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P R O T O K Ó Ł Nr 46/2013 
 
 

 z XLVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 marca 2013r. 
o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 23 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Derech-Krzycki Jakub, 
2.Kurczyna Marcin. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-ca 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 realizacji Strategii Polityki Społecznej Miast Gorzowa 

Wielkopolskiego 2007+. 
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań. 
6. Sprawozdanie z realizacji: 

• Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami w 2012 roku. 

• Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
roku 2012, 

• Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 
2012, 

• Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia 
Mieszkańców Gorzowa Wlkp. w roku 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r. – druk nr 571. 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli gorzowskich 
samorządowych placówek oświatowych oraz warunku i sposób ich przyznawania - 
druk nr 567. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 575. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu – druk nr 576. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 577. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 578. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061 – druk nr 583. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa 
Wlkp. w 2013 roku – druk nr 572. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 
oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – druk nr 582. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 
druk nr 581. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych 
stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 579. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Śląskiej 40-41 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 568. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 569. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 570. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty – druk nr 573. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego  trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 574. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na 10 lat – druk 
nr 584. 

24. Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta. 

25. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
26. Odpowiedzi na interpelacje z XLIV sesji Rady Miasta z dnia 27 lutego 2013r. 
27. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
28. Sprawy różne, wolne wnioski. 
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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 wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
 
Ad.2  Zatwierdzenie porządku obrad. 
 
Jerzy Sobolewski –wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o poszerzenie porządku obrad 
o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości 
Miasta Gorzowa Wlkp. celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku 
emisji długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015-2023 związanych z 
Projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku 
Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów Wlkp. jest udziałowcem – druk nr 585. W 
imieniu Konwentu Rady Miasta proponuję wycofanie projektu uchwały ujętego w 
pkt.8 porządku obrad.  
Jan Kaczanowski – wystąpienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa 
Wlkp. celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji 
długoterminowych obligacji kuponowych w latach 2015-2023 związanych z 
Projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku 
Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 
Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów Wlkp. jest udziałowcem, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli gorzowskich samorządowych placówek 
oświatowych oraz warunku i sposób ich przyznawania, głosowało 20 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – projekt uchwały, o który został poszerzony porządek obrad 
proponuje rozpatrzyć w pkt.13a.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 20 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
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Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 
oświadczenia klubowe. 

 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, M.Gucia, 
G.Wojciechowska, P.Leszczyński, M.Surmacz. Interpelacje stanowią załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Marek Surmacz-  do radnej G.Wojciechowskiej – z odpowiedzialnością urzędników za 
skutki procesów sądowych, wysokie odszkodowania miejskie, itd., od wielu lat w 
naszym mieście panuje prezydencki obyczaj wikłania się w konflikty sądowe. Można 
unikać tych konfliktów, można nie podejmować drogi sądowej, można nie płacić 
wysokich odszkodowań, ale ten Prezydent tak ma, wchodzi w konflikty, idzie do Sądu, 
po wieloletnich procesach przegrywa je, płacone są odszkodowania. To nie jest tylko 
sprawa nieruchomości, ale to też sprawa wykonywania decyzji budowlanych i innych. 
Wielu inwestorów w naszym mieście ponosi określone straty materialne i finansowe. 
O podatku od nieruchomości niedawno PiS, a konkretnie radny S.Pieńkowski, 
wyliczył, że na skutek polityki finansowej, drastycznego podwyższania podatków od 
nieruchomości – tych, które stanowią o chęci do inwestowania, nasze miasto rok 
rocznie ma wpływy niższe w porównaniu do Zielonej Góry, mniejszej obszarowo w 
nieruchomości o 50mln.zł. średnio rocznie. W ciągu ostatnich 3 lat Zielona Góra 
uzyskała wpływy z tytułu tych podatków o ok.150mln.zł. wyższe od Gorzowa Wlkp. 
Podejmujemy decyzję o cięciach set-, tysięcy złotych, a dziesiątki milionów na skutek 
tej właśnie polityki, niestety, popieranej przez PO w naszym mieście, są takie skutki.  
 
Oświadczenia klubowe: 
Robert Surowiec – oświadczenie klubowe PO: w związku z doniesieniami prasowymi 
mówiącymi o tym, że poznański AWF przymierza się do sprzedaży stadionu 
lekkoatletycznego uważamy, że władze miasta powinny podjąć rozmowy odnośnie 
przejęcia tego terenu. Bylibyśmy jedyny miastem wojewódzkim, który nie miałby 
stadion lekkoatletycznego. Jeśli kupi to jakiś deweloper i mają tam powstać bloki czy 
jakieś inne rzeczy, to naszym zdaniem byłaby to zła decyzja, więc namawiamy władze 
miasta do tego żeby podjąć takie kroki. W imieniu Klubu Radnych PO w ramach 
informacji publicznej, po raz kolejny już, zwracam się o przedstawienie Klubowi 
Radnych wszystkich umów najmu powierzchni biurowych, które miasto wynajmowało 
w ciągu ostatnich 5 lat. Kilak razy już o to proszę w ramach informacji publicznej i w 
tym momencie już nie proszę, a żądam w ciągu 14 dni o dostarczenie wszystkich 
umów.  
Grażyna Wojciechowska – myśmy to już przerabiali ze stadionem żużlowym. Mamy 
dwóch prawników wśród radnych i proszę o odpowiedź, żeby nie było podobnej 
sytuacji jak była poprzednio, że miasto przekazało stadion żużlowy, a potem miasto 
musiało odkupić ten stadion żużlowy. Jak teraz prawnie wygląda sprawa, bo jestem za 
tym, tylko czy prof.Smorawiński ma prawo sprzedać stadion AZS AWF-u na inne cele 
jak cele sportowe? Jestem za tym żeby to przedyskutować.  
Jerzy Sobolewski – w planach zagospodarowania przestrzennego teren ten jest 
przeznaczony na tereny rekreacyjne, tylko na te cele może być wykorzystany.  
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Odpowiedzi na interpelacje: 
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – odnosząc się do zgłoszonej interpelacji 
radnego P.Leszczyńskiego, chciałam jednoznacznie określić, że wszelkie decyzje 
dotyczące umorzeń podatków są podejmowane indywidualnie przez organ jakim jest 
Prezydent Miasta. Zawsze każdy wniosek tego rodzaju jest szczegółowo badany i o ile 
istnieją przesłanki do umorzenia to Prezydent taką decyzję wydaje. Oczywiście trudno 
odnieść się wprost do wniosków i interpelacji kiedy ta sytuacja jest nieprzebadana. 
Stąd też proszę informować mieszkańców, żeby tego typu wnioski kierowali do 
Prezydenta Miasta. Skróci to czas oczekiwania i niepotrzebnie nie będzie procedura 
wydłużana. Na wszystkie pozostałe interpelacje zostaną udzielone odpowiedzi na 
piśmie. Nie wiem w ramach jakiej procedury, ale uwagi na to, że radna 
G.Wojciechowska zasygnalizowała, że miasto najpierw oddało stadionu żużlowy, a 
potem kupiło, chciałam poinformować, że miasto nigdy nie oddawało stadionu 
żużlowego, natomiast rzeczywi8ście miasto stadion żużlowy kupiło. 
Paweł Leszczyński – znana jest mi procedura i wiem, ze Prezydent jest organem w 
sprawach podatków i opłat lokalnych, dlatego ta interpelacja idzie do Prezydenta. 
Podatnik w tej sprawie skierował wniosek do Prezydenta.  
Marcin Gucia – jeśli byłaby możliwość prosi o odpowiedź w sprawie śmieci teraz na 
sesji. Mieszkańcy oczekują na jak najszybsze informacje. 
Ewa Piekarz – odpowiedź na piśmie.  
 
Ad.4 Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego 2007+. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. Ze sprawozdanie zapoznała się i przyjęła do wiadomości 
Komisja Spraw Społecznych. W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym 
punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości 
sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.5 Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami związanymi z 
realizacją zadań. 

 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. Ze sprawozdanie zapoznała się i przyjęła do wiadomości 
Komisja Spraw Społecznych. W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym 
punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
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Ad.6 Sprawozdanie z realizacji: 
• Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku. 
• Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów 

Alkoholowych w roku 2012, 
• Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii Miasta Gorzowa 

Wlkp. w roku 2012, 
• Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i  Profilaktyki 

Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. w roku 2012. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdania wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu. Ze sprawozdaniami zapoznała się i przyjęła do 
wiadomości Komisja Spraw Społecznych. W związku z brakiem chętnych do dyskusji 
w tym punkcie porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości 
przedłożone sprawozdania. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2013r.  

 
Barbara Steblin-Kamińska – dyrektor GCPRiPS – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 
finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r., głosowało 
17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 9 
do protokołu. 
 
 
Ad.8 wycofany. 
 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie pkt.9 i 10  porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
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Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta - w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała 
temat i przedstawiła projekty uchwał. Uzasadnienia stanowią załącznik nr 10 do 
protokołu. 
Krzysztof Kochanowski – jeżeli zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu, czy nie 
decydujemy się na to, że ten kredyt w perspektywie czasu będzie dłużej spłacany? 
Marek Surmacz – Skarbnik wspomniała o tym, że już rozstrzygnięte przetargi 
wskazują na to, że dzisiejszy pieniądz dostępny na rynku jest tańszym pieniądzem niż 
ten z przeszłości i że z tego można wygospodarować ewentualnie jakieś oszczędności. 
Gdyby oprzeć się na doświadczeniach i danych, jakie są możliwości uzyskania tej 
korzyści abstrahując od terminu spłaty? Chodzi o doraźne korzyści, bo dziś mamy 
kłopoty finansowe i nie jesteśmy w stanie przewidzieć co będziemy robić za 10 czy 12 
lat i jakie będą finanse miasta w tamtym czasie.  
Małgorzata Zienkiewicz – jeśli chodzi o okres spłaty to kredyt, który zamierzamy 
zastąpić powinniśmy spłacać aż do 2021r., z tym, że w 2013r. mamy zabukowane już 
w ramach spłaty 5mln.zł., natomiast w latach 2014-2021 spłata pozostałych 73mln.zł. 
W tym samym przedziale czasu proponujemy spłatę nowego kredytu, czyli 2014-2022. 
Korzyści na przyszłość - trudno w tej chwili trudno przewidzieć, ponieważ nie wiem 
jaki bank, jakie oprocentowanie da. Te dane będą znane  nam już po rozstrzygnięciu, 
ale na podstawie analizy wcześniejszej spłaty kredytu w wysokości 15mln.zł. w ubr. w 
br. zaoszczędzimy ok.900tys.zł. Kwota bardzo wysoko i warta zachodu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 14 radnych, przy 1 głosie przeciwnym 
i 4 wstrzymujących się – załącznik nr 11 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących się – 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad.12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju oraz pozytywnie przez Komisję Oświaty i Wychowania.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.13  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 17 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061, głosowało 20 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do 
protokołu. 
 
Ad.13A Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 

nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. celem zabezpieczenia 
wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych 
obligacji kuponowych w latach 2015-2023 związanych z Projektem 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
Związku Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów 
Wlkp. jest udziałowcem. 

 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta- w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Rozwoju.  
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. celem zabezpieczenia 
wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji kuponowych 
w latach 2015-2023 związanych z Projektem pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6” dla Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów 
Wlkp. jest udziałowcem, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku. 

 
Agnieszka Kuźba – Dyrektor Wydz.Infrastruktury Miejskiej - w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu. 
Paweł Leszczyński – jak wygląda na obecną chwilę w ramach ZCG MG-6 temat 
nowej lokalizacji schroniska dla zwierząt? Jakie opcje wchodzą w chwili obecnej w 
grę, co do lokalizacji i kiedy można byłoby się spodziewać już realizacji tego zadania? 
Tym bardziej, zew statucie ZCG MG-6 już to zostało wpisane.  
Marek Surmacz - § 3 ust.2 – zadania priorytetowe w pkt.4 wymieniono sterylizację i 
kastracje zwierząt w schronisku, ale brakuje zadania dotyczącego sterylizacji i 
kastracji zwierząt pozostających wolnych i bezdomnych. Z konieczności w ostatnim 
czasie musiałem się zająć problemem kastracji zwierząt bezdomnych w naszym 
mieście, ponieważ jesteśmy na mapie Polski pewnie i Europy zjawiskiem 
szczególnym, tylko w Gorzowie Wlkp. dokonywana jest sterylizacja inną metodą niż 
wszędzie w Polsce i Europie. Usypiane są zwierzęta metodą wziewną, a nie dożylnie. 
Nigdzie nie wykonuje się ta metodą, metoda ta jest pod znakiem zapytani. Jest wiele 
zastrzeżeń i uwag do sposobu wykonywania tej metody, wychodzenie ze stanu 
uśpienia trwa dłużej, pielęgnacja tych zwierząt jest bardziej skomplikowana. 
Niezrozumiałe jest dla osób zajmujących się profesjonalnie. Konsultowałem się w tej 
sprawie z fachowcami, sam jestem opiekunem zwierząt, więc wiem jak to wygląda, 
mam zaufanie do specjalistów. Kwestę tą poruszyłem w interpelacji, na którą 
otrzymałem odpowiedź, która jest bardzo ogólnikowa i wymijająca jak większość 
odpowiedzi Prezydenta Miasta. Sprawa dotyczy zwierząt, one się nie upomną o opiekę 
szczególną ze strony radnych, tym bardziej jest niezbędne nasze zaangażowanie. W 
tym kontekście podejmujemy akt stanowiący – uchwała Rady Miasta i w tym akcie w 
rozdziale 4 – ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt w § 8 lit.b – wymieniamy 
firmę z nazwy, która będzie wykonywała w br sterylizację i kastrację kotów, co jest 
dla mnie dziwne, bo rozumiem, że zadanie się wykonuje, ale to że firma wykonuje 
zadanie to nie jest przesądzone prawem na cały rok. Wobec narastających uwag i 
skarg odnośnie tej Lecznicy, która wykonuje te usługę, może się okazać, że miasto 
będzie przymuszone np. w połowie roku wypowiedzieć warunki umowy, bo kontrakt 
nie jest wykonywany w zgodzie ze sztuką. Wnoszę o wykreślenie fragmentu od słów: 
„ w 2013r  zabiegi sterylizacji i kastracji kotów będą wykonywane……”, ponieważ 
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prawem nie możemy stanowić o tym, że jakaś firma będzie wykonywała te zabiegi 
przez cały rok. Nie możemy takiej gwarancji udzielać, bo gdyby zdarzyło się tak, że 
firma ta z obiegu gospodarczego wypadnie to będziemy musieli zmieniać uchwałę 
Rady Miasta.  
Agnieszka Kuźba – odnosząc się do zapytania radnego P.Leszczyńskiego rzeczywiście 
jeśli chodzi o zapisy statutu od dłuższego już czasu zadanie zwalczania bezdomności 
na terenie gmin tworzących ZCG MG-6 jest to zadanie przypisane Związkowi. Od 
dłuższego czasu trwają prawce nad wytypowaniem i wskazaniem nowej lokalizacji. 
Obecna przy ul.Fabrycznej, głównie ze względu na zagrożenie podtopieniami nie 
może tam być docelowo, nie może być schronisko rozbudowywane w tym miejscu. 
Obecnie nad lokalizacją pracują urbaniści, Wydz.Gospodarki Nieruchomościami, 
Wydz.Geodezji i Katastru. Zadanie nie jest proste, rozporządzenie odnośnie schronisk 
stawia określone wymagania, które lokalizacja schroniska powinna spełniać, przede 
wszystkim odległość od siedzib ludzkich., od zakładów przetwórstwa mięsnego. 
Miejsce to powinno być dobrze skomunikowane żeby udostępnić wolontariuszom, 
członkom organizacji pozarządowych, które zajmują się statutowo ochrona zwierząt, 
dostęp o każdej porze. Lokalizacja jest doprecyzowana w ramach granic 
administracyjnych Gorzowa Wlkp., żadna z pozostałych gmin nie wniosła aby taka 
lokalizacja mogła być umiejscowiona, więc Gorzów Wlkp. ma wskazać to miejsce. 
Uwagi radnego M.Surmacza -  projekt Programu dotyka nie tylko kwestii sterylizacji i 
kastracji zwierząt na terenie schroniska, bo cytowany § 8 pkt.b tego Programu mówi o 
kastracji i sterylizacji kotów bezdomnych, wolno żyjących i o wskazaniu konkretnej 
Lecznicy. W przeciwieństwie do ubr. gdzie Program nie precyzował nazwy lecznicy 
weterynaryjnej, która będzie te zabiegi wykonywała, jak również nie wskazywał jaka 
firma będzie czy lecznica, udzielała doraźnej pomocy całodobowej zwierzętom 
np.potrąconym w trakcie wypadku. Jak również Program w ubr. nie zwierał z nawy 
gospodarstwa rolnego, które będzie udzielało pomocy pozostałym zwierzętom, 
właśnie ze względu na uwagi Tow.Opieki nad Zwierzętami, z którym staramy się w tej 
tematyce i każdej innej dotyczącej ochrony zwierząt, pozostawać w ścisłym kontakcie. 
Takie zapisy zostały dodane, radca prawny nie zakwestionował, a wręcz uznał taka 
potrzebę i konieczność. Jeżeli w trakcie roku budżetowego będą dokonywane zmiany, 
taka uchwał będzie musiała podlegać zmianom. Takie uwagi były m.in. uwagami 
Tow.Opieki nad Zwierzętami. Sposób przeprowadzania sterylizacji – sam zabieg, jako 
czynność lekarza weterynarii, sądzę, że nie jest inna jak w całej Polsce i Europie. 
Zapytanie to dotyczy usypiania zwierzęcia, metoda wziewna, czy tradycyjna, Wydział 
na tyle na ile potrafił i zasięgnął informacji m.in. w Tow.Opieki nad Zwierzętami, 
takiej udzielił odpowiedzi na interpelację. Odpowiedź naszym zdaniem jest pełna i 
wyczerpująca. Jeśli będzie potrzeba jeszcze ją uszczegółowić, to postaramy się to 
zrobić. Natomiast ta metoda w stosunku do zwierząt dziko żyjących była opiniowana i 
dobierana ze środowiskiem weterynaryjnym. Środowiska są podzielone, środowiska, 
które startowały w postępowaniu przetargowym, jedne mają możliwość żeby 
przeprowadzić doprowadzenie zwierzęcia metodą wziewną, inne nie, więc tutaj też ma 
znaczenie element przygotowania i możliwość wystartowania w postępowaniu.  
Marek Kosecki – zgodnie z rozporządzeniem rada gminy jest zobowiązania corocznie 
o uchwalenia tego programu. Wśród szeregu podmiotów wykazanych w rozdziale 3 – 
opieka nad bezdomnymi zwierzętami – są również organizacje pozarządowe 
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działające na rzecz pomocy zwierzętom, m.in. Tow.Opieki nad Zwierzętami, Fundacja 
Obrony Praw Zwierząt „ANACONDA”, a w rozdziale 5 – finansowanie Programu 
wskazane są środki na realizacje tych zadań, na 2013r. – jest to kwota 546tys.zł. Jaka 
kwota była w ubr.?  Czy to jest jakiś znaczny wzrost tej kwoty? Zdarza się, że często 
organizacje pozarządowe czy fundacje proszą o zwiększenie kwoty środków  m.in. na 
realizację zadań związanych ze sterylizacją czy kastracją bezdomnych kotów. 
Twierdzę, że środki przeznaczone przez miasto na realizację Programu w tej właśnie 
kwestii – sterylizacji bezdomnych zwierząt, a szczególnie kotów, są niewystarczające.  
Marek Surmacz – sprawa wydaje się błaha, ale zdarzyło się co czego nie stosowało się 
dotąd w historii samorządu, oto organizacja lobbująca na rzecz gwarancji prawnych 
gospodarczego funkcjonowania w mieście, wpłynęła na władze miasta i z imienia, 
nazwiska, nazwy firmy, są wymienione w akcie stanowiącym, nie w akcie 
wykonawczym. To się jeszcze nie zdarzyło. Zwróciłem się z interpelacja o wskazanie 
innych ośrodków w mieście, w Polsce, w których stosowana jest metoda wziewna 
usypiania kotów do sterylizacji – nie dostałem takiej odpowiedzi, bo ona nie jest 
stosowana. Wprowadzono ją swego czasu tylko po to, żeby podsterować przebiegiem 
przetargu. Zarząd tej organizacji wpływa na władze miasta, żeby nazwisko czy nazwa 
firmy znalazła się w naszej lokalnej ustawie, nie w zarządzeniu Prezydenta o 
wykonaniu uchwały, tylko w naszym akcie stanowiącym lokalne prawo. Oczywiście, 
że radca prawny stwierdzi, że to nie jest sprzeczne z prawem. My jesteśmy tymi, 
którzy podejmują decyzję i którzy wystawiają sobie świadectwo. Ktoś wpływa na to, 
że jesteśmy przymuszani do podejmowania określonego prawa. Wnioskuje o 
odrzucenie projektu uchwały do ponownego przepracowania, niech wróci do nas 
normalny projekt i niech nie stawia się Rady w sytuacji wpływu jakiejś jednej osoby, 
wąskiej grupy, na stanowienie prawa w tym mieście. 
Stefan Sejwa – projekt tej uchwały dotyczy 2013r. i w sensie wymogów prawnych ma 
być przyjmowany każdego roku. Opinię prawna wyraził, akceptujące ten projekt 
uchwały, radca prawny, który przeanalizował treść tej uchwały. Uchwała została 
skonsultowana i wyrażona została akceptacja przez stowarzyszenia, które są 
wymienione z nazwy, a które zajmują się tymi kwestiami jeżeli chodzi o kastrację, 
sterylizację, czy opiekę nad zwierzętami. Jeżeli radny M.Surmacz kwestionuje w 
rozdziale 4 § 8 lit.b, gdzie wymieniony z nazwy jest Pan Tymszan, bo to jest po 
odbytym przetargu, proponuję poprawkę do projektu uchwały, wykreślenie lit. b w § 8 
i przyjęcie, przegłosowanie u chwały z wykreśleniem tego podpunktu b.  
Marek Surmacz – wycofuje wniosek. 
Agnieszka Kuźba – informacja o tym jaka wysokość środków była zabezpieczona w 
planie został już odczytana, ale przypomnę: 2012r. – kwota zapisana w planie to 
491.300zł., w stosunku do projektu z 2013r. jest to kwota o 54.700zł. wyższa jak w 
ubr. Wnioski organizacji pozarządowych o sterylizację – one rzeczywiście wpływały 
swego czasu do każdego kto mógłby się w tej tematyce odnieść do Rady, Prezydenta, 
Wydziału. W br. udało się dokładnie taką kwotę o jaką zawnioskowała Fundacja 
„ANACONDA” i Tow.Opieki nad Zwierzętami, czyli 25tys.zł. zapisać w projekcie 
budżetu i taka kwota zapisana. Odnosząc się do uwag radnego M.Surmacza, a 
konkretnie podmiotu, który został wybrany w drodze przetargu na sterylizację i 
kastrację bezdomnych kotów – pojawiła się informacja o tym, że jest to podmiot 
nierzetelny, który jest kwestionowany co do jakości zabiegów. Wpłynęła do Wydziału 
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najpierw informacja anonimowa, o jednej sytuacji (była to jedna informacja 
anonimowa od jednej mieszkanki) o uwagach co do sposobu przeprowadzania 
sterylizacji, a właściwie co do warunków w jakich sterylizacja jest przeprowadzana. 
Pomimo, że był to anonim postanowiliśmy przekazać sprawę do sprawdzenia do Pow. 
Lekarza Weterynarii. Ten że przekazał sprawę do Izby Lekarskiej, oczekujemy na 
przeprowadzenia postępowania w tej sprawie. Jednocześnie zwróciliśmy się pismem w 
tej samej sprawie do Tow.Opieki nad Zwierzętami o zbadanie, aby statutowo 
zajmująca się organizacja dokonała kolejnej kontroli tego podmiotu. Zarząd 
Tow.Opieki nad Zwierzętami odcina się od negatywnej oceny, jaką przedstawia jedna 
z członkiń Towarzystwa. Ostałam poproszona aby uwagi, które są kierowane przez 
jedną z członkiń nie były traktowane jako wiążące ponieważ uprawnionym, zgodnie z 
przepisami jest Zarząd. Taką pisemną ocenę mam w przypadku tej Lecznicy i mogę 
przedstawić.  
Marek Surmacz – gdzie jest w Polsce stosowana taka metoda? 
Agnieszka Kuźba – przygotuję te informację i udostępnię na piśmie.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku wraz autopoprawką, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Marcin Gucia – w imieniu grupy 19 radnych składam wniosek o rozszerzenie 
porządku obrad sesji rady Miasta o uchwałę w sprawie przyjęcia zmian do Statutu 
Związku Celowego Gmin MG-6. Stosowny projekt przekazuję na ręce 
Przewodniczącego Rady – załącznik nr 23 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
zmian do Statutu Związku celowego Gmin MG-6, głosowało 17 radnych, przy 1 glosie 
przeciwnym i 2 wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuję rozpatrzyć projekt uchwały w pkt.23A porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na 
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. 

 
Dorota Szukalska-Koźlakowska – dyrektor Wydz.Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 
w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. 
Uzasadnienie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  



13 
 

Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na 
prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, głosowało 16 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do 
protokołu.  
 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
Dorota Szukalska-Koźlakowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Ad.17  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 29 do protokołu.  
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie pkt.18-20 porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Śląskiej 40-41 w Gorzowie Wlkp.  

Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie 
Wlkp.  

Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp.  

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekty 
uchwał. Uzasadnienia stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wszystkie przedstawione projekty uchwał 
uzyskały jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Śląskiej 40-41 w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 31 do 
protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 32 do 
protokołu.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w udzielenia dotacji dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul.Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 33 do 
protokołu.  
 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

żądania zwrotu bonifikaty. 
 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 34 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, głosowało 20 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 35 do protokołu.  
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Ad.22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 2 
wstrzymujących się – załącznik nr 37 do protokołu.  
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości na 10 lat. 

 
Ewa Piekarz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt 
uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 38 do protokołu.  
Marek Surmacz - czy podjęcie tej uchwały będzie skutkowało tym, że utrwalimy stan 
prawny funkcjonowania stosunków gospodarczych z tym podmiotem, na ten właśnie 
10-letni okres? Czy będzie możliwe inne postępowanie z majątkiem i umowami, że w 
przypadku podejmowania decyzji zmieniającej organizacyjnie istnienie bądź nie 
istnienie tego podmiotu gospodarczego. Czy to nie jest działanie na ustabilizowanie i 
utrwalenie obecnego stanu, w którym funkcjonuje ten podmiot? 
Ewa Piekarz – działanie, które proponujemy związane jest z wnioskami Komisji 
Gospodarki i Rozwoju oraz części radnych, dotyczącymi funkcjonowania targowiska 
przy ul.Przemyslowe - ul.Targowej. Z uwagi na to, że w ubr. proponowaliśmy Radzie 
przeniesienie targowania do hali nr 3 w związku z kończącym się okresem realizacji 
projektu związanego z trwającym remontem tej hali. Proponowaliśmy kupcom z 
targowiska przeniesienie się do hali nr 3. Było ogłoszone również losowanie stanowisk 
w hali nr 3. Jednak środowisko kupieckie interweniowało u radnych i u Prezydenta, 
sygnalizując, że nie chętnie chcieliby prowadzić swoją działalność w hali. Stąd też, 
biorąc pod uwagę wnioski radnych, Prezydent proponuje ustabilizowanie targowania 
na wolnym powietrzu, z tym zależy Prezydentowi żeby odbywało się w nieco innych 
warunkach niż w tej chwili. Stąd prośba o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na 10 lat, bo jeśli nie będzie takiej zgody to nie ma szans żeby tam się coś 
zmieniło. Nikt nie wyłoży środków jeśli nie będzie miał szans na odzyskanie 
poniesionych nakładów. Czy zmieni to stan prawny, jeśli chodzi o Spółkę? Uważam, 
że niezależnie od tego czy umowa dzierżawy jest na 3 lata, czy na 10 stan prawny jest 
dokładnie taki sam.  
Jerzy Sobolewski – czy to było konsultowane z kupcami tam handlującymi? Czy 
kupców tych czekają podwyżki w związku z tymi zadziałaniami? 
Marek Surmacz – moje pytanie zmierzało do tego aby wywołać dyskusję na temat 
wątpliwości wynikających z braku podstaw do myślenia w kategoriach, że jak na 3 
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lata to brak stabilizacji, brak opłacalności inwestowania, a jak na 10 lat to opłacalność 
– z czego wynika ten brak pewności? Spółka zdominowana przez oddziały miejskie, 
decyzje podejmuje Rada, na 3 lata zawsze z możliwością dalszego dzierżawienia tych 
terenów. Dlaczego występujemy w naszym mieście, żeby np. na 15 lat zagwarantować 
pozycje biznesową komuś, czy innemu na 10 lat, czemu takie długie okresy, przecież 
one nie służą normalnemu funkcjonowaniu w mieście? Reprezentują one interesy 
gospodarcze tego podmiotu, le to nie jest interes miasta.  
Mariusz Domaradzki – Prezes GRH – 10 lat ponieważ nakłady inwestycyjne, które 
planujemy ponieść w poprawkę estetki tego miejsca, nowemu zagospodarowaniu, 
uszczelnieniu tego placu, zmianie oświetlenia, wydzieleniu pewnych rzeczy, czy 
budowie domków kupieckich – to wg. naszych wstępnych kalkulacji koszt 0,5mln.zł. 
netto. Żeby nie obciążać kupców, czyli nie zwiększać opłat, które wnoszą to musimy 
amortyzować to przez minimum 10 lat. W 3 lata GRH, bez dodatkowego obciążenia 
kupców, nie jest w stanie ponieść takich nakładów inwestycyjnych, potrzebujemy na 
to 10 lat. Nie chodzi tu o zabezpieczanie interesu jakiejkolwiek firmy. Nie planujemy 
podwyżek dla kupców. Chcemy im polepszyć warunki pracy, chcemy ujednolicić ten 
teren i doprowadzić do tego, że estetyka będzie w zderzeniu z Nova Park, będzie taka 
jak powinna być. Planujemy zwiększenie dochodów z uszczelnienia poboru opłaty, co 
też pozytywnie wpłynie na przekazywanie środki przez GRH dla miasta z tytułu 
poboru opłaty targowej. Chcemy zmniejszyć koszty funkcjonowania tego placu, 
ponieważ bardzo często zdarzają się sytuacje kiedy mieszkańcy podrzucają nam 
śmieci, a wywóz to 8-17 ton/miesięcznie. Kupcy twierdza, ze takiej ilości śmieci nie 
produkują. Były konsultacje, grupę konsultacyjną jeśli chodzi o kupców prowadzi 
p.Justyna Kowalska, reprezentuje kupców z rynku detalicznego i po części hurtowego. 
Konsultacje było prowadzone i jest to nasze wspólne stanowisko.  
Mirosław Rawa – miałem telefon od kupców w trakcie Konwentu Rady i 
potwierdzam, że popierają tą inicjatywę. Przypominam, że jak tą Spółkę zakładaliśmy 
wszystko działo się bardzo szybko i powstała koncepcja wielkiego rynku hurtowego, 
który miał obsługiwać prawie całe województwo. Uważam, że warto tutaj poprzez 
Prezesa GRH, bo ta koncepcja jest skrojona na miarę rzeczywistości, nie jest to jakiś 
wydumany projekt, który legł w gruzach. Sądzę, że należy tą Spółkę Akcyjną 
zlikwidować lub bardzo dynamicznie rozwijać. Śledzę losy tej Spółki i ona dziś żyje z 
wynajmowania majątku, który został przekazany przez miasto i chciałbym jako radny 
żeby ta Spółka zaczęła się w końcu rozwijać. Targowisko na ul.Jerzego - wielokrotnie 
tutaj słyszałem, że to jest tradycja gorzowska, że trzeba to targowisko zostawić, że 
wszyscy tam robimy zakupy. Mieliśmy też głosy kupców, że oni też są za tym. Warto 
też zastanowić się czy GRH nie mógłby prowadzić targowiska na obszarze całej 
Aglomeracji Gorzowskiej. Niech ta Spółka się rozwija, albo nie ma sensu utrzymywać 
ją w obecnym stanie, wynajmująca tylko majątek przekazany. Cieszę się z tej 
inicjatywy i chciałbym, żeby pojawiły się też miejsca w innych częściach miasta gdzie 
się handluje. Namawiam do poparcia tej inicjatywy, zawsze warto zadawać pytania, 
ale jeśli tutaj biznes plan zamyka się w 10 latach to czemu nie. Prezydent Miasta i tak 
ma wpływ na tą Spółkę i w każdej chwili poprzez radę nadzorczą może wykonywać w 
niej ruchy i jest ona pod kontrolą.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję 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 dzierżawy 
nieruchomości na 10 lat, głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 39 do protokołu.  
 
Ad.23A Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu 

Związku Celowego Gmin MG-6. 
 
Marcin Gucia - zdaniem wnioskodawców dokonywanie metody ustalania opłat za 
odbieranie odpadów i określanie stawek opłat powinno pozostać w kompetencji Rady 
Miasta. Przedłożony projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – ogłaszam przerwę w celu zaopiniowania projektu uchwały przez 
merytoryczne komisje Rady, Prezydenta proszę o przygotowanie i przedstawienie 
prawnych aspektów sprawy.  
 
 
Po przerwie: 
Marcin Gucia – w imieniu wnioskodawców wycofuję projekt uchwały. 
 
Ad.24  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 

ujętych w budżecie miasta. 
 
Stefan Sejwa - przebieg procesu inwestycyjnego w mieście w okresie od 1.01.2013 do 
- 15.03.2013r.: przebudowa ul.Kobylogórskiej - I etap - budżet - 11.085.530zł. 
Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka ulicy Kobylogórskiej o długości 1.196,16 
m, zlokalizowaną pomiędzy skrzyżowaniem z ul.Krótką, a skrzyżowaniem z ulicami 
Strażacką i Wylotową. W lutym br. zakończono wycinkę drzew. W styczniu 2013 r. 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie „Projektu 
tymczasowej organizacji ruchu”. Wydział Inwestycji opracował Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, na bazie której w dniu 15.03.2013r. przetarg na 
wybór Wykonawcy robót został opublikowany. Planowany termin otwarcia ofert to 
03.04.2013r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach programu wieloletniego 
pn.:„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 
Dostępność – Rozwój” w wysokości 3mln.zł. Przebudowa ul.Siedlickiej w Gorzowie 
Wlkp. - budżet - 15.000zł. Zakresem inwestycji jest przebudowa około 215m odcinka 
drogi w celu jej poszerzenia (aktualnie droga na tym odcinku nie posiada normowej 
szerokości zapewniającej dwupasmowy ruch pojazdów). Poszerzenie ma na celu 
dostosować drogę w celu zapewnienia objazdu związanego z przebudową ulicy 
Kobylogórskiej. Utwardzenie ul.Billewiczówny - budżet - 150.000 zł. 29 stycznia 
2013 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji na wykonanie 
makroniwelacji ul.Billewiczówny w Gorzowie Wlkp. wraz z jej utwardzeniem. 
Termin wykonania został określony na 3 miesiące od podpisania umowy. W 
przedłożonym przez projektanta rozwiązaniu projektowym zaproponowane zostało 
utwardzenie drogi kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Przebudowa chodników 
w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego - budżet - 300.000zł. Na podstawie 
wniosków zgłoszonych i pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Bezpieczeństwa 
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Ruchu Drogowego oraz ustaleń dokonanych na spotkaniu z udziałem Stowarzyszenia 
Rowerowego przyjęto, że w ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie ciąg 
pieszo – rowerowy w ul. Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. Dokumentacja zostanie 
zlecona na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul pawilonów 
handlowych przy skrzyżowaniu ul.Czereśniowa i Piłsudskiego do istniejącej ścieżki 
rowerowej w rejonie Al.Odrodzenia wraz przebudową skrzyżowania ul.Czereśniowa i 
Piłsudskiego oraz wyznaczeniem przejazdów rowerowych i przebudową sygnalizacji 
świetlnej. Ze względu na ograniczone środki finansowe dokumentacja zostanie 
wykonana w sposób umożliwiający etapowanie zadania. W miarę możliwości 
finansowych wykonane zostaną prace związane z dostosowaniem Ronda Sybiraków 
do ruchu rowerowego poprzez obniżenie krawężników. Przebudowa ul.Dobrej - II etap 
- budżet - 200.000zł. W marcu br. przygotował i przekazał komplet dokumentów 
celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania. Planowana przebudowa 
ul.Dobrej na odcinku od ul.Artylerzystów do ul.Stalowej obejmować będzie m.in. 
przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego w nawierzchni asfaltowej, 
przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę zatok autobusowych, 
budowę nowego oświetlenia oraz doświetlenie przejść dla pieszych i dojść do 
przystanków komunikacji zbiorowej, odprowadzenie wód deszczowych, dostosowanie 
ulicy do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie zieleni. Planowany 
termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisanie umowy z 
projektantem - kwiecień 2013r. Planowany termin opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę - 30 listopada 2013r. 
Przebudowa ul.Kostrzyńskiej - budżet - 650.000zł. Wydział Inwestycji przygotowuje 
dokumentację celem przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania. Planowany 
termin przekazania SIWZ to maj 2013r. Planowany termin rozstrzygnięcia 
postępowania przetargowego i podpisanie umowy z projektantem - lipiec 2013r. 
Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej – 16-18 miesięcy od 
podpisania umowy. Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w obiekcie internatu ZSO nr 2.  
Obecnie trawa postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót w zakresie 
zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku internatu. Planowane rozstrzygnięcie i 
podpisanie umowy z wykonawcą - początek kwietnia 201 r. Planowane rozpoczęcie 
robót - połowa kwietnia 2013r. Planowane zakończenie robót - 31 sierpnia 2013r.  
Zakres robót budowlanych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych będzie 
obejmował wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru , oznakowanie dróg 
ewakuacyjnych, wyposażenie w drzwi ppoż. Również zabezpieczenie p.poż. w 
internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - 430.000zł. 
prawdopodobnie przetargowo uda zmniejszyć się zakres tego zadania, zabezpieczenie 
nastąpi budynku internatu. Planowane rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z 
wykonawcą - początek kwietnia 2013r. Planowane rozpoczęcie robót - połowa 
kwietnia 2013r. Planowane zakończenie robót - 31 sierpnia 2013r. Zakres robót 
budowlanych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych będzie obejmował: 
wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru, oznakowanie dróg 
ewakuacyjnych, wyposażenie w drzwi ppoż i urządzenia do usuwania dymu. 
Rozbudowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul.Górczyńska - Wyszyńskiego 
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budżet - 300.000zł. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji 
projektowej naprawy skarpy ronda Górczyńskiego oraz kanału odciążającego na 
istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej Ø 1200 usytuowanym w 
ul.Górczyńskiej. Zgodnie z zapisami umowy w lutym 2013r. Projektant przedstawił 
Zamawiającemu celem akceptacji przyjętych rozwiązań opracowanie pt. „Koncepcja 
zabezpieczenia ronda i skarpy przed wodami deszczowymi w rejonie ulic Górczyńska-
Wyszyńskiego.” Wydział Inwestycji po przeprowadzeniu międzywydziałowych 
konsultacji odnośnie przedstawionych w Koncepcji rozwiązań technicznych i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii autorów Ekspertyzy, zaakceptował przedstawione 
rozwiązania. Obecnie trwa uzyskiwanie wszelkich niezbędnych uzgodnień na potrzeby 
dokumentacji projektowej m.in. z Lubuskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w celu uzyskania decyzji pozwolenie na budowę. Planowany termin 
opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji pozwolenie na budowę - 30 
kwietnia 2013r. Planowany termin naprawy skarpy i wykonania kanału - lipiec 2013r. 
Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - budżet - 2.350.000zł. 
Przygotowany jest projekt na wykonanie termomodernizacji Gimnazjum nr 9 przy 
ul.Zamenhoffa 2A. Planowane roboty na zadaniu to ocieplenie dachu wraz z wymianą 
pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ocieplenia 
elewacji oraz wykonanie instalacji solarnej. Miasto złożyło wniosek o  dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną, specyficzną i punktową. Od 25 marca 2013r. rozpoczęła 
się ocena merytoryczna wniosków, w trakcie której Beneficjenci mogą być wzywani 
do uzupełnienia bądź poprawienia dokumentacji. Wyłonienie nadzoru inwestorskiego 
oraz wykonawcy robót uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach „Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013”. .Przebudowa ulic:Władysława IV, Saskiej i Batorego - budżet - 
2.284.000zł. W drugiej połowie lutego 2013r. Obecnie opracowywana jest SIWZ na 
wybór wykonawcy robót. Planowany termin wyboru wykonawcy robót budowlanych 
to miesiąc kwiecień br. Planowany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - 31 
października 2013r. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w budżecie - 200.000zł. W 
związku z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obszaru o powierzchni ok.30ha pod rozbudowę cmentarza komunalnego zasadne jest, 
aby przed opracowaniem projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę 
cmentarza, została wykonana koncepcja projektowa. Obecnie ustalane są wytyczne do 
opracowania koncepcji oraz analizowany jest tryb, w ramach którego winna być 
wykonana koncepcja. Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału 
Siedlickiego - etap I - budżet - 825.000zł. Po przeprowadzonym postępowaniu w 
trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa pomiędzy Zachodnim 
Centrum Konsultingowym „EURO INVEST” Sp. z o.o. a Województwem Lubuskim 
reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń w Zielonej Górze na 
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Przygotowane zostały ze strony Inżyniera 
Kontraktu dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy, który będzie realizować 
inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa weryfikacja 
przygotowanych dokumentów. Przebudowa ul.Marcinkowskiego od ul.Myśliborskiej 
do ul.Matejki (alejki) I etap - budżet - 50.000zł. W okresie sprawozdawczym 
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przypadającym na I kwartał 2013r. zakończono sporządzanie dokumentacji 
projektowej oraz nastąpiło przekazanie opracowania zamawiającemu. Zakres prac 
projektowych obejmował przebudowę dwóch jezdni ul.Marcinkowskiego w ramach 
której zaprojektowano wymianę nawierzchni wraz z podbudową, budowę zatoki 
autobusowej, przebudowę chodników przyległych do jezdni oraz alejki spacerowej 
oraz przebudowę zjazdów na posesje. W ramach zadania przewidziano również 
przebudowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. W opracowaniu ujęto także 
nowe elementy zagospodarowania terenu w postaci obiektów małej architektury oraz 
nasadzeń drzew. Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia  przy 
ul.Niemcewicza I etap - budżet - 1.300.000zł. Zadanie inwestycyjne polega na 
przebudowie zatok parkingowych wraz z infrastrukturą techniczną w zakresie 
oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Zakres prac projektowych obejmuje 
przebudowę zatok parkingowych przewidzianych na 218 stanowisk postojowych w 
tym 18 przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania 
zostanie wymieniona nawierzchnia wraz z warstwami podbudowy, chodnik 
przylegający do parkingu otrzyma nową nawierzchnię z kostki betonowej, zostanie 
wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i rozbudowane oświetlenie drogowe. 
Całości przebudowy dopełnią pasy zieleni oddzielające zatoki parkingowe od ul 
Niemcewicza. Ze względu na niewystarczającą ilość zabezpieczonych środków na 
realizację inwestycji w całości w bieżącym roku został złożony wniosek do Kolegium 
Prezydenta Gorzowa Wlkp. na zezwolenie podziału inwestycji na etapy w celu 
realizacji części zadania w 2013 roku oraz zabezpieczenia wymaganych środków do 
zakończenia realizacji w 2014 roku. Budowa parkingów przy szpitalu wraz z 
przebudową ul.Dekerta - budżet - 150.000zł. W opracowaniu znajduje się SIWZ na 
wyboru projektanta. Zakres przebudowy będzie obejmował istniejący pas drogowy na 
odcinku od ul.Wyszyńskiego do skrzyżowania ulic Dekerta i Czartoryskiego. 
Wstępnie ustalono lokalizację miejsc parkingowych, przewiduje się budowę 250 
stanowisk postojowych umiejscowionych prostopadle do osi jezdni, przebudowę 
nawierzchni jezdni wraz z warstwami podbudowy, budowę nowych chodników. 
Trwają prace określające stan techniczny istniejącej kanalizacji deszczowej mające na 
celu ustalenie zakresu budowy nowej kanalizacji lub przebudowy istniejącej. 
Planowany zakres prac projektowych – listopad 2013r. z realizacją 2014r. Budowa 
chodnika wzdłuż ul.Komisji Edukacji Narodowej - budżet - 160.000zł. Element 
budżetu obywatelskiego, do którego jeszcze nawiążę. Dokonano wyboru projektanta 
na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy na wykonanie 
dokumentacji upływa z końcem maja 2013r. Realizacja robót budowlanych nastąpi we 
wrześniu i październiku br. Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia 
praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. - budżet – 
716tys.zł. w dniu 18.02.2013r r. został złożony wniosek przez Wydział Integracji 
Europejskiej do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w zakresie 
wyposażenia dydaktycznego i warsztatowego. Całkowita wnioskowana kwota 
dofinansowana wynosi 3.500 000zł. W przypadku otrzymania przez Miasto 
dofinansowania, zostanie ono zrealizowane w 2013 r. W ramach zadania przewiduje 
się: -wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w nowoczesny sprzęt służący 
nauce zawodów; - remont pomieszczeń pracowni, - wymiana stolarki okiennej; - 
ocieplenie elewacji budynku. Jest to element działań, które jest ujmowane w ramach 
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tworzącego Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego, gdzie Centrum Kształcenia 
Praktycznego, będzie jednym z zasadniczych elementów. Przebudowa odcinków ulic 
gruntowych: Niwicka, Zuchów, Baczewskiego, Gruntowa, Skautów - budżet - 
185.000zł. W pierwszym kwartale br. zakończone zostały procedury związane z 
wyborem Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego na to zadanie. Projekt został 
wykonany z dniem 15.03.2013r wraz z złożeniem zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia 
robót do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Trwa 
przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Planowany termin 
rozpoczęcia robót - maj/czerwiec 2013 r. Przebudowa ul.Warszawskiej w Gorzowie 
Wlkp. II etap w budżecie - 100.000zł. W ramach zadania planuje się wykonanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Warszawskiej na odcinku od 
ul.Dziewięciu Muz do ul.Cichońskiego. Obecnie trwają konsultacje między 
wydziałowe w celu określenia zakresu przebudowy sieci , oświetlenia oraz koncepcji 
układu drogowego. Po ich zakończeniu zostaną opracowane dokumenty SIWZ  celem 
wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie projektu zadania. Mamy tu 
element, który jest wprowadzony decyzjami Prezydenta Miasta aby w ramach tego 
zadania zrobić przejście z zakresu tego zadania do ronda przy Białym Kościółku, co 
ułatwi przemieszczanie się w tej części miasta. Próbujemy uzgodnić jak prawidłowo 
ma to przebiegać. Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul.Jana Pawła II, ul.Maczka  
- budżet - 100.000zł., też w ramach projektu obywatelskiego. Obecnie złożyło 
zapytania ofertowe na wyłonienie projektanta zadania inwestycyjnego. Oczekuje się 
na oferty wykonawców. Centrum Edukacji Zawodowej przy ul.Warszawskiej w 
budżecie - 200.000zł. W trakcie ustalania zakresu rzeczowego inwestycji oraz 
warunków do wykonania koncepcji projektu inwestycji. Czy będzie to tylko zespół 
szkół technicznych, przy udziale również zespołu szkół artystycznych, przy 
lokalizowaniu gorzowskiego ośrodka technologicznego. Trwają końcowe dyskusje i 
ustalenia w tym zakresie, a to warunkuje koszt całego zadania, które może sięgać 
nawet 50-60mln.zł. mamy na to tylko 4 lata do realizacji, bo otrzymaliśmy teren od 
Marszałka, pod warunkiem zmieszczenia się w czasie realizacji okresu 5-letniego. 
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego - budżet - 275.000zł. Projekt jest 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, budżet państwa 
oraz ze środków budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Jesteśmy na etapie zawartej umowy 
o realizację projektu z dnia 28.12.2012r. oraz zawartym porozumieniem z dnia 
28.12.2012r. z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim. Wydział Inwestycji w wyniku 
zapytania ofertowego wyłonił wykonawcę programu funkcjonalno - użytkowego, z 
którym została zawarta umowa z terminem wykonania do 12.03.2013r. Wydział 
Inwestycji jest w trakcie uzgadniania dokumentów z Lubuskim Urzędem 
Wojewódzkim do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy budowy 
miasteczka ruchu drogowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Gorzowski budżet 
obywatelski – 1mln.zł. przyjęta kwota do realizacji. Budowa placu zabaw na 
Wieprzycach na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul.Dobrej 16. Kwota 
zaplanowana w budżecie: 90.000zł. W ramach zadania powstanie plac zabaw 
składający się z urządzeń przeznaczonych dla różnych grup wiekowych dzieci, w tym 
m.in. zestaw zabawowy, huśtawki, piaskownica, karuzela, ławki i kosze na śmieci. 
Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została zawarta 28 lutego z 
terminem wykonania do 29 marca br. Planowany termin zakończenia zadania: 
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sierpień. Wytyczenie ścieżek biegowych w parku Słowiańskim. Kwota zaplanowana w 
budżecie: 10.000zł. W ramach realizacji zadania zostaną ustawione tablice 
informujące o przebiegu trasy biegowej, która zostanie także oznakowana na całej 
swojej długości. W chwili obecnej trwają uzgodnienia z wnioskodawcami. Kolejne 
planowane działania: - opracowanie wytycznych do realizacji prac, - wybór 
wykonawcy i podpisanie umowy na wytyczenie ścieżek. Planowany termin 
zakończenia zadania: maj – czerwiec br. Rozbudowa skateparku w parku Kopernika.  
Kwota zaplanowana w budżecie: 30.000zł. Trwają uzgodnienia z wnioskodawcami. 
Kolejne planowane działanie to opracowanie dokumentacji projektowej i wybór 
wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień. Pojawił się element do 
dyskusji, a mianowicie środowisko skateparku zgłosiło się do Prezydenta Miasta z 
propozycją: czy można byłoby z Parku Kopernika urządzanie rozbudowy skateparku 
na teren przy ul.Puszkina przy LO-. Środowiska wskazuje pewne uzasadnieni a tego, 
obecnie toczą się rozmowy ze środowiskiem, Prezydent podejmie decyzje, które mogą 
być podjęte za zgodą Rady Miasta. Remont chodnika przy Centrum Charytatywnym 
przy ul. Słonecznej 63. Kwota zaplanowana w budżecie: 50.000zł. W ramach zadania 
zostanie zapewniona komunikacja rozbudowywanej części obiektu centrum z Aleją 11 
Listopada oraz z ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi do ul.Słonecznej. 
Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. W chwili obecnej trwają prace 
nad weryfikacją dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Centrum 
Charytatywnego. Planowane zakończenie zadania: lipiec br. Budowa i modernizacja 
oświetlenia przy ul.Ułanów - kwota zaplanowana w budżecie: 34.500zł. Budowa 
oświetlenia w ramach II etapu na długości około 126m poprzez zabudowanie 5 latarni 
z energooszczędnymi źródłami światła typu LED. Budowa i modernizacja oświetlenia 
przy ul.Dowbora - Muśnickiego - kwota zaplanowana w budżecie: 32.000zł. Budowa 
oświetlenia ulicznego przed budynkiem nr 18-22 ul.Dowbora-Muśnickiego na 
długości ok.90m poprzez zabudowanie 4 latarni z energooszczędnymi źródłami 
światła typu LED. Zakończenie dokumentacji na te zadania planujemy do dnia 30 
czerwca. Planowany termin zakończenia zadań: październik. Udźwiękowienie 
sygnalizacji świetlnych. Kwota zaplanowana w budżecie: 36.500zł. Stan realizacji:  
- przygotowano wycenę zadania – mamy możliwość zrealizowania montażu ok. 84szt. 
sygnalizatorów dźwiękowych, wysłano zapytanie do Polskiego Związku 
Niewidomych Okręg Lubuski z podaniem wykazu sygnalizatorów jeszcze 
nieudźwiękowionych z prośbą o zaopiniowanie poszczególnych lokalizacji. 
Planowany termin zakończenia zadania: 31 maj. Remont chodnika przy 
ul.Myśliborskiej 1-3, 5-7. Dokumentacja projektowa jest przygotowywana. Kwota 
zaplanowana w budżecie: 10.695zł. Z uwagi na zlokalizowane przy krawędzi chodnika 
słupy oświetleniowe zachodzi konieczność zmiany szerokości chodnika poprzez jego 
nieznaczne zwężenie. Planuje się zaprojektować nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 
cm. Planowany termin zakończenia zadania 60 dni od podpisania umowy tj. około 28 
czerwiec. Remont chodnika przy ul.Mickiewicza. Kwota zaplanowana w budżecie: 
150.552zł. W ramach remontu planuje się wykonać nawierzchnię z kostki betonowej 
gr. 8cm. Mamy przygotowaną dokumentację merytoryczną w tym zakresie. 
Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień – październik. Remont chodnika 
przy ul.Bohaterów Westerplatte - kwota zaplanowana w budżecie: 99.753zł. Z uwagi 
na potrzebę przebudowy nienormatywnych schodów, które prowadzą na chodnik 
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ul.Boh.Westerplatte istnieje konieczność przebudowy chodnika. Wykonanie 
normatywnych schodów spowoduje konieczność przebudowy połączenia chodnika i 
zejścia ze schodów. Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień – październik. 
Budowa chodnika i remont istniejącego przy ul.Dowbora - Muśnickiego 18–22. Kwota 
zaplanowana w budżecie: 56.000zł. Po wizji w terenie stwierdzono konieczność 
zmiany rzędnej chodnika tj.jego podniesienie wzdłuż budynku nr 12–18 oraz 
konieczność wykonania budowy chodnika wzdłuż dojazdu do ul.Dowbora 
Muśnickiego. Dokumentacja jest w trakcie finalizowania przygotowania. Zakończenie 
robót 30 wrzesień. Mamy jeszcze wniosek, mieszczący się w naszych zapisach 
wniosek radnego M.Kurczyny, chodzi o remont chodnika przy Placu Nieznanego 
Żołnierza przy ul.30-tego Stycznia. Kwota zaplanowana w budżecie: 100 000zł. 
Planuje się wymianę nawierzchni z kostki granitowej i płyt betonowych wraz z 
krawężnikiem kamiennym zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gorzowie Wlkp. Dokumentacja jest finalizowana, a zakończenie zadania 
do wrzesień br. Powiem nieskromnie tak: mamy mniej pieniędzy na inwestycje 
generalnie, ale okazuje się że ilość zadań jest bardzo duża, tym bardziej jeśli chodzi o 
formalne zadziałania, to mimo, że inwestycja jest tania ale kosztuje tyle samo prac, 
wysiłku, przygotowań, opinii prawnych, konsultacji czy projektów ,itd. i w tym 
miejscu chciałbym podziękować dwóm Wydziałom: Inwestycjom i Infrastrukturze 
Miejskiej, bo to oni na co dzień uczestniczą w tych pracach. Jeżeli optymizm 
utrzymamy, jesienią będziemy mogli prezentować informacje o zrealizowaniu 
większości zadań jakie przyjęliśmy na 2013r. 
Jerzy Sobolewski – jest pytanie dotyczące nagłośnienia. 
Ewa Piekarz – pracujemy nad tym. 
Marek Surmacz – z informacji przekazanej przez Prezydenta o bieżącej działalności 
kolejny raz powtarza się stwierdzenie o odmowie sprzedaży lokalu komunalnego z 
powodu włączenia mieszkania do gminnego zasobu mieszkaniowego, chciałbym 
prosić komisje  merytoryczne w tej sprawie ponieważ powstała inicjatywa przyjrzenia 
się temu problemowi. Zwracam się głównie do radnego J.Wierchowicza, żeby 
doprecyzować zasady funkcjonowania do tego uprawnienia Prezydenta, żeby nie było 
tak, że w wielu budynkach, Wspólnotach Mieszkaniowych, pojedyncze lokale 
włączone zostały do zasobu mieszkaniowego gminy, z tych samych klatek 
schodowych, część mieszkańców ma prywatne mieszkania, a część jest wyłączonych z 
możliwości nabycia. Chcielibyśmy to w jakiś sposób uporządkować, żeby było 
czytelne, żeby w zasobach gminy pozostały co najmniej mieszkania pozostające w 
jednej klatce, a najlepiej byłoby w ramach wyodrębnionej Wspólnoty Mieszkaniowej.  
 
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 40 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.26  Odpowiedzi na interpelacje z XLIV sesji Rady Miasta z dnia 27 
lutego 2013r. 

 
Ad.27  Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miasta Gorzowa 

Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XLIV i XLV sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołów. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.28  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Grażyna Ćwikli ńska – serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy w 
naszej sali sesyjnej. Prace zostały wykonane przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 
29 w prezencie dla radnych i gości. Dziękujemy przedszkolu za tak piękne prace. Staje 
się to już tradycją ponieważ w ubr. przed Świętami Bożego Narodzenia również 
zostały wykonane piękne laurki dla nas.  
Paweł Leszczyński – wszystkich serdecznie zapraszam 22 kwietnia br. w WiMBP  o 
godz.17.00 PWSZ Pracownica Analiz Wschodniego Sąsiedztwa Akademickiego 
Centrum Badań Euroregionalnych, którą mam zaszczyt kierować wraz z WiMBP na 
spotkanie z red.Marią Przełomiec, która prowadzi w TVP Info Studio Wschód, 
Spotkanie jest zatytułowane: Europejska Droga Ukrainy? Będzie na temat 
Tymoszenko, będzie o stosunkach polsko-ukraińskich, będzie o tym czy jest szansa na 
stowarzyszenie Ukrainy z Unią Europejską w listopadzie br. Wszystkich serdeczni e 
zapraszam.  
Jerzy Sobolewski – w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy ł 
najserdeczniejsze życzenia. 
 
Ad.29  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLVI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1520. 

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


