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P R O T O K Ó Ł Nr 47/2013 
 
 

 z XLVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 17 kwietnia 
2013r. o godz.15.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano na wniosek Prezydenta Miasta, który stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu. 
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 19 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Ćwikli ńska Grażyna, 
2.Derech-Krzycki Jakub, 
3.Kosecki Marek, 
4.Rawa Mirosław, 
5.Sobolewski Jerzy, 
6.Surmacz Marek. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 587. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025 – druk nr 588. 
4. 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 – druk nr 592. 

5. Zakończenie obrad. 
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Ad.1  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
 
Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan 
Kaczanowski, który po powitaniu stwierdził, wymagane quorum do obradowania i 
podejmowania prawomocnych uchwał. Upoważnienie stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Jan Kaczanowski – poinformował, że wpłynęła prośba Prezydenta Miasta o 
poszerzenie porządku obrad -załącznik nr 5 do protokołu. Projekt uchwały w chwili 
obecnej jest powielany i zostanie dostarczony radnym. W związku z głosami 
dotyczącymi dostarczenia projektu uchwały przed glosowaniem o poszerzenie 
porządku obrad - ogłaszam przerwę, celem dostarczenie projektu uchwały radnym. 
 
Po przerwie: 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (druk 
nr 600), głosowało 3 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się – 
Rada Miasta wniosku nie poszerzyła porządku obrad.  
 
Jan Kaczanowski – proponuje łączne rozpatrzenie pkt.2 i 3 porządku obrad. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.2  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
Ad.3  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawiła projekty uchwał – załącznik nr 6 do protokołu.  
Jan Kaczanowski – poinformował, że oba przedstawione projekty uchwał zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju.  
Robert Surowiec – wątpliwości odnośnie przebudowy ul.Siedlickiej. W związku z 
tym, ze mówimy o 230m., które tak naprawdę będą potrzebne przez kilka miesięcy po 
to żeby dwa autobusy mogły się wyminąć to proponuję wykonać to w sposób 
tymczasowy, bo ta ulica i tak będzie tymczasowo potrzebna w takim wymiarze. Jak 
będzie ul.Kobylogórska dobrze zrobiona to nie będzie takiego problemu. Pozostałe 
pieniądze można przesunąć na remonty ulic, które są w centrum miasta, które bardziej 
dokuczają mieszkańcom, choćby na ul.Estkowskiego. Można tam zrobić sygnalizację 
świetlną, albo zrobić to tymczasowo, szutrowo, w taki sposób, że 100tys.zł., moim 
zdaniem, powinno wystarczyć. Słuchałem Prezydenta z uwagą i mowa była o tym, że 
gdybyśmy nie zrobili tego i gdyby autobusy musiały jechać objazdem ok.4km. to 
kosztowałoby ok.400tys.zł. MZK. Zastanawiam się skąd ta kwota 400tys.zł., bo jeśli 
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całej dotacji ok.17tys.zł. dajemy do MZK? Jeśli 4 km. więcej, a wiele autobusów tam 
nie jeździ, a ma kosztować 400tys.zł. to mam wrażenie, że jest to kwota dość 
zawyżona. 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – uzasadnienie do projektu uchwały, którą 
przedstawiła Skarbnik Miasta, w odniesieniu do części dotyczącej ul.Siedlickiej, jest 
uzasadnieniem bardzo czytelnym i uzasadniającym ten ruch, który chcemy wykonać. 
Okazuje się, że projekt objazdu, jeśli chodzi o przebudowę ul.Kobylogórskiej, został 
tak wykonany, że zakłada możliwość tego objazdu m.in. ul.Siedlicką, szczególnie w II 
etapie realizacji ul.Kobylogórskiej. Przypomnę, że w I etapie realizujemy odcinek od 
ul.Krótkiej do ul.Wiatracznej. Aby wykonać ten objazd remontowaną ul.Kobylogórską 
w II etapie, mamy sytuację, że nie mogą autobusy w skróconej wersji pokonać tej trasy 
muszą, jeżeli nie wykonamy remontu ul.Siedlickiej, zrobić objazd dodatkowy, który 
będzie skutkował, w sensie kosztów, kwotą 400tys.zł. Ustaliliśmy i proponujemy to 
Radzie Miasta, żeby poprzez wykonanie 230m remontu poszerzenia ul.Siedlickiej, 
umożliwi ć objazd autobusów ul.Siedlicką, bo w obecnym kształcie te autobusy się tam 
wymijając nie mieszczą. Jeżeli uwzględnimy ten koszt funkcjonowania autobusów w 
pełnym zakresie 400tys.zł. to proponowana przez nas kwota do przesunięcia byłaby 
tylko tą kwotą w sensie kosztów, strat 100tys.zł. Ponadto zakładamy, że ta ulica 
wykonana – poszerzenie ul.Siedlickiej, nie będzie na kilka miesięcy, ale ona będzie 
zrobiona w takiej technologii i w takim zakresie, że będzie służyła przez wiele lat 
mieszkańcom, którzy przy okazji remontu i objazdu ul.Kobylogórskiej zyskają 230m 
dobrze wykonanej utwardzonej drogi, która będzie mogła im przez wiele lat służyć. 
Dlatego zwracamy się z prośbą do Rady żeby wyrazić zgodę na to przesunięcie 
środków, które planujemy z oszczędności w wykonaniu ul.Kobylogórskiej uzyskać i 
przeznaczyć, jako koszt wykonania poszerzenia ul.Siedlickiej, co umożliwi racjonalny, 
tani objazd, bez którego to poszerzenia dwa autobusy nie będą się tam mieściły. Stąd 
proszę o zaakceptowanie naszej propozycji przedstawionej w projekcie uchwały. 
Marcin Gucia – czy nie lepiej tak przygotować rozkłady jazdy, aby te autobusy nie 
musiały się na tych 230m mijać?  
Roman Sondej – bardzo trudno przyjąć argument o tym, że wykonamy 230m 
nawierzchni ulicy i damy jakiś komfort mieszkańcom, bo ta ulica ma ponad kilometr 
długości. Jeżeli popatrzę na sposób wykonywania innych inwestycji w mieście to 
zaczynam wierzyć w mądrość przysłów ludowych, które mówią, że prowizorki bronią 
się najdłużej. Aby nie być gołosłownym, pamięta Pan, kiedy oddawaliśmy hale przy 
ZSzO-1 elewacja od strony ogrodu do tej pory nie jest zrobiona. Boje się, ze będzie 
podobnie z tą ulicą.  
Stefan Sejwa – wszystko możemy zrobić i zaplanować, tylko zaplanowanie takiej 
sytuacji żeby autobusy kursowały w takich godzinach, żeby nie dochodziło do ich 
wymijania się jest przedsięwzięciem trochę mało racjonalnym. Jest to sytuacja 
utrudniająca realizację tego objazdu. Oczywiście możemy zrobić to, co Radni 
sugerują, możemy nie wykonać tej ul.Siedlickiej w wariancie proponowanym, ale 
wtedy zapłacimy dla MZK 400tys.zł. z tytułu obsłużenia tej trasy, którą muszą 
wykonać w ramach objazdu. Proponujemy 500tys.zł., z tego 100tys.zł. będzie tym 
kosztem, który nie będzie faktycznie poniesiony, bo 400tys.zl. będą oszczędnością z 
objazdu MZK i zostaje trwały odcinek ulicy, ponad 200m. Mieszkańcy się cieszą z 
tego odcinka planowanego do remontu, bo media przekazywały ta informację. 
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Możemy tego nie robić, zapłacimy za autobusy, w sensie kursów, eksploatacji, 
400tys.zł. i nie będzie kawałka drogi, która będzie służyła mieszkańcom w tym rejonie 
miasta. Uważam, że jest to wyjście bardzo racjonalne, uzasadnione, bo dzięki 
poniesionym oszczędnościom zyskujemy wartość dodaną w sensie kawałka ulicy, 
która ma być wyremontowana. Całej ulicy zrobić nie możemy, bo jest to ponad 
kilometr długości. Nieprzygotowani jesteśmy budżetowo o realizacji takiego, zadania, 
ale w sytuacji tego kolizyjnego wyremontowania dla objazdu potrzebnego nam 
uważamy, że jest to rozwiązanie pozytywne i racjonalne.  
Robert Surowiec – w związku z tym, że jest tak dużo wątpliwości, a mamy sesję za 
tydzień proponuję zdjąć ten punkt z porządku obrad. Będziemy mogli na spokojnie 
przez ten tydzień się zastanowić jak to zrobić, żeby rozwiązanie było dobre dla 
mieszkańców.  
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – chce poinformować mieszkańców Gorzowa 
Wlkp., że decyzja o nieprzyjęciu dzisiaj do porządku obrad uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oznacza, ze nie będziemy w stanie ogłosić przetargu i go rozstrzygnąć do końca 
czerwca br. W związku z tym informuję mieszkańców Gorzowa Wlkp., że w wyniku 
działalności Rady Miasta Gorzowa Wlkp. jesteśmy zagrożeni tym, że opłaty z wolnej 
ręki po 1 lipca br., będą o wiele wyższe niż ponieślibyśmy w normalnej procedurze. 
Jeżeli Państwa to bawi, to gratuluje, bawcie się dalej miastem, będę mówił kolejno jak 
to się wszystko odbywa, bo nie można być do końca nieodpowiedzialnym tylko, 
dlatego, że kogoś się lubi, czy też nie. To jest 150tys. ludzi, mówimy o milionowych 
sumach, o przetargach, procedurach. Jeżeli Państwa w żaden sposób to nie interesuje 
to Państwa zmartwienie, odpowiadam za to jednoosobowo. Sprawa ul.Siedlickiej – 
oczywiście nie róbmy, jak sobie życzycie, ale będziemy mówili mieszkańcom 
Gorzowa Wlkp., kto, co i dlaczego. I jakie są skutki dla budżetu i dla mieszkańców. 
Jerzy Antczak – przejechałem się do Karnina, skręcając w ul.Siedlicką, żeby 
sprawdzić stan techniczny tej ulicy. Faktycznie jest kiepska i wąska, jeżeli miałby tam 
być objazd dla autobusów, to należałoby ją zrobić. Trudno w tej chwili powiedzieć, w 
jakiej technologii należałoby wykonać jej remont i za ile. Oczywiście, jeżeli 
popatrzmy na potrzeby w centrum miasta np.ul.Estkowskiego, to tych potrzeb 
faktycznie jest wiele. Skoro mamy tyle wątpliwości to szedłbym kierunkiem radnego 
R.Surowca, żeby dziś wycofać, zastanowić się spokojnie, wrócić do Komisji, bo takie 
jest rozsądne wyjście.  
Stefan Sejwa – podkreślam, że jeżeli tego nie zrobimy to zapłacimy 400tys.zł. MZK. 
Dzięki temu, że nie zapłacimy MZK tych 400tys.zł. w związku z wydłużonym 
objazdem to możemy uzyskać 230m drogi. Jest to logiczna sytuacja, którą należałoby 
uwzględnić, zaakceptować. Jeśli chodzi o inne ulice w mieście Gorzowie Wlkp., o 
czym mówił radny R.Surowiec, jest wiele potrzeb w tym zakresie m.in. wymieniona 
została ul.Estkowskiego – idziemy w tym kierunku, żeby w ramach łatania dziur i 
poprawy stany ulic, doprowadzić do remontu tej ulicy od ronda przy ul.Kos.Gdyńskich 
do Askany. Wyremontować tą ulicę technologią przynajmniej taką, że wyfrezujemy i 
pokryjemy dywanem asfaltowym ulice na długości od ronda do Askany. Jest to w tej 
chwili przygotowywane w opracowaniu projektowym i dokumentacyjnym. 
Ul.Siedlicka – jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały to opóźnia cała sytuacje z remontem 
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ul.Kobylogórskiej, która ma być wykonana z tzw.schetynówek dofinansowywaną 
3mln.zł. i której realizacja musi zakończyć się do końca br.  
Roman Sondej – jestem zdumiony wypowiedzią Prezydenta, który nagle próbuje 
obarczyć całą odpowiedzialnością za wszystko zło w tym mieście radnych. 
Otrzymaliśmy informację na Komisji i to w momencie przyjęcia tej uchwały 
rozpisujemy przetarg na wykonanie tej inwestycji z terminem 2-tygodniowym. 
Zakładając dotrzymanie wszystkich terminów, o których mówił Prezydent, nie widzę 
żadnego zagrożenia do niewykonania inwestycji jeżeli rzeczywiście tą dyskusję 
przesuniemy o tydzień. Oczywiście w maju przetarg będzie można ogłosić. 
Rozumiem, że Prezydent Sejwa broni opcji utwardzenia tych 230m nawierzchni, ale 
proszę zwrócić uwagę o czym rozmawiamy. Tam jeżdżą dwa autobusy częstotliwość 
jazdy jest jeden na godzinę np. linia 100 – 4 kury przed południem i 2 po południu – 
proszę powiedzieć kiedy te autobusy będą się tam mijać? Co stoi na przeszkodzie żeby 
wprowadzić wahadłowy ruch z sygnalizacją świetlną na tym odcinku? Przy obecnym 
stanie nawierzchni autobusy będą mogły tą drogę pokonać. Jest to realne, tylko trochę 
wyobraźni i trochę dobrych chęci trzeba.  
Jan Kaczanowski – uważam, że projekt uchwały zaproponowanego przez Prezydenta 
Miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. może być uwzględniony w porządku obrad najbliższej sesji Rady 
Miasta zaplanowanej na 24 kwietnia br.  
Tadeusz Jędrzejczak – gdyby tak można było czekać w nieskończoność, po trzech 
miesiącach od podjęcia decyzji, to przecież tak byśmy zrobili. Wystarczy wiedzieć, a 
Rada o tym wie, a robicie to specjalnie, nie wiadomo tylko komu na złość, bo mi nie, 
tylko tym 125-tysiącom ludzi. Sytuacja będzie taka: ogłosimy przetarg jako związek w 
gminach ościennych, bo tam radni przyjęli regulaminy i poprawki również przyjmą i 
tam ciężarówki ze śmieciami od 1 lipca będą jeździły, a po Gorzowie Wlkp. nie będą 
jeździły. Każdy dzień zwłoki powoduje, że działalność Rady zagraża normalnemu 
funkcjonowaniu miasta od 1 lipca br. Nie dlatego dziś od rana przygotowywaliśmy ten 
wniosek, że nie mammy nic innego do roboty, a właśnie dlatego, że każdy dzień 
zwłoki powoduje sytuację nadzwyczajną, bo jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej. I tak 
jest w całym kraju, ale tak jak jest w Gorzowie Wlkp., wesoło to nigdzie nie jest, bo 
traktujecie to w żartach, a nie w interesie 125-tysięcy ludzi. To jest problem. 
Jan Kaczanowski – zaproponowałem takie rozwiązanie, bo jeśli Rada nie przyjęła do 
porządku obrad dzisiejszej sesji projektu w sprawie regulaminu czystości i porządku 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp., to zaproponowałem, że jest możliwość żeby ten 
projekt uchwały został umieszczony w porządku obrad na sesji, która ma się odbyć w 
dniu 24 kwietnia br. Odnośnie projektów uchwał obecnie rozpatrywanych na sesji, 
informuję radnego R.Surowca, że zgodnie z obowiązującym statutem w chwili obecnej 
zdjąć z porządku obrad nie możemy. Taką interpretację prawną przedstawiła obecna 
Radca Prawny. W tym stanie rzeczy Rada może tylko i wyłącznie, poprzez 
głosowanie, albo przyjąć ten projekt uchwały, albo nie. Ewentualnie Rada może 
odesłać do merytorycznej Komisji. 
Stefan Sejwa – wracając do ul.Siedlickiej w przedstawionym uzasadnieniu mówimy o 
objeździe związanym z przemieszczaniem się autobusów, my go organizujemy, za to 
musielibyśmy płacić określone środki finansowe, ale ten objazd dotyczy również 
sytuacji takiej, że jedzie jednocześnie autobus i samochód. To nie jest tylko kwestia, 
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że w przypadku dwóch autobusów następuje kolizja. Analizujemy taką sytuację, 
podajemy jako finalną, bo objazd organizujemy i za niego byśmy płacili. Potrzeba tego 
objazdu dotyczy też sytuacji, kiedy mija się autobus i samochód osobowy, czy inny 
dostawczy przejeżdżający w tym miejscu.  
Robert Surowiec – rozumiem, że regulamin, który dzisiaj otrzymaliśmy o godz.15.30, 
(a przypomnę, że dzisiejsza sesja była zwołana na godz.15.00, komisje na 14.30)_ jest 
wynikiem prac MG-6, a spotkanie odbyło się w piątek. W związku sądzę, że Prezydent 
miał dużo czasu, a mam wrażenie, że radni chcą uniknąć tego żeby w mediach 
usłyszeć, że działają na szkodę miasta, że podejmują uchwały, które nie potrafią 
przeczytać, nie mają na to czasu, itd., to jest długa i ważna uchwała stąd uważam, ze 
tydzień czasu nas nie zbawi. A Urząd Miasta, Rada Miasta i Prezydent Miasta powinni 
działać dla dobra miasta i mam nadzieję, że tak będzie i przestaniemy się obrażać, a 
zaczniemy pracować. Oczywiście mój wniosek formalny jest o odesłanie do komisji 
merytorycznych Rady Miasta. 
Jan Kaczanowski – rozumiem, że wniosek dotyczy obu przedstawionych projektów 
uchwał? 
Robert Surowiec – tak, bo to jest konsekwencja. 
Izabella Szafrańska-Słupecka – odbyły się posiedzenia komisji merytorycznych, 
przedstawiono, że jest opinia pozytywna do obu projektów uchwał. Cały czas 
podkreśla się, że komisja to ciało odpowiedzialne, która wszystko analizuje i 
przedstawia, a tu raptem po obradach komisji okazuje się, że są jakieś wątpliwości. To 
po co te komisje obradowały? 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem zgłoszonym przez radnego R.Surowca o 
odesłanie projektów uchwały ujętych w pkt.2 i 3 porządku obrad, do merytorycznych 
komisji Rady Miasta (Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i 
Rozwoju), głosowało 7 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się.  
 
 
Ad.4  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. 

 
Ryszard Kneć – dyrektor Wydz.Majątku i Działalności Gospodarczej – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Jan Kaczanowski – poinformował, że przedstawiony projekt uchwały zostały 
pozytywnie zaopiniowane 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 10 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 4 
wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu. 
 
 
Jan Kaczanowski – ponawiam jeszcze raz propozycje i proszę pracowników BRM, o 
ile będzie na to zgoda ze strony Prezydenta Miasta, żeby w porządku obrad na 24 
kwietnia br. ująć projekty uchwał, które w dniu dzisiejszym zostały odesłane do 
komisji oraz projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
Ad.5  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miasta – Jan 
Kaczanowski zamyka obrady XLVII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1600. 

          Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                        ( - ) 
             Jan Kaczanowski 
Protokołowała 
M.Matuszek 
 


