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P R O T O K Ó Ł Nr 45/2013 
 
 

 z XLV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 7 marca 2013r. o 
godz.15.00 w sali 201 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek grupy radnych, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 19 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Leszczyński Paweł, 
3.Rawa Mirosław, 
4.Sondej Roman, 
5.Synowiec Jerzy, 
6.Szafrańska-Słupecka Izabella. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-ca Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLIV/509/2013 z dnia 27 lutego 

2013r. o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – druk nr 566. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLIV/510/2013 z dnia 27 lutego 
2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 
nieruchomości – druk nr 564. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do 
obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości – druk nr 565. 

6. Zakończenie obrad. 
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Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski, który po powitaniu stwierdził, wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski – porządek obrad wraz z wnioskiem wszyscy radni otrzymali. Jeśli 
nie ma uwag przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. 
 
Ad.3 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLIV/509/2013 z dnia 27 

lutego 2013r. o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 
Marek Surmacz – w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt uchwały wraz z 
autopoprawką i propozycją zmiany § 1 pkt.1) „1zł” zastąpić „2zł.” – chodzi o odpady 
niesegregowane. Projekt wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
Sebastian Pieńkowski – zwracam się z prośbą o poparcie przedłożonego projektu 
uchwały przygotowanego przez grupę radnych. Dzisiaj polityka prorodzinna miasta 
nie istnieje i mimo deklaracji Prezydent A.Nowak z października 2011r., mimo 
projektów składanych przez radnych, niestety Tadeusz Jędrzejczak nie widzi potrzeby 
zachęcania żeby młodzi ludzie tu mieszkali. Nawet jeśli mógłbym zrozumieć, że 
Tadeusz Jędrzejczak nie lubi młodych ludzi, nie lubi rodzin z dziećmi, ale powinien 
przynajmniej myśleć o sobie i swojej emeryturze. Jeśli zabraknie młodych, jeśli 
Gorzów będzie miastem emerytów i rencistów, to może dla Tadeusza Jędrzejczaka i 
dla nas nie starczy na emerytury, więc jeśli ktoś tego nie rozumie i od 2 lat 
uporczywie, w żadnej uchwale, która wspomaga rodziny z dziećmi, już nie mówię o 
wielodzietnych, ale dzisiaj rodziny, które mają jedno czy dwójkę dzieci mają 
problemy, to znaczy, że Tadeusz Jędrzejczak nie rozumie, nie chce rozumieć, nie chce 
rozwoju miasta. Apeluję i proszę radnych żeby pochylili się nad tym zagłosowali „za”. 
Ekonomia pokazuje, mimo, tego co Prezydent mówi o nas radnych w radio i gdzie 
indziej, że to się bilansuje, ponieważ ceny rynkowe, na których się oparliśmy, badania 
rynkowe w sensie gęstości śmieci, które przyjęliśmy, nie słyszałem żeby były 
przynajmniej merytorycznie obalone. Dlatego nawet jeśli nie zgadzacie się z polityką 
prorodzinną to pomyślcie o emerytach, bo na nich nie będzie miał, kto pracować.  
Stefan Sejwa – poinformował, że Prezydent Miasta Gorzowa negatywnie opiniuje 
projekt uchwały. Projekt nie zawiera analizy skutków finansowych, a te skutki 
finansowe dokonane wg. naszych wyliczeń dotyczą takiej oto sytuacji: w mieście 
dzieci do 16 roku życia mamy ok.18 500, co przy zaproponowanych ulgach i 
pierwotnie ustalonych stawkach daje skutek finansowy w granicach 1,5mln.zł. Nie 
uwzględniono sytuacji, jeśli chodzi o selekcje składowanie i utylizowanie odpadów 
zmuszają nas do tego regulacje unijne, musimy wywiązywać się z pewnych norm 
unijnych, które w ramach obowiązujących dyrektyw zmuszają nas do obniżenia 
poziomu poniżej 50% ilości odpadów znajdujących się na składowiskach. Wg. założeń 
ustawy za śmieci mają płacić Ci, którzy je produkują. A zaproponowane stawki w 
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projekcie uchwały powodują taki stan rzeczy, że nie bilansujemy kosztów realizacji 
tejże ustawy w Gorzowie Wlkp., a z budżetu miasta nie możemy do tego dołożyć. 
Opinia Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Marek Surmacz – stawki niższe, które dziś będziemy głosować 1zł. i 2zł., co 
przedstawiłem w naszej propozycji, były już uwzględniane w czasie kiedy 
dyskutowaliśmy nad wysokością opłat tych przyjętych tydzień temu. Uwzględniliśmy 
z pewną „górką” finansową i to o czym mówi Prezydent Sejwa, że kwota 1,5mln.zł. 
może zburzyć cały porządek finansowy, w nas takich obaw nie wzbudza. Mamy 
obawy i one były wyrażane dość powszechnie o sposób przeprowadzenia całej 
procedury przetargowej i im prostsza będzie specyfikacja zamówienia tym 
konkurencja będzie wyższa. Obawiamy się, ze skomplikowanie procedur, postawienie 
wymagań różnego rodzaju, czasami jakiś nowatorskich czy autorskich, może zawęzić 
grono ludzi czy podmiotów gospodarczych, które zechcą wywozić śmieci. 
Uwzględniliśmy, przyjmując te stawki 8zł. i 12zł. już przyszłe podjęcie decyzji o 
stawkach, o których dziś dyskutujemy.  
Grażyna Wojciechowska – jestem za tym abyśmy jako Rada przygotowali jakiś 
program, który byłyby pomocny rodzinom wielodzietnym, ale zastanawiam się kto za 
to zapłaci? Jestem emerytką oświatową i wiem jak nędzne są emerytury w naszym 
kraju. Kwota, którą podał Prezydent Sejwa przeraziła mnie, że aż tak dużo pieniędzy 
trzeba przygotować. Ile to będzie przypadało na pozostałych? Jeśli wprowadzimy ulgi 
to musimy za to zapłacić. Kto za to zapłaci i o ile się zwiększy? Jako 1-osobowa 
rodzina gdy muszę opłacić mieszkanie, wodę, energia itd., -a mam do pokrycia koszt 1 
osoby, jak to będzie wyglądało w przeliczeniu na 1-osobową rodzinę?  
Sebastian Pieńkowski – jeśli chcemy być miastem emerytów i rencistów to dzisiaj nie 
uchwalajmy tego. Niech młodzi ludzie wyjeżdżają z Gorzowa Wlkp., niech nic ich nie 
zachęca żeby tutaj byli. Prowadźmy dalej politykę Tadeusza Jędrzejczaka, który od 15 
lat nie wyróżnił Gorzowa Wlkp. w tym sensie, że młodzi ludzie, którzy odchodzą od 
rodziców z miasta A, B, C, patrzą na Gorzów i mówią: tu jest super, tu powinienem 
przyjechać, mieć dzieci - generować wpływy do budżetu. Prezydent Sejwa mówi, ze 
1,5mln.zł. w systemie zabraknie – udowodniliśmy na poprzedniej sesji, że w takich 
miastach jak Gorzów Wlkp. gęstość śmieci jest 160-240kg, przyjęli śmy 160kg, czyli 
najniższą. Skąd Prezydent Sejwa wie, że 1,5mln.zł. zabraknie? Czy zna wyniki 
przetargów, czy to już jest wszystko ustalone, czy przetargi będą fikcją? Mówienie 
1,5mln.zł. czyli już wiemy jak się przetarg rozstrzygnie.  
Grażyna Wojciechowska – czy Pan jest w stanie odpowiedzieć skąd te wyliczanki? 
Sebastian Pieńkowski – jeżeli było spotkanie z Presami Spółdzielni i w pismach do 
nas określili, że cena jest ok.8zł., przyjęli śmy 8zł. i 12zł., czyli trzeba założyć że część 
ludzi przyjmie 12zl, bo nie będzie mogła segregować. Ja już dzisiaj wiem, że nie będę 
segregował, bo niema takich możliwości i będę określał się na 12zł. W związku z tym 
jeśli cena realna dziś wynosi 8zł., a część gorzowian nie będzie segregować i zapłaci 
12zł. – to się będzie bilansować, mimo tej zniżki. Wierzę w uczciwość gorzowian. 
Grażyna Wojciechowska – o ile wzrośnie w przeliczeniu na 1-osobową rodzinę? 
Sebastian Pieńkowski – to co pokazywaliśmy na poprzedniej sesji uwzględniało 
wszystkie osoby niepełnoletnie, czyli do 18 roku życia. Obniżyliśmy to o 2 lata, czyli 
jeszcze część dzieci z systemu wypada i tym bardziej się to bilansuje. Jeżeli dzisiaj 
wg. naszych obliczeń zebranie wszystkich odpadów kosztuje ok.700-750tys.zł., a wg. 
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tych wyliczeń wpływ do budżetu wyniesie ok.900-950tys.zł. to mamy 200tys.zł. 
„górki”, a zakładamy średnią cenę która jest na rynku, a rozumiem, że firmy, które 
wystartują w przetargu będą ta cenę zbijać, żeby wygrać. Jeżeli ustawa mówi, że nie 
możemy dopłacać, ani zwyżki wydać, to możemy te ceny później urealnić, jeśli się 
okaże, że rynek zadziałał inaczej. 
Pan Czesław - mieszkaniec Gorzowa Wlkp. – cały czas się mówi, że się nie dopłaci, 
skąd więc wziąć pieniądze? A skąd się biorą wszelkiego rodzaju odpady, czy śmieci? 
Kupujemy wszystko, począwszy od saszetki herbaty, a kończąc na opakowaniach 
meblowych - wszystko to stanowi czyjś dochód, ktoś zrobił na tym interes i kwestią 
jest żeby te opakowania skupić. Dawniej był np. skup butelek, nie chodzi o to żeby 
skupy były, ale żeby brały udział w kosztach, o których mówimy. Dlaczego koszty 
mają ponosić tylko mieszkańcy, a te sklepy, które budują się coraz więcej ich jest nie 
ponoszą tych kosztów? Apelowałbym aby ktoś zajął się tym szczególnie uważam, że 
SLD ma predyspozycje do tego, żeby chronić najuboższych, żeby brali udział w 
ponoszeniu tych kosztów przez samych producentów. Robią na tym duże interesy, a 
nie ponoszą kosztów utylizacji odpadów.  
Robert Surowiec – też uważam, że o wdowy trzeba dbać, dlatego uchwała, którą 
głosujemy osobom samotnym pomaga, bo te osoby będą płaciły teraz mniej. Nowe 
opłaty powodują, że osoby, które mieszkają w domkach jednorodzinnych będą płaciły 
znacznie mniej niż płacą teraz, osoby mieszkające w mieszkaniach wielorodzinnych, 
mieszkają samotnie, też będą płaciły mniej niż dotychczas. Poprawka, o której 
mówimy tak naprawdę powoduje wyrównanie pewnych szans, ponieważ osoby w 
domkach płacą mniej, osoby samotne i dwie osoby też płacą mniej, natomiast jeśli w 
mieszkaniu mieszka osób 5 czy 6, co często się zdarza, to przy średniej a śmieci 
dotychczas ok.300zł. rocznie, teraz zapłacą nawet do 1tys.zł. rocznie. Poprawka 
dotyczy tylko tego żeby zdjąć ten ciężar z rodzin wielodzietnych. 
Stefan Sejwa – chciałbym zauważyć, że jedna z ulg do zastosowania wystąpi jakby z 
automatu w działaniach, które sugeruje Rada żeby obniżyć wysokość płatności dla 
niektórych osób. Otóż takim zadziałaniem możliwym do wykonania jest kwestia 
dodatków mieszkaniowych, które są wypłacane najbiedniejszym mieszkańcom w 
związku z ich trudną sytuacją. Kiedy element, który będzie uwzględniany do obliczeń 
dodatków mieszkaniowych nastąpi wzrost z powodu opłaty za śmieci, wówczas 
dodatek mieszkaniowy zwiększy się. Chciałbym postawić pytanie co będzie w sytuacji 
jeżeli przetargi za dużo nie zweryfikują, a z wyliczonych, uzasadnionych 15mln.zł. 
jako koszt zadania w ciągu roku nie uzyskamy tej kwoty? Kto wówczas będzie ponosił 
koszty wywozu i utylizowania śmieci? 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę o wyborze 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty, głosowało 17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad.4  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLIV/510/2013 z dnia 27 
lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 
Stefan Sejwa – wniosek o ogłoszenie przerwy i spotkanie Konwentu Rady Miasta. 
Jerzy Sobolewski – ogłasza przerwę. 
 
Po przerwie. 
Stefan Sejwa – w uzgodnieniu z wnioskodawcami inicjatywy uchwałodawczej 
proponuję, podjęcie uchwały ustalając jednolity tekst deklaracji, co będzie 
ułatwieniem dla mieszkańców składających deklaracje – załącznik nr 7 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
Marek Surmacz – zwraca uwagę, że w deklaracji muszą być przeprowadzone dwa 
rachunki ekonomiczne odrębnie, skąd jeszcze należy poprawić wyliczenie miesięcznej 
opłaty do 16 roku życia i powyżej 16 roku życia. 
Stefan Sejwa – prosi o przerwę w celu dokonania poprawki. 
Jerzy Sobolewski – ogłasza przerwę. 
 
Po przerwie. 
Jerzy Sobolewski – proponuje przystąpienie do realizacji pkt.5 porządku obrad, po 
wprowadzeniu poprawki, powrócimy o realizacji pkt.4 porządku. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na 

sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 
Marek Surmacz – w imieniu wnioskodawców przedstawił projekt uchwały wraz z 
autopoprawką: w § 1 dopisać „w sektorze”. Projekt wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 
Stefan Sejwa – poinformował, że Prezydent Miasta wyraził opinię negatywną do 
przedstawionego projektu uchwały. Proponujemy utrzymanie trzech sektorów, 
pierwszy sektor: Zawarcie na linii rzeki Warty, drugi sektor to połączenie na linii ulic: 
Żwirowa i Kos.Gdyńskich, połączenie okręgu 4 i 5; sektor kolejny to pozostała część 
miasta zawarta w okręgu 2 i 3. Prezydent uznaje, że zmniejszenie liczby sektorów 
będzie tańszym przedsięwzięciem w sensie przygotowania specyfikacji przetargów i 
technicznie będzie łatwiejszym do przeprowadzenia. Będą sytuacje, że np. na 
ul.Matejki będą jeździły śmieciarki obsługujące odrębne sektory po dwóch stronach 
ulicy. Stąd wychodząc, że logistycznie będzie to łatwiejsze a przede wszystkim tańsze 
Prezydent proponuje podział na 3 sektory. Rozważamy też kwestię prowadzenia 
dwóch sektorów jako najbardziej optymalnych, ponieważ przy dwóch sektorach 
analizując zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną oraz ilość mieszkańców 
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skupionych w tych zabudowach to podział na dwa sektory byłby najbardziej 
optymalny. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa 
Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, głosowało 14 radnych, przy 2 głosach 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Ad.4-c.d.  Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLIV/510/2013 z dnia 27 

lutego 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości. 

 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że stosowna poprawka został wprowadzona, 
zostało to uzgodnione i zaakceptowane przez wnioskodawców i Prezydenta Miasta. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości wraz z poprawkami w deklaracji, głosowało 18 radnych, 
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu  
 
Ad.6  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1615. 

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


