytetu, a nie posądzamy o jakieś działalnie 
korupcyjne czy inne Dyrektora żeby fałszował dane. Posiadamy również inne 
wyliczenia z podmiotów, które potwierdzają, że średnia waga m3 w Gorzowie Wlkp. 
wynosi 110kg. Są to dane z ilości odebranych przez nas m3 w korelacji z 
zarejestrowanym tonażem w Chróściku w ramach ZUO. Jeśli wykonujemy to zadanie 
w ramach MG-6 to nam się zmienia sytuacja, jeśli uwzględnimy m3 na wsi to on waży 
130kg, w Gorzowie Wlkp. 110kg. Dzieje się tak ponieważ 1kg odpadów na wsi jest 
inny a w mieście jest inny. Stąd mogą powstawać różnice, które zarysowały się w 
prezentowanym materiale. Kwestia słuszna i warta odbycia dyskusji i pójdziemy w 
tym kierunku, ale nie dzisiaj: czy nie zastosować jakiś ulg w stosunku do niektórych 
grup mieszkańców, a może rzeczywiście spojrzeć na sprawę rodzin wielodzietnych. W 
momencie stanu prawnego dnia dzisiejszego nie możemy tego zrobić, ale w najbliższej 
przyszłości ustawodawca w nowelizacji uprawniających się, przewiduje taką 
alternatywę. Na ten moment nie możemy tego zrobić, ale sprawa jest do dyskusji. 
Pakiet pytań radnego R.Surowca, związany z samochodami, pojemnikami, 
kilometrami, paliw – na tym etapie nie musimy tego ustalać i tym się zajmować. 
Przygotowujemy do przetargów SIWZ i firmy wyłonione w przetargu będą miały 
określone te wszystkie kwestie. To rola przewoźnika jak będzie wyglądała sprawa tych 
wszystkich zadziałań i danych, które zasugerował radny R.Surowiec, ale które w 
momencie przyjmowania metody i stawki nie ma potrzeby ustalania. Nie wiemy czy 
do przetargów wstawimy przewoźnikom sytuacje, że worki mają przewoźnicy 
dostarczyć, że przewoźnicy mają czyścic pojemniki. Różne możemy określić 
obowiązki i zadania, że ich samochody mają być wyposażone w GPS-y jako kontrola 
tras przewozowych, że muszą posiadać wagę dodatkową do ważenia tonażu. Można 
takich przykładów wymieniać szereg i możemy również iść w takim kierunku, ale 
kosztochłonnym, odbijałby się ewentualnie na kwestii stawek, że do pojemników 
można instalować chipsy, regulujące kwestie ważenia itd., albo na workach kody 
kreskowe. To wszystko przed nami, może dojdziemy do tego za rok czy dwa, kiedy 
upowszechni się cała sytuacja, będziemy już po pierwszych doświadczeniach i 
będziemy dążyli aby ten system, był jeszcze bardziej nowoczesny. Są to kwestie 
ważne ale będzie to wynikało z przetargów, co jest przed nami. Kwestia 
administracyjna, biuro w ramach MG-6 – to nie są jakieś olbrzymie koszty, gdzie 
chcemy przejeść pieniądze zebrane od mieszkańców. Obecnie jest 1,5etatu, 2 osoby, 
mamy tam stażystów – zajmują się całym przedsięwzięciem i kiedy podejmujemy 
uchwały o przekazaniu zadania na MG-6, to oni wykonują określoną pracę w tym 
zakresie, muszą wysłać kilkadziesiąt tysięcy deklaracji, zebrać, zweryfikować, 
prowadzić cały system związany z płatnościami, windykacjami, całym pilotażem tego 
zadania w Gorzowie Wlkp. i ościennych gminach. Nie da rady 2 osobami wykonać 
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takiego zadania, zmusza nas to do zatrudnienia minimum 10 osób, ale muszą być to 
przede wszystkim fachowcy i ludzie związani z ochroną środowiska i działaniami 
wokół śmieci. Należy także technicznie doposażyć to biuro, laptopy, komputery, bazy 
danych. Na to również składa się kwestia, że te koszty dzielimy. Wysokość opłat na 
administrację łącznie 65tys.zł. obecnie w podziale na mieszkańców: Bogdaniec - 
3 250zł, Deszczno - 3 250zł. Kłodawa – 3 250zł., Lubiszyn, Santok też po 3 250zł. 
Gorzów Wlkp. – 48 750zł. – łącznie 65tys.zł., ale te koszty bez gmin również byśmy 
ponosili, to nie jest kwestia, ze robimy im prezent. To kwota skalkulowanych kosztów 
w porównaniu do liczby mieszkańców. Bez zatrudnienia ludzi nie wykonamy tego 
olbrzymiego zadania. Jeśli wykonywalibyśmy sami jako miasto to również będziemy 
musieli zatrudnić ok.10 osób. Nie ma możliwości żeby obecnych pracowników 
dociążyć przekazując zadania związane z tym zadaniem.  
Robert Surowiec – zgadzam się z tym, że musimy zatrudnić ludzi, bo część 
obowiązków przejdzie na nas. To już nie firmy wywożące śmieci będą pobierały 
opłaty, wysyłały monity, itd., będzie to olbrzymia praca i do tego na pewno ludzie 
będą potrzebni. Mówiliśmy o miejscu gdzie będzie można składać te odpady i trochę 
przeraziło mnie, że jest na dziś propozycja żeby to był jeden punkt w Chróściku, bo 
głównym celem jest to żebyśmy po lasach nie musieli znajdywać śmieci. A jeśli 
będziemy musieli duże odpady wywozić do Chróścika to część mieszkańców będzie to 
wyrzucało do kosza lub gdzieś obok. Nie zgodzę się z generalnym podejściem 
Prezydenta Sejwy do wyliczeń i moich pytań, mówić: co nas obchodzi ile będzie 
potrzebnych śmieciarek, co nas obchodzi ile śmieciarka kosztuje, to nas nie obchodzi, 
będzie przetarg, będą sobie radzić, ale na podstawie tego dziś ustalamy cenę. To jest 
najważniejsza rzecz jeśli chodzi o cenę. To jest tak jak bym chciał pomalować 
mieszkanie, przyszli fachowcy i jeden mówi – 1tys.zł., drugi – 2tys.zł. a trzeci – 
3tys.zł. Spytałbym dlaczego? Bo tak. Ale gdyby policzyć ilość roboczogodzin, ilość 
zużytej farby, cenę pędzla, inne elementy i jego zyskowność, to można wtedy z nim 
dyskutować. Mówimy o kwocie 15mln.zł./rocznie i do tego są potrzebne najbardziej 
podstawowe wyliczenia: ile potrzeba śmieciarek, ile potrzeba tras, ile będą jeździły, ile 
będą zużywały paliwa i wiele innych pytań, o których mówiłem. Jestem zdziwiony, że 
tych wyliczeń nie ma.  
Sebastian Pieńkowski – Prezydent powiedział, że polityka prorodzinna tak, tylko w 
przyszłości. Może 1,5 roku temu prosiłem o jakąś strategię polityki prorodzinnej w 
Gorzowie Wlkp. Prezydent A.Nowak wtedy obiecała, że pracujemy nad tym. Upłynęło 
mnóstwo czasu i politykę prorodzinną mamy właśnie w projekcie Prezydenta Miasta, 
czyli jej nie ma, strategia dalej nie istnieje i dalej słyszę obietnice. Sądzę, że 
skończymy tę kadencję Rady i następną przy tych władzach miasta i tego nie będzie, 
wręcz jak teraz wykazaliście proponujecie antyrodzinną politykę. Koszty edukacji – 
jeżeli system budujemy na podstawach fałszywych, wręcz pewnego rodzaju oszustwa 
ekonomicznego, mistyfikacji, czyli jasno mówimy i tak system nie jest kontrolowalny, 
bo mówimy, że jeśli ktoś zadeklaruje segregowanie, a nie segreguje i tak nie spotka go 
kara, bo Dyrektor stwierdził, i słusznie, że nie ma takiej możliwości żeby to 
sprawdzić. To jeśli na tej podstawie chcemy wydawać pieniądze na edukację to się 
mija z celem, ludzie poczytają ulotkę, wrzucą ją do tzw. segregowanych, tak naprawdę 
niesegregowanych odpadów i wyrzucą do śmietnika. Jeżeli już sam fundament jest 
fałszywy to nie oszukujmy się, że te pieniądze pójdą na edukacje, one pójdą w błoto. 
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Koszty administrowania w Gorzowie Wlkp. – 49tys.zł. tak powiedział Pan na Komisji, 
miesięcznie x 12 miesięcy ok.600tyszł./rocznie – nie wierzę, że nie znajdą się w sensie 
outsourcingu zewnętrzne podmioty, które zrobią to za połowę sumy. Gdybym nie był 
radnym chętnie stanąłbym do takiego przetargu i wziął to za 300tys.zł.  
Stefan Sejwa – bardzo istotna jest kwestia, o której wtórnie mówił radny R.Surowiec i 
którą tłumaczyłem w ramach SIWZ i przetargu. Nie możemy do specyfikacji i 
przetargów, zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, uwzględnić te dane, 
które sugeruje w swoich pytaniach radny R.Surowiec. Pytanie jest następujące: czy 
SIWZ ustali się jaki warunek, ile śmieciarek, itd.? Odpowiedź, zgodnie z treścią 
ustawy o zamówieniach publicznych jest następująca: o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do 
wykonywania czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, itd. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu, że o udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% 
zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich UE. Opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, o których mowa zamieszcza się w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji 
ogłoszenia zamówienia. Opis dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa 
powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do 
przedmiotu zamówienia. Wobec brzemienia zacytowanego przepisu nie ma 
możliwości na chwilę obecną określić ilości posiadanych samochodów do odbioru 
odpadów komunalnych. Cytuję to z interpretacji prawnych w tym zakresie. W związku 
z tym potwierdzam, że na tym etapie i przed przetargami i specyfikacją nie możemy 
tego co sugeruje radny R.Surowiec uwzględnić w swoich działaniach. Zwolnienie 
dzieci z odpłatności – możemy zrobić, możemy ustalić wiek, ilość ale to będzie 
automatycznie skutkowało następującym posunięciem: trzeba zwiększyć stawkę tym, 
którzy będą płacić. Dla tych, poza zwolnionym odpłatność za śmieci będzie jeszcze 
większa, w stosunku do tego co proponujemy.  
Robert Surowiec – nie chodzi o specyfikację i przetarg, pytania zadaje po to, bo znając 
odpowiedzi na te pytanie, wiedzielibyśmy ile kosztuje system. A jak byśmy wiedzieli 
ile kosztuje system to moglibyśmy wyliczyć cenę w stosunku do jednego mieszkańca.  
Aneta Mielcarek – radca prawny ZCG MG-6 – kwestie poruszane przez radnego 
R.Surowca – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jest ustawa w 
zakresu administracji publicznej, musimy więc trzymać się zapisów z zakresu 
administracji publicznej. Ustawa ta wyraźnie określa jakimi kryteriami posługujemy 
się przy ustalaniu stawki. Dlatego kwestie przez radnego tutaj prezentowane one są jak 
najbardziej istotne, ale dopiero na etapie kiedy będzie tworzona SIWZ, nawet jeżeli 
pewnych kwestii nie możemy zawrzeć w tej specyfikacji to one będą brane pod 
uwagę, ale na podstawie ustawy możemy brać pod uwagę liczbę mieszkańców, którzy 
zamieszkują naszą gminę; ilość wytwarzanych na terenie Gorzowa Wlkp. odpadów 
komunalnych w oparciu o dane statystyczne; trzeci element, który jest obligatoryjny w 
mocy ustawy przy ustalaniu stawki to koszty funkcjonowania systemu 
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gospodarowania tymi odpadami. To są kryteria nałożone przez ustawę, które są brane 
pod uwagę przy określeniu tej stawki.  
Marek Surmacz – pełna zgoda, dlatego to o czym mówił radny R.Surowiec to 
dokładnie to – prognozowane koszty systemu. Proszę nie wyłączać nas radnych z 
odpowiedzialności za myślenie. Chcemy wiedzieć ile kosztuje u zatrudnionego przy 
wywożeniu śmieci wozokilometr, odbieranie śmieci, bo chcemy akceptować, 
ewentualnie kwestionować, dyskutować, rozumnie podejmować decyzje odnośnie 
kosztów jednostkowych, o tych składnikach, o których była mowa. W imieniu Klubu 
Radnych, wszystkich radnych sugeruje podjęcie decyzji o przerwie w celu 
przeprowadzenia konsultacji ponieważ stanowiska są zbieżne w dochodzeniu do 
wspólnego ostatecznie. Kwestia formalna, ponieważ nie zdarzyło mi się jeszcze 
występować w obronie radnego R.Surowca, bo to on zabierał głos akurat w tej 
sprawie, ale tu chodzi o pewnego rodzaju obyczaj, który panował dotychczas na 
sesjach Rady Miasta, w 23-letniej historii samorządu nie zdarzyło się jeszcze żeby w 
trakcie wystąpienia radnego, musiał przerwać to wystąpienie i ustąpić miejsca 
Prezydentowi Miasta, tego w historii miasta, naszego samorządu jeszcze nie było, w 
trakcie wystąpienia. Nie mówię, bo poza kolejnością Prezydent głos zawsze zabrać 
może, ale nie w trakcie wystąpienia. I tak nie uczynił nigdy Pierwszy, a Drugi tym 
bardziej.  
Jerzy Sobolewski – czyli tworzymy historię, ogłasza przerwę,  
 
Po przerwie. 
Jerzy Sobolewski – w imieniu Klubów chciałbym przedstawić propozycję poprawki 
do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty: w § 2 ust.1 proponujemy 
ustalić stawkę 12zł./miesięcznie od osoby w § 2 ust.2 – proponujemy ustalić 
8zł./miesięcznie od osoby.  
Stefan Sejwa – Prezydent Miasta nadal podtrzymuje swoją propozycję stawek 9zł. 
śmieci segregowane i 14zł. śmieci niesegregowane, jako niezbędne minimum do 
sprostania wymogom całego przedsięwzięcia. Przypomnę, ze wyliczenia dotyczące 
stawek oscylowały w granicach 11zł. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki i ustalenie w § 2 ust.1 kwoty: 12zł. 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, głosowało 18 radnych, 
przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem poprawki i ustalenie w § 2 ust.2 kwoty: 8zł. 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, głosowało 18 radnych, 
przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej 
opłaty wraz z przyjętymi poprawkami, głosowało 19 radnych, przy 3 głosach 
przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 17 do protokołu.  
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Ad.9  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała 
Komisja Budżetu i Finansów, natomiast Komisja Gospodarki i Rozwoju, po dyskusji, 
nie wyraziła opinii.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
20 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisja 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 1 wstrzymującym się – załącznik nr 21 do protokołu.  
 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061, głosowało 18 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 23 do 
protokołu.  
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Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. w 
procesie tworzenia „Eurodystryktu TransOderana Europejskie 
Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej”. 

 
Krzysztof Karwatowicz – dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały jednomyślnie pozytywnie 
zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie współpracy Miasta Gorzowa 
Wlkp. w procesie tworzenia „Eurodystryktu TransOderana Europejskie Ugrupowanie 
Współpracy Terytorialnej”, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 25 do protokołu.  
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

specjalnej strefy ekonomicznej. 
 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej, głosowało 18 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu na 
czas nieoznaczony. 

 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu na czas 
nieoznaczony, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 29 do protokołu.  
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Jerzy Sobolewski - poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 30 do protokołu. Ponadto projekt uzyskał 
jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 31 do protokołu.  
 
Ad.16  wycofany. 
Ad.17  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Ponadto projekt 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 33 do protokołu.  
 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Ponadto projekt 
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 35 do protokołu.  
 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-
3, ul.Sulęcińską i południową granicą miasta. 

 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Ponadto projekt 
pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S-3, ul.Sulęcińską i 
południową granicą miasta, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu.  
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Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul.Sulęcińską, 
ul.Poznańską i południową granicą miasta. 

 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na 
piśmie, uzasadnienie stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Ponadto projekt 
pozytywnie zaopiniowała Komisja Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul.Sulęcińską, ul.Poznańską i południową 
granicą miasta, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 39 do protokołu.  
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – przedłożone wnioski zostały sprawdzone pod względem 
merytorycznym przez zespól ds. oceny wniosków, protokół z posiedzenia zespołu 
wraz z wykazem wniosków stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Ponadto wszystkie 
przedłożone wnioski uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Oświaty i 
Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 41 do protokołu.  
 
Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Marek Kosecki – w imieniu Komisji Kultury, Sportu i Promocji przedstawił projekt 
uchwały, informując, że Komisja proponuje uznanie skargi za zasadną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – 
załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 563. 
 
Jerzy Antczak – w imieniu Komisji Spraw Społecznych przedstawił projekt uchwały, 
informując, że Komisja proponuje uznanie skargi za bezzasadną.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi, 
głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – 
załącznik nr 43 do protokołu. 
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Ad.24  Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2012 
rok. 

 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za 2012r. 
wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 44 do protokołu. W związku 
z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.25  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 45 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.26  Odpowiedzi na interpelacje z XLII sesji Rady Miasta z dnia 23 

stycznia 2013r. 
 
Ad.27 Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Gorz owa 

Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XLII i XLIII sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołów. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.28  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Janusz Mazurek – mieszkaniec miasta, przedsiębiorca, właściciel zakładu 
kamieniarskiego – tato prowadził zakład ponad 30 lat, ja ponad 20 lat, razem 53 lata 
prowadzę zakład. Zatrudniam uczniów od 12 lat, jak Radny potwierdzi opiekuję się 
uczniami od 12 lat. Opiekuję się Zakładem Karnym, gdzie zatrudniam i pomagam 
skazanym, żeby w naszym środowisku się odnaleźli. Podpisuje umowy z PUP żeby 
pomóc ludziom bezrobotnym. Przy wszystkich moich działalnościach niejeden 
Premier RP wręczał mi nagrody i wyróżnienia – mam to wszystko przy sobie do 
wglądu. Przy wszystkich kontrolach, które miałem w jednym z dokumentów jest 
informacja, że wzorcowo dokumenty były prowadzone przez zakład kamieniarski 
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Mazurka. Prowadząc działalność, mając możliwość rozwijania się, jeździłem po całym 
świecie po materiały, pokazałem prospekt w RPA, zdjęcie swojego taty i ja jako mały, 
gdzie murzyn był zaskoczony: 50 lat prowadzisz działalność? To wyróżnienie chyba? 
Powiedziałem: tak, ale nie w Gorzowie Wlkp. Rozwijając się postanowiłem kupić w 
przetargu pawilony na ul.Żwirowej. Kilka danych odnośnie przetargu i zakupu: średni 
za m2, są dokumenty, płaciło się 2,5tys.zł. w tym czasie za Castoramę płaciło się 1,2 - 
1,3tys.zł. Całkowity koszt wszystkich opłat rocznie, które ponoszę to 90 300zł. 
Zatrudniamy przy pawilonach 19 pracowników w okresie zimowym, podatki płacimy 
51 700zł. Koszt całej inwestycji 1,3mln.zł. Dużo się mówiło na temat kupców przy II 
bramie cmentarza, ale nikt nie poprosił mnie żebym wyraził swoja opinię, więc robię 
to dzisiaj, żeby wiedzieć jak to w Prokuraturze, ponoć miałem być zgłoszony o 
nieuczciwościach. Do dnia dzisiejszego nic nie wpłynęło i nie wpłynie, bo są 
dokumenty na wszystko. Zatrudniam pracowników, którzy z PUP-u są szkoleni, żeby 
tak jak wychował mnie ojciec, było wszystko zgodnie z prawem. W pawilonie, w 
restauracji, za każdy znicz sprzedany będzie paragon, będzie faktura zakupu po całym 
zamieszaniu związanym z kupcami podwoiły, potroiły się kontrole w firmie. Wynik - 
wzorcowy, dumny jestem, bo jest tu mój syn, który tego słucha. Przekazuje firmę 
synowi, synom i mówią do mnie: tato nie występuj, bo to źle wpłynie. Spotkaliśmy się 
na cmentarzu, pytał się Pan Radny jak się czuję, powiedziałem, że jestem chory. I co 
Pan odpowiedział? Lecz się, bo dobrych ludzi nam brakuje w Gorzowie Wlkp. Bałem 
się, bo znam tutaj większość osób, jak odbiorą? Panie Marku, 45 lat temu byliśmy 
razem na tablo, nigdy nie przyszedłem do Pana o coś poprosić. Mógłbym tu 
wymieniać Pani Grażynko, wyszła, szkoda, niecierpliwa, ale szkoda. Takich 
przykładów mógłbym dwoić i troić, związanych z działalnością. Poprosiłem 
dzierżawców, którzy tutaj są przedstawią więcej danych odnośnie spraw finansowych 
prowadzonej działalności. Przypatrywałem się w telewizji tym happeningom: deszcz, 
parasole, biedni kupcy, ale uchylę rąbek tajemnicy, ponieważ tam spędziłem całe 
swoje życie. Pamiętamy ul.Hawelańską w prasie jak pisali, że po klatkach schodowych 
się załatwiają. Pamiętamy bulwar jak za budami na Wartę sikano, nie wiem czy Rada 
wie gdzie się załatwiają kupcy na tych bazarach? To Wam powiem: sikają między 
grobami. Kto chciałbym między grobem swoich bliskich wiedzieć, że tam się sika? A 
gdzie robią kupę? Między grobami. Jak się można czuć, gdzie ja buduję pawilony, 
koszty są kosmiczne, podatki do płacenia, jest wolny pawilon, gotowy do wynajęcia, 
dlaczego p.Zotow nie przyjdzie i nie powie: będę sprzedawać w normalnych 
warunkach. Ale powód jest inny – przedstawi to dzierżawca, który zna szczegóły jak 
wygląda sprzedaż zniczy, jakie pieniądze się na tym zarabia, bo zadam pytanie. 
Dzisiaj rozmawialiście o śmieciach, a wiecie gdzie śmieci wyrzucają? Na cmentarzu, 
między grobami albo do koszy. Wodę skąd biorą? Kradną z cmentarza. A prąd skąd 
jest? Mam na to dowody, przez ostatnie 4 lata siostra moja, która obok ma punkt 
pozwalała im podłączyć się, żeby było światło. A w ciągu roku? Ze słupa było 
kradzione. Ojciec nauczył mnie mówić prawdę, ja całe życie robiłem uczciwie, a to są 
wyniki, dyplomy i informuję, że tą drogą najlepiej się pracuje. Nie wspomniałem 
Panie Przewodniczący, czy raz chociaż się odezwałem Swacie, że coś potrzebuję? 
Nigdy, a wiedziałem, że dobro dzieci jest najważniejsze, uczciwe. Zawsze mówiłeś 
uczciwie funkcjonujesz, mimo że dzisiaj jesteś radny, a za pół roku nie wiadomo co 
będziesz robił, ale dzieci są jedne. Pracowałem na to 53 lata, a przychodzi owłosiony 
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człowiek, który proszę spojrzeć dzisiaj zrobione zdjęcie pawilonów, szmaty, kartony – 
średniowiecze. To jest wizytówka miasta. Chciałbym prosić, żeby głos jeszcze zabrał 
dzierżawca, który ma bardzo ciekawe dane. 
Tomasz Szurkało – przedsiębiorca od 2007r. prowadzi działalność przy cmentarzu 
komunalnym – chciałbym dzisiaj nawiązać do nieuczciwej konkurencji, jako młody 
przedsiębiorca sądziłem, że miasto, państwo w jakiś sposób mi pomoże. Nikt nie 
pomógł, sam wszystko budowałem od podstaw. Zatrudniam 8 osób, w tym 6 osób – w 
wieku 50+. Wszystkie osoby wziąłem z PUP-u, są na to dokumenty, a bardzo dużo się 
mówi o tym żeby zatrudniać osoby powyżej 50 roku życia. Mam 6 osób takich 
zatrudnionych z PUP-u, więc jak mogę konkurować z p.Zotowem, gdzie jestem 
wytykany w różnych mediach. Pan Zotow zarzuca mi konkurencję, monopol. Jak 
monopol? Wystarczy zobaczyć co p.Zotow robi, mówimy po nazwisku, ale nie 
potrafię inaczej, p.Zotow ma tam 7 straganów – i kto tu mówi o monopolu? My 
pokazujemy jak to powinno wyglądać w XXI wieku, pokazujemy, że dzisiaj w 
budynkach wszystko powinno się odbywać, a nie sprzedaż z wolnej ręki, bo to nie jest 
żadna sprzedaż. Pan Zotow twierdzi, że 10 osób tam straci pracę- przepraszam 7 
straganów jest p.Zotowa, czyli 3 są wolne. To jak 10 osób może stracić pracę? Ja mam 
8 osób, ma to udokumentowane, płace podatki, mam kasę fiskalną i to ja się rozliczam 
z państwem. Chciałbym przedstawić w przybliżeniu jak wygląda obrót miesięczny,  do 
całego roku. W 2012r. sprzedaż żeby mieć kasę fiskalna powinna byc40tys.zł., gdzie 
w 2011r. wprowadziłem się na ul.Żwirową i sprzedaż była 40tys.zł., więc podzielmy 
to przez 12 miesięcy tj.3 330zł. Od 3 330zł. – trzeba odliczyć 600zł. stróż, opłata 
targowa – 31dni x 47zł.(pow.10m2) = 410zł. odliczmy ZUS za siebie płace 1027zł., 
dzierżawę do GRH - 600zł. A gdzie koszty pracownika? Więc Ci Państwo od kwoty 
3 330zł. już są na minusie, do interesu dokładają. Pytam o co walczą, jeśli dokłada się 
do interesu? A gdzie jest jeszcze dojazd do pracy, zakupy towaru, a gdzie pieniądze na 
życie? Zrobili z tego bardzo duże show, chodzili po wszystkich radnych. Tylko medal 
zawsze ma dwie strony, wysłuchano jednej strony, nie wysłuchano drugiej strony, 
żeby podjąć jakąkolwiek decyzję i wydać opinię, mnie przynajmniej tak nauczono, a 
skończyłem 3-letnią szkołę podoficerską, żeby zawsze wysłuchał dwóch stron. Tu 
została wysłuchana jedna strona. Jak już p.J.Mazurek powiedział, gdzie oni się 
załatwiają, a przepraszam zawołali media, podnieśli nam dekiel od szamba i zaglądali 
czy nie jesteśmy podłączeni do burzówki miejskiej. PWiK wydały decyzję, że tam 
skutek pęknięcia rury, to przepraszam gdzie Te Panie i Ci Panowie się załatwiają? Za 
przeproszeniem, tak jak nam zaglądali do szamba, to srają i szczają miedzy grobami – 
przepraszam za takie słownictwo, ale tak jest. Jeśli nam się podnosi dekiel od szamba i 
się zagląda, to pytam gdzie się załatwiacie? Chyba takiej wizytówki cmentarza i 
miasta nie chcemy. 30 listopada 2012r. napisałem email do Prezesa GRH, bo p.Zotow, 
który zarzuca nam wiele rzeczy, przez tyle lat nie płacił opłaty targowej. Mam to w 
dokumentach, p.Domaradzki w imieniu GRH odpisał, że p.Zotow nie płacił opłaty 
targowej, ponieważ był zwolniony z takiej opłaty, cyt.”ma na to stosowne dokumenty 
potwierdzające opłatę podatku” – ale od czego podatek zapłacił? Urząd Miasta też 
twierdzi, że płaci stosowny podatek. Pytam jaki jest ten podatek? Dlaczego nam n 
dzień dzisiejszy nikt nie chce powiedzieć jaki tam podatek się płaci? Żeby prowadzić 
handel w pawilonach musimy zrobić jaką wystawkę, żeby ludzie wiedzieli, że tam 
można wejść i coś kupić, jak wystawiliśmy się na Wszystkich Świętych, Urząd od 
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razu nam taką opłatę narzucił, musieliśmy płacić za kawałek wystawki. Największy 
handel odbywa się tam w weekendy ponieważ Urząd Miasta w weekendy nie pracuje i 
robią sobie samowolkę, wystawiają się. Stosowaliśmy się do tego co Urząd Miasta 
powiedział, mamy na to pismo, że nie możemy się wystawiać, wywieszamy się na 
ścianach, a oni się wystawiają, bo nikt z Urzędu nie przyjdzie skontrolować tego. Jeśli 
do nas wchodzi co 13, co 15 klient to o jakich pieniądzach rozmawiamy? Jak mam tam 
uczciwie prowadzić działalność, zatrudniać ludzi jeśli tamci Panowie są zwolnienie z 
jakiejkolwiek opłaty i nie ponoszą żadnych kosztów, a ja mam dużo większe koszty, 
utrzymania pracownika 8 osób – wystarczy to policzyć. Jestem obecnie w trakcie 
kontroli Urzędu Skarbowego, odkąd zaczęła się afera z kupcami i Urzędem Miasta, 
notorycznie jestem kontrolowany. Są na to stosowne dokumenty, jestem młodym 
przedsiębiorcą, chciałem żeby ktoś w jakiś sposób mi pomógł, nigdy nie poprosiłem o 
żadną zapomogę, chciałbym żeby Rada na tą sprawę od naszej strony zerknęli i w 
jakiś sposób nam pomogli.  
Jerzy Sobolewski – sądzę, że temat jeszcze będzie na Radzie poruszany. 
Zofia Puk – mieszkanka miasta Gorzowa Wlkp. – od 2009r., składam wnioski o 
przydział mieszkania z zasobów komunalnych. W styczniu br. spojrzałam na listę 
okazało się, że jestem na 97 pozycji, a w ubr. byłam na 49. Prosząc o wyjaśnienia 
dowiedziałam się, że odjęto mi 10 punktów za to, ze nie jestem zameldowana w 
Gorzowie Wlkp. jest to prawdą, bo w ubr. administracyjnie siostra wymeldowała mnie 
z mieszkania własnościowego i straciłam 10 punktów. Dowiedziałam się od Dyrektor 
Wydz.Spraw Społecznych, ze Rada uchwaliła uchwałę, żeby bronić się przed 
napływem ludzi z zewnątrz do Gorzowa Wlkp. jestem rodowita gorzowianką, od 43 
lat  w ubr. straciłam meldunek i teraz każdy mieszkaniec Gorzowa składający wniosek 
będzie przede mną. Mój czas oczekiwania się wydłuża, w br. mając 10 punktów mniej 
spadłam na koniec listy oczekujących. Proszę o zmianę tego przepisu, taktuje się mnie 
jakbym nie była stąd. Jestem matką samotnie wychowująca pięcioro dzieci, w tym 
jedno niepełnosprawne. W Wydz.Spraw Społecznych pobierając wniosek jak ma się 
dziecko niepełnosprawne dostaje się dodatkowe punkty, ale tylko porażenie mózgowe, 
bo żadna inna niepełnosprawność do dodatkowych punktów nie jest wliczana. Jest to 
dyskryminacja osób niepełnosprawnych, bo dziecko np.niedowidzące nie ma punktów, 
chociaż też jest dzieckiem niepełnosprawnym. Moja Agatka jest dzieckiem 
niepełnosprawnym chociaż ma afazję ruchową, biega, chodzi samodzielnie, chodzi do 
przedszkola integracyjnego, jest pod kontrola psychologa, pedagoga i logopedy, 
dziecko nie mówi, ma 7 lat. Chciałabym wiedzieć ile czasu trwa zmiana takiej 
uchwały.  
Jerzy Sobolewski – służby Prezydenta sprawdzą jak sytuacja się przedstawia. Trudno 
dziś powiedzieć jak długo może to trwać, nie wiem jak od strony prawnej to wygląda. 
Proszę Prezydent Nowak żeby zapoznała się z tą sprawą i jeśli można, coś w tej 
sprawie zrobić. Proponuję aby sprawą zajęła się Komisja Spraw Społecznych i podjęła 
inicjatywę uchwałodawczą o zmianie tej uchwały.  
Zofia Puk – mam 7-osobowa rodzinę, którą sama utrzymuję, wynajmuję mieszkanie 
na terenie Gorzowa Wlkp. płace 1500zł. a całego dochodu mam 2800zł., 300zł. idzie 
na przedszkole Agatki, zostaje niecałe 1000zł. na bieżące wydatki.  
Marek Surmacz – zmartwiłem się milczeniem przedstawicieli Urzędu Miasta, macie 
aparat urzędniczy, dział zajmujący się sprawami społecznymi. Podawane są fakty o 
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pewnym absurdzie. Pamiętam jak to prawo było stanowione i rzeczywiście zasady 
były tak ustalane, żeby nie dopuścić przy skromnych zasobach komunalnych, do 
napływu z zewnątrz chętnych do wykorzystania sytuacji. Mamy sytuację, która 
wskazuje na nasz błąd i nieumiejętność przewidzenia skutków obowiązującego prawa. 
Martwi mnie jednak, że powstał pewien obyczaj wśród urzędników, że urzędnicy 
mówią: nie, bo nie, bo takie jest prawo ustanowione przez Radę  Miasta, proszę iść z 
tym do radnych, podczas gdy potężny aparat urzędniczy odpowiada za prawidłowe 
funkcjonowanie miasta, prawa. Deklaruję, że na najbliższą sesję Rady Miasta w ciągu 
miesiąca zapoznamy się z projektem uchwały i przygotujemy własną inicjatywę w tej 
sprawie. Jeśli Urząd nie zdąży, to my ją wniesiemy do Rady i będziemy się zwracać o 
wprowadzenie tego do porządku obrad najbliższej sesji.  
Nowak Alina – potwierdzam, znam sprawę, jest to sprawa z ubiegłego tygodnia, 
p.Z.Puk była na interwencji, sprawą również zainteresował się Przewodniczący -
J.Soblewski. Wydz.Spraw Społecznych otrzymał zadanie aby przeanalizować 
wyjątkowe sytuacje mieszkańców, którzy tracą meldunek, jest to niezgodne z prawem 
społecznym ale zgodne z podjętymi wcześniej uchwałami, że z zasobów 
mieszkaniowych gminy nie mogą otrzymać mieszkania. Mam też nadzieje, że na 
kolejnej sesji będziemy mogli Radzie przedstawić konkretny wniosek, uchwałę, m.in. 
właśnie w sprawie dotyczącej p.Puk, dlatego, że są też inne przypadki szczególne, 
które przy tej okazji też zamierzamy rozważyć.  
Robert Surowiec – wysłuchałem tego co mówił p.J.Mazurek i muszę przyznać, że 
zastanawiam się, bo jak patrzę na sąsiednie gminy i znacząca większość wprowadziła 
tradycję spotkania włodarza miasta z przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy w każdej 
gminie to najbardziej pożądany gatunek i tak być powinno. Jeśli jest tak, że zacny 
przedsiębiorca, który prowadzi rodzinną firmę od wielu lat w Gorzowie Wlkp., 
przychodzi z problemem, w jego słowach wybrzmiewa rozczarowanie jeśli chodzi o 
władzę Gorzowa Wlkp. to jest to może jednostkowy przykład osoby, która była na tyle 
odważna, żeby tutaj przyjść i głośno powiedzieć. Uważam, ze warto byłoby 
zorganizować takie spotkania, w kilku takich spotkaniach uczestniczyłem w gminach, 
gdzie to włodarz miasta zapraszał biznes, gdzie siedzi z przedsiębiorcami, rozmawia i 
ostatni wychodzi z sali, bo to jest miejsce gdzie można porozmawiać o wielu różnych 
problemach, na które zwykle nie ma czasu. Jeśli chcemy być miastem, które się 
rozwija to musimy dbać o ludzi, którzy tworzą miejsca pracy i rozwijają Gorzów 
Wlkp. Sądzę, że coś takiego warto wprowadzić dlatego, że bez tych ludzi miasto 
umrze. 
Jerzy Sobolewski – proponowałbym aby całą sytuację jaka jest przy II bramie 
cmentarza przy ul.Żwirowej przedstawiono nam w informacji pisemnej.  
Ewa Piekarz - Z-ca Prezydenta Miasta – biorąc pod uwagę głosy jakie docierały do 
Prezydenta ze strony kupców handlujących w tymczasowych obiektach przy II bramie 
cmentarza i głosy ze strony przedsiębiorcy jakim jest p.J.Mazurek i innych 
prowadzących działalność w tych obiektach, Prezydent zaproponował Radzie Miasta 
podczas podejmowania uchwały niewpisywania terenu przy II bramie cmentarza jako 
terenu targowego. Wówczas Rada biorąc pod uwagę głosy padające podczas sesji, nie 
zdecydowali się na to. Jeśli Rada sobie życzy oczywiście przygotujemy informację i 
ponownie przygotujemy projekt uchwały, aby Rada mogła się nad tym ponownie 
zastanowić.  
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Pan Mikołaj - mieszkaniec miasta – poruszył temat opłat za śmieci. Na przykładzie 
butelki pokazuje, że to nie są śmieci, tylko wtórny produkt, który powinien skupić ten 
kto go sprzedał. Tak było kiedyś z butelkami, a dzisiaj jest inaczej. Nie mam żadnych 
uwag do cen, mam uwagi co do tego, że nie ma skąd wziąć pieniędzy na te nadwyżki. 
Należy to ściągnąć od tych którzy nie dokonują skupu, a powinni, czyli od 
producentów. To oni powinni zapłacić za utylizację. Producenci, którzy zarabiają, 
stawiają wielkie sklepy, powinni ponieść przynajmniej połowę kosztów, które dzisiaj 
Rada ustaliła.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wpłynął wniosek o sesję na dzień 7 marca br. 
Sesja odbędzie się o godz.15.00, wyjątkowo w czwartek.  
 
Ad.29  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLIV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1720. 

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


