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P R O T O K Ó Ł Nr 48/2013 
 
 

 z XLVIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 24 kwietnia 
2013r. o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Wiceprzewodniczącego 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.Kosecki Marek. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego miasta w 

okresie 30.04.2012 – 24.04.2013. 
5. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w 

Gorzowie Wlkp. – druk nr 593. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 591 (komplet materiałów do zapoznania w BRM). 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych i 
powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015 – druk nr 
594. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad użytkowania obiektów 
gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w 
strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp. - druk nr 590. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi – druk nr 589. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi 
przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, 
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt - druk nr 595. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 100 udziałów w Piekarniach Lubuskich 
Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie Nr KRS 0000130659 nabytych w spadku po 
zmarłym Zdzisławie Smyk – druk nr 599. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 596. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 597. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025 – druk nr 598. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 586. 

17. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I kwartał 2013r. 
18. Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za I kwartał 2013 rok.  
19. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
20. Odpowiedzi na interpelacje z XLVI sesji Rady Miasta z dnia 27 marca 2013r. 
21. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
22. Sprawy różne, wolne wnioski. 
23. 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 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 600B oraz o projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 601. Komisje 
proponują poszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwał w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi – druk nr 602 i druk nr 603. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., 
głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi (druk nr 602), głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za poszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi (druk nr 603), głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski - proponuję, aby projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp. rozpatrzyć jako pkt.12a, projekt w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
jako pkt.16a, projekt na druk nr 602 – 16b i projekt na druku nr 603 - pkt.16c porządku 
obrad. 
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się. 
 
Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 

oświadczenia klubowe. 
 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: J.Synowiec, M.Surmacz, 
J.Kaczanowski, G.Wojciechowska, H.Kunicka, J.Antczak, wspólna interpelacja 
radnych J.Synowca i J.Wierchowicz oraz wspólna interpelacja radnych 
J.Kaczanowskiego i M.Kurczyny. Interpelacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Oświadczenia klubowe: 
Robert Surowiec – oświadczenie klubowe PO: od 3 miesięcy proszę, żądam, domagam 
się ujawnienia w ramach dostępu do informacji publicznej wszystkich umów, które 
miasto ma podpisane, jeśli chodzi o najem powierzchni od 2007r. Prosiłem o to na 
Komisji, prosiłem miesiąc temu na sesji. Byłoby chyba nie najlepszą zasadą gdyby 
radny Rady Miasta musiał iść do Sądu Administracyjnego żeby coś, co jest jawne 
uzyskać od Urzędu Miasta. Proszę o dostarczenie tych materiałów. 
 
Ad.4  Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

miasta w okresie 30.04.2012 – 24.04.2013. 
 
Jan Figura – dyrektor Wydz.Zarządzania Kryzysowego – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z informacją 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 
przedstawioną informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
miasta w okresie 30.04.2012 – 24.04.2013. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
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Ad.5 Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. 
 
Jolanta Kwiatkowska – z-ca dyrektora GCPRiPS – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła przedłożony materia, który stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedłożonym materiałem 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 przedstawioną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z 
rekomendacjami. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi 

Dziecka w Gorzowie Wlkp. 
 
Jolanta Kwiatkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu 
Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla Gorzowa Wlkp.  
 
Adam Naguszewski – przedstawiciel firmy SecTec –przedstawił mapę akustyczną dla 
miasta Gorzowa Wlkp. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Beata Kempa – przedstawiciel firmy SecTec – przedstawił program ochrony przed 
hałasem dla miasta Gorzowa Wlkp.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp., głosowało 13 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 9 do protokołu.  
 
 
 
Ad.8  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
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poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
na lata 2010-2015. 

 
Sylwia Groblica – Miejski Konserwator Zabytków – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
10 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 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-
2015, głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 11 do protokołu.  
 
Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad użytkowania 

obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów 
zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp. 

 
Iga Gumowska – Plastyk Miejski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju oraz jednomyślnie 
pozytywnie przez Komisję Kultury, Sportu i Promocji.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
użytkowania obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów i obszarów 
zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp., głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 13 do 
protokołu.  
 
Ad.10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

gospodarowania lokalami użytkowymi. 
 
Barbara Napiórkowska – dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został negatywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Gospodarki i 
Rozwoju.  
Roman Sondej – projekt był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i Rozwoju, 
podjęliśmy bardzo merytoryczną i rzeczową dyskusję nad projektem tej uchwały. 
Zawracaliśmy uwagę przede wszystkim na skutki społeczne. W tej chwili mamy ok.45 
lokali na terenie miasta Gorzowa Wlkp., które są lokalami pustymi, nie mają 
gospodarza, natomiast koszty utrzymania tych lokali spadają na miasto. Próbowaliśmy 
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ustalić, jakiego rzędu liczba lokali zwija swoją działalność po każdorocznej 
waloryzacji. 5-7 lokali po każdej takiej waloryzacji jest zamykanych. To w 
odniesieniu do kwoty, którą ma dać proponowana podwyżka stawek czynszu jest 
poważną liczbą i wobec tych wszystkich argumentów podnieśliśmy jeszcze jeden 
element wskazujący na to, że uderzamy w tych najdrobniejszych przedsiębiorców, 
którzy próbują funkcjonować w obecnych realiach gospodarczych na terenie naszego 
miasta i nie ułatwiamy im pracy, przez co ich miejsca pracy są zagrożone, a to też w 
konsekwencji kiedyś obciąży budżet miasta. Wobec tych wszystkich uwag ostateczna, 
merytoryczna opinia Komisji była negatywna do projektu uchwały. Zwróciliśmy się 
do służb Prezydenta Miasta z prośbą aby zastanowić się nad kwestią zmiany § 12 
uchwały, który ten ruch waloryzacyjny w każdym roku wymusza, aby rzeczywiście 
zwrócić uwagę na zróżnicowanie tych stawek, aby więcej lokali znalazło swoich 
gospodarzy. Takie było główne przesłanie w uzasadnieniu do negatywnej opinii nad 
projektem tej uchwały. W imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Klubu 
Radnych PiS wnioskuje o zdjęcie tego projektu uchwały dzisiaj i odesłanie do 
Komisji, podjęcie dyskusji nad projektem tej uchwały równocześnie z uchwałą, która 
wymusza ten ruch waloryzacyjny, abyśmy mogli merytorycznie spojrzeć na 
możliwość wykorzystania wszystkich lokali w mieście, aby te lokale pracowały dla 
miasta, przynosiły jakiś dochód, a nie obciążały w dłużej perspektywie nasz budżet.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego R.Sondeja 
o odesłanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi do merytorycznych komisji Rady Miasta, 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 wstrzymującym się – Rada 
Miasta przyj ęła wniosek. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za 

usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz 
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty 
manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do 
przewozu rzeczy i zwierząt. 

 
Leszek Gnitecki – dyrektor Wydz.Transportu Publicznego – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie pozytywnie przez 
Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
Marek Surmacz – chciałbym zwrócić uwagę na przepis § 2 dotyczący uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów przez osoby posiadające status pioniera miasta Wlkp. Ten 
przepis jest już martwy, ponieważ statut pioniera miasta posiadają osoby, które w 
1945r. były osobami zdolnymi do podjęcia pracy (bo to warunkowało nadanie im tego 
statusu) i pozostanie na stałe w naszym mieście. Zwracam uwagę, że inny przepis 
tzw.senioralny uprawniający mieszkańców Gorzowa powyżej 70 roku życia do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji MZK nadaje uprawnienia równolegle 
również osobom posiadającym status pioniera miasta. Wnoszę o wykreślenie tego 
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przepisu jako martwego. Bez sensu żeby figurował w akcie prawnym naszym 
samorządowym. 
Jan Kaczanowski – zgadzam się od strony merytorycznej z radnym M.Surmaczem. 
Rzeczywiście przepis od strony formalnej nie skutkuje, ale ten zapis ma też znaczenie 
symboliczne. I z tego względu, z szacunku do Tych ludzi, którzy dowiedzą się, 
przeczytają, że im zabrano przywilej, a są to osoby, które znam i mają co najmniej 80-
90 lat i ten zapis z czystego, moralnego punktu widzenia bym pozostawił. 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta wyrażam zgodę na wprowadzenie 
proponowanej poprawki.  
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego 
M.Surmacza o wykreślenie w § 2 pkt.6, głosowało 8 radnych, przy 4 głosach 
przeciwnych i 3 wstrzymujących się - Rada Miasta przyjęła wniosek. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w 
opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu 
ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu 
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt wraz z przyjętą poprawką, 
głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży 100 udziałów w Piekarniach 

Lubuskich Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie Nr KRS 0000130659 
nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk. 

 
Ryszard Kneć – dyrektor Wydz.Majątku i Działalności Gospodarczej – w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 17 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 sprzedaży 100 udziałów w 
Piekarniach Lubuskich Sp. z o.o. z siedzibą w Sulęcinie Nr KRS 0000130659 
nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk, głosowało 15 radnych, przy braku 
głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad.12a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 
19 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 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.13 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 21 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Gospodarki i 
Rozwoju oraz Komisję Spraw Społecznych.  
 
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 22 do protokołu. 
 
Ad.14 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 23 do protokołu. 
Przedstawiła autopoprawkę Prezydenta Miasta do załącznik a nr 1: w rozdz.6015 § 
6050 – przed zmiana jest kwota: „12 630 991,00” powinno być: „12 669 725,00” i 
odpowiednio kwota po zmianach będzie wynosiła zamiast: „12 230 991,00” będzie: 
„12 269 725,00”. Podobnie z rozdziale 60015 § 6050 - przed zmiana jest kwota:  
„4 478 753,00” powinno być: „4 470 019,00” i odpowiednio kwota po zmianach 
będzie wynosiła zamiast: „4 878 753,00” będzie: „4 870 019,00”. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz jednomyślnie pozytywnie przez 
Komisję Gospodarki i Rozwoju.  
 
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 24 do protokołu. 
 
Ad.15  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Objaśnienia ujęte w załączniku nr 2 do projektu 
uchwały stanowią uzasadnienie proponowanych zmian. 
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 Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025, głosowało 16 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 25 do 
protokołu. 
 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że wpłynęło 8 wniosków o nadanie odznaki, które 
uzyskały pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania i zespołu, który oceniał 
wnioski pod względem merytorycznym – załącznik nr 26 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania Odznaki 
Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 27 do protokołu.  
 
Ad.16a Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
Stefan Sejwa – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił projekt 
uchwały po autopoprawkach, wnoszą o dopisanie po § 18: „Rozdział XI – przepisy 
końcowe. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Poinformował, że 
projekt uchwały posiada pozytywną opinię sanitarną Sanepidu. 
Robert Surowiec – słyszeliśmy, jako Rada Miasta, że straszny błąd popełniliśmy 
tydzień temu nie przyjmując tego projektu, a w zasadzie innego projektu, bez tych 
wprowadzonych poprawek. Okazuje się, że ta uchwała ma 22 paragrafy i po tygodniu 
jest dokładnie tyle samo poprawek ile jest paragrafów. Uważam, że Rada Miasta miała 
rację, że dała Prezydentowi jeszcze czas na to żeby to jeszcze dogłębnie przemyśleć. 
Sądzę, że jakieś przeprosiny ze strony Prezydenta Miasta tu mogłyby paść. Powinny 
też paść przeprosiny w kierunku Przewodniczącego Rady Miasta – J.Sobolewskiego, 
gdyż rozumiem ferwor dyskusji politycznej, natomiast są pewne granice, a te granice 
powinna wyznaczać prawda. Prezydent w ubiegłym tygodniu, na antenie radia 
Gorzów, powiedział, że Przewodniczący Rady Miasta w ZCG MG-6 głosował za 
wyższymi stawkami, co nie jest prawdą. Prezydent jest organem, Rada Miasta jest 
organem, Przewodniczący Rady Miasta stoi na czele tego organu. Szkalowanie, 
mówienie nieprawdy jest przekroczeniem pewnych zasad, oczekuję przeprosin 
Prezydenta Jędrzejczaka. Prezydent Sf.Sejwa mówił, że jest opinia Inspektora 
Sanitarnego – do której uchwały? Czy ta opinia jest o tej ostatniej wersji, po 
zmianach?  
Jan Kaczanowski – przeprosin nie żądam, staram się chodzić po ziemi, ale 
mieszkańcom naszego miasta należy się wyjaśnienie, bo to co w ostatnich dniach 
usłyszałem zabrzmiało grozą. Jakby radni działali na szkodę mieszkańców. Nic 
takiego się według mnie nie działo, a argumenty jakie przedstawił radny R.Surowiec 
są aż nad to wystarczające, a pozwolę sobie je uzupełnić. Poprawiona ustawa weszła w 
życie w styczniu 2012r. i na tej podstawie samorządy miały obowiązek rozpocząć 
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prace celem wprowadzenia jej w życie. W związku z tym faktem przypominam, że 
informacja do mieszkańców Gorzowa Wlkp. poszła następująca, że jeśli Rada nie 
uchwali regulaminu dotyczącego wywozu nieczystości, to miasto nie będzie mogło od 
strony formalnej i organizacyjnej wprowadzić w życie z dniem 1 lipca sprawy 
dotyczącej wywozu nieczystości. Dlatego przypomnę, że nie kto inny jak ta Rada 
Miasta w dniu 19 grudnia ubr. przyjęła w drodze uchwały regulamin dotyczący 
wywozu nieczystości, regulamin, który Radzie zaproponował Prezydent Miasta. Ta 
sama Rada Miasta w dniu 23 stycznia br. przyjęła regulamin dotyczący wywozu 
nieczystości, uchylając na wniosek Prezydenta, regulamin, który przyjęliśmy 19 
grudnia ubr. Tak się również składa, że niepotrzebnie wkradła się ogromna nerwowość 
w ubiegłą środę. Na szczęście Rada Miasta nie przyjęła kolejnej wersji regulaminu, bo 
i tak musielibyśmy go dzisiaj poprawiać. Samorządy, służby prezydenta tutaj w 
Gorzowie Wlkp. jak i w skali całego kraju miały ponad rok, dokładnie 1,5 roku na to 
by w sposób rzetelny i spokojny przygotować się do wprowadzenia tego istotnego dla 
mieszkańców miasta tematu. A kto broni interesy mieszkańców podam przykład: 
zaproponowaliśmy stawki w wysokości 12zł. i 9zł., a MG-6 przyjęło stawki 14zł. i 9zł. 
o tym ostatecznie rozstrzygną przetargi. A podział miasta na dwa sektory, zamiast 
pięciu, aby mieli inni przewoźnicy większą szansę do tego żeby prowadzili swoją 
działalność to oceni najbliższa przyszłość. Chciałem głos zabrać w tym temacie, bo 
czułem wewnętrzną potrzebę przytoczenia tych faktów, żeby rzeczywistości 
niepotrzebnie nie zakłamywać.  
Marcin Gucia – wczoraj wystosowałem pismo do Prezydenta Miasta z wnioskiem o 
autopoprawkę, chodzi o kolorystykę worków na śmieci. Jest rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu 
postępowania z odpadami opakowaniowymi. To rozporządzenie jasno mówi, że 
makulatura powinna być pakowana do niebieskich pojemników, szkło do zielonych i 
białych, plastik do żółtych pojemników. A w propozycji mamy bałagan, chcemy 
zaproponować kolor niebieski dla odpadów szklanych – czyli ten, który zgodnie z 
rozporządzeniem powinien być przeznaczony dla makulatury, kolor żółty dla 
pozostałych odpadów komunalnych. Nie wiem dlaczego nie chcemy użyć koloru 
czarnego – najbardziej typowego dla zwykłych śmieci, ponieważ pozostałe odpady 
komunalne to jest wszystko co nie jest szkłem i wszystko co nie jest 
biodegradowalnymi. I kolor zielony, który powinien być dl szkła, dla odpadów 
biodegradowalnych i zielonych. 
Stefan Sejwa – opinia sanepidu jest opinią do prezentowanego projektu regulaminu z 
uwzględnieniem poprawek do podjęcia, regulamin jest do wglądu w naszym 
posiadaniu. Opinia sanitarna stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Czy zmiany są za 
obszerne? Odpowiem w ten sposób: otóż żeby uniknąć jakichkolwiek perturbacji 
związanych ze zgodnością naszego regulaminu a ustawy o utrzymaniu porządku i 
czystości w gminie, jak również żeby uniknąć odpowiedzialności z tytułu źle przyjętej 
uchwały i odpowiedzialnością prokuratorską w stosunku do realizacji tej ustawy, 
dokonaliśmy dużego uszczegółowienia naszych prac i zapisów związanych z tym, że 
dokonaliśmy konsultacji całego zespołu MG-6 z prawnikami, jak również nadzoru 
Wojewody w celu wypracowania jak najbardziej optymalnych najlepszych zapisów 
dotyczących tego żeby regulamin zawierał to wszystko co w intencji ustawodawcy 
powinien zawierać. Z pełną świadomością mogę powiedzieć, że regulamin, który 
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obecnie prezentujemy z poprawkami, jest wzorcowym regulaminem, który według 
naszych opinii i nadrzędnych nie zawiera jakiegokolwiek uchybienia czy błędu 
merytoryczno-prawnego w swoim zapisie. Kolory pojemników – otrzymałem wczoraj 
prośbę w tej sprawie. Nie zdążyliśmy uwzględnić tego w zapisie regulaminu, 
ponieważ dostałem to w godzinach wieczornych, po drugie w MG-6 mamy ustalone 
wybrane kolory. Zmiany dotyczyłyby więc wszystkich gmin, a gminy dziś i jutro 
przyjmują stosowne poprawki do prezentowanego regulaminu, który jest 
podejmowany uchwałą rad gmin, ale jego tożsamość w sensie treści wchodzących w 
skład MG-6 musi być taka sama. W związku z tym, że regulamin jest żywą materią i 
możemy dokonywać w zakresie uzasadnionych potrzeb, zmian w stosunku do treści 
regulaminu, rozpatrzymy to w terminie nieco późniejszym, na ile jest możliwość 
dokonania zmiany kolorystyki, ale musi być to również zaakceptowane przez ZCG 
MG-6. Ponadto nawiązanie do innych przepisów prawnych nie jest adekwatne jeżeli 
chodzi o kolorystykę, bo tworząc regulamin dokonujemy wyboru autonomicznie, jakie 
kolory chcemy przyjąć jako obowiązujące. Nie ma tutaj wymogu prawnego 
podporządkowania się pod kolorystykę, która była tutaj proponowana. Sprawa, którą 
poruszył w swoim wystąpieniu radnych R.Surowiec dotyczy rzeczy bardzo istotnej, a 
mianowicie: czy czas związany z przyjmowaniem stosownych uchwał, w tym 
regulaminu jest czasem dowolnym, czy nie powoduje reperkusji związanych z tym czy 
1lipca br. będziemy przygotowani do wdrożenia w życie ustawy o czystości i 
porządku w gminach. Na dzisiejszej konferencji prasowej Prezydent Miasta w oparciu 
o stosowne opracowania prawne i merytoryczne określonych służb przedstawił, że 
termin 1 lipca br. w Gorzowie Wlkp. nie będzie zachowany, że w wyniku wszelkich 
opóźnień w przyjmowaniu stosownych uchwał związanych z realizacją ustawy mamy 
problem, że zmieszczenie się w czasie do 1 lipca prawie, że niemożliwe. Mamy taki 
skutek rzeczy, że jeżeli byśmy nie zdążyli do 1 lipca br. przyjąć stosownych aktów 
prawnych łącznie z dzisiejszym regulaminem, a przede wszystkim jeśli nie 
zdążylibyśmy przeprowadzić przetargu, bo on też musi się uprawomocnić to wówczas 
musielibyśmy realizować przez jakiś okres czasu realizację utrzymania czystości i 
porządku poprzez zamówienia z wolnej ręki. Dlatego tez wszystkie opóźnienia 
związane z przesuwaniem stosownych uchwał, albo podejmowaniem uchwał, które 
zakwestionowane były przez nadzór Wojewody i RIO, to wszystko powodowało, że 
ten termin stał się w tej chwili terminem bardzo niebezpiecznym, jeśli chodzi o 
ostateczny finał przyjęcia ustawy.  
Jerzy Sobolewski – cieszę się, że p.Sejwa powiedział, że gminy dziś i jutro przyjmują 
dopiero regulamin, bo ostatnio Prezydent powiedział, że wszystkie gminy przyjęły 
regulamin a tylko Gorzów Wlkp. jest opóźniony, może nie wiedział.  
Stefan Sejwa – to nie jest tak, bo jeśli my zweryfikowaliśmy treść zapisów proponując 
to co w tej chwili proponujemy, to automatycznie gminy muszą to zrobić w ramach 
MG-6. Idea jest taka, że przyjmujemy prawnie, formalnie poprzez uchwał rad gmin 
regulamin, ale on ma być w ramach MG-6 zgodny w zapisach swojej treści. 
Robert Surowiec – chciałem się dowiedzieć kto mówił nieprawdę? Czy tydzień temu 
Prezydent T.Jędrzejcza, który na sesji z tej mównicy, mówił, że Gorzów Wlkp. będzie 
jedynym miastem, które nie przyjmie tego regulaminu, gdy tą uchwałę odłożyliśmy do 
dziś? Czy Z-ca Prezydenta Sf.Sejwa, który mówi o tym, że ten regulamin będzie 
przyjmowany przez inne gminy dziś i jutro. Uchylenia, itd. – przypomnę, bo o tym 
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mówił radny J.Kaczanowski, w grudniu ubr. Rada Miasta na wniosek Prezydenta ten 
regulamin, taki jak chciał Prezydent, bez zmian, podjęła. Nie mówmy więc dziś 
dziennikarzom i mieszkańcom nie róbmy wody z mózgu, bo gdyby Prezydent dobrze 
się do tego przygotował to ta uchwała nie byłaby uchylona i nie mielibyśmy tego 
problemu. Chciałem się dowiedzieć co to jest za prawna formuła funkcjonująca w 
Gorzowie Wlkp., że coś jest prawnie prawie niemożliwe? Albo cos jest możliwe, albo 
jest niemożliwe. Proszę przedstawić procedurę dojścia do przetargu, co powinno być 
zrobione, kiedy, jakie są terminy i co trzeba zrobić żeby przetarg był rozstrzygnięty 
przed 1 lipca br. Proszę nie opowiadać, że coś jest prawie możliwe albo prawie 
niemożliwe, tylko proszę powiedzieć co, w jakim terminie należy zrobić, żeby dojść 
do 1 lipca. I albo z tych terminów wyjdzie, że nie ma technicznej możliwości, zgodne 
z obowiązującym w Polsce prawem, żeby to było zrobione, albo jest taka możliwość. 
A nie, że coś jest prawie możliwe, albo prawie niemożliwe. W sprawie opinii sanepidu 
pytanie moje brzmi: czy do uchwały, bo Prezydent Sejwa przeczytał opinię w datą 
wczorajszą, czy do uchwały, którą mieliśmy tydzień temu była taka opinia i mówił 
Pan, że opinia jest do najnowszej wersji uchwały, o której mówimy. Z tego co Pan 
mówi, to data jest wczorajsza, a uważnie słuchałem i dzisiaj dodatkowe autopoprawki 
się pojawiły. Czy ta opinia była in blanco wystawiona, czy jest jakaś inna formuła 
prawie możliwa, czy prawie niemożliwa? 
Stefan Sejwa – jedyna zmiana, która nastąpiła od dnia wczorajszego, kiedy opiniował 
Sanepid projekt uchwały dotyczyła tego co zaproponowałem autopoprawką, a 
dotyczyło wprowadzenia rozdziału XI – zapisem przepisów końcowych, w treści 
których znajduje się za co odpowiada zarząd ZCG, a za co odpowiada Prezydent 
Miasta. Żadne inne zmiany nie nastąpiły w treści proponowanej uchwały od dnia 
wczorajszego, poza ta drobną, nie merytoryczną zmianą. Jeżeli chodzi o wątki 
związane z wypowiedzią Przewodniczącego dotyczące pewnych procedur związanych 
z ustawą, bo odchodzimy trochę od regulaminu, zaczynamy dyskutować o szerokim 
spektrum związanym z ustawą, sytuacja wygląda następująco: jeżeli nie ma 
regulaminu nie możemy wysłać do mieszkańców deklaracji. Jeżeli nie mamy 
zwrotnych deklaracji od mieszkańców nie mogąc ich z braku regulaminu wysłać nie 
możemy dysponować bazą danych na tyle żeby ustalić wszystkie warunki specyfiki 
istotnych warunków zamówienia, na podstawie których możemy ogłosić przetarg. To 
jest największy problem związany z czasem i zakresem realizacji całej ustawy i tego 
co dotyczy w Gorzowie Wlkp. i w ramach MG-6 przyjętych uchwał i działań w 
ramach ustawy o porządku i czystości w gminach. Aby mogła być sfinalizowana 
sprawa przetargu musi być regulamin, po niej deklaracje, zwrotnie deklaracje, po nich 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia i dopiero możemy ogłosić przetarg. 
Przesuwamy więc tym elementem braku aktualnego regulaminu możliwość 
przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia przetargu. A 
są pewne terminy prawne, które również obligują ile się uprawomocnia, ile potrzeba 
na ostateczne wywiązanie się ze zobowiązań, czy ustaleń przetargowych. 
Robert Surowiec – prosiłbym o konkrety, bo mało mnie obchodzą informacje: pewne 
zadziałania prawne, żeby…., dziś zostanie uchwalony regulamin, chcę się dowiedzieć 
kiedy zostaną wysłane ankiety do mieszkańców? Do kiedy one musza spłynąć? Proszę 
dokładnie przedstawić aspekty prawne, czyli jak wygląda dalsza procedura. Nie, 
pewne procedury prawne, tylko dokładnie kiedy, jakiego dnia i co musi być zrobione 
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żeby dojść do 1 lipca br. Nie odpowiedział Pan na pytanie kto mówi nieprawdę. Czy 
p.T.Jędrzejczak na poprzedniej sesji, mówiąc o tym, że wszystkie gminy to przyjęły, 
czy Pan mówiąc, że to będzie dziś i jutro przyjmowane w innych samorządach MG-6?  
Marek Surmacz – pod rozwagę sprawa umieszczenia przy drogach miejskich 
pojemników na śmieci w odległości nie dalszej niż 500m. Z tego wynikałoby, że 
uprawnienie organizatora w przyszłości czystości w naszym mieście, może 
spowodować, że ktokolwiek kto zechce nie wyrzucić śmiecia na jezdnię będzie musiał 
go prawie 0,5km donosić. Rozumiem, że jest to jakaś graniczna odległość i może to 
być 100m., 50m. lub 150m, ale wolałbym, żeby było zapisane, że nie mniejsza niż … - 
wtedy zobowiązanie byłoby bardziej ścisłe. Odnośnie atmosfery uchwalania tego 
prawa - Panie Prezydencie 7 lat mieliśmy na to czas, ustawa jest z 2007r., ale od 
grudnia tak naprawdę materialnie przystąpiliśmy do stanowienia tego prawa. 
Prezydent już w grudniu wiedział, że nie będzie w stanie zorganizować tego, zresztą 
nie jest w tym odosobniony. Panuje pewien klimat wśród samorządowców, sprzeciwu 
wobec tego trybu wprowadzenia prawa, szczegółowych rozwiązań i niezależnie od 
tego czy było to możliwe czy niemożliwe, to na gremiach zorganizowanych wspólnot 
samorządowych, krytycznie odnoszą się środowiska samorządowe do trybów 
wprowadzenia tych przepisów i ewentualnych skutków. Dlatego, że wprowadzenie 
tego przepisu wywołało dość duże zamieszanie w niektórych miastach, nawet 
inicjatywy obywatelskie zmierzające do odwołania rządzących w mieście. Nie wiemy 
gdzie jest poziom tolerancji i przyjmowania na klatę przez mieszkańców różnych 
obciążeń, ale Gorzów Wlkp. jest szczególnie drogim miastem, widać, że przestaje być 
atrakcyjnym pod wieloma względami, jeśli chodzi o urządzanie się na przyszłość. W 
związku z tym mam wrażenie, że Prezydent Miasta, który jest nieudolny w realizacji 
tej ustawy, znalazł sobie „chłopca do bicia” w postaci rady Miasta i oskarża nas 
właściwie za każdym razem, jak nie potrafi czegoś przeprowadzić. Dowodem takim 
niezbitym na to, że tak postępuje jest dzisiejszy dzień. Zamiast siedzieć tu z nami na 
sesji Rady Miasta, a przynajmniej być obecnym na sesji Rady, to przyszedł, (mówiąc 
po zwierzęcemu: zaznaczył swoją obecność) i sobie poszedł piętro wyżej, żeby nas 
obsobaczyć, najprawdopodobniej, bo nie wyobrażam sobie inaczej, bo komunikat o 
tym, że odbyła się konferencja prasowa i Prezydent zakomunikował, że do 1 lipca 
istnieje zagrożenie, wręcz niemożliwość zrealizowania tych zobowiązań, tam nas nie 
głaskał tego jestem pewien. A jaka jest rzeczywistość? Taka, że regulamin 
przyjmujemy w grudniu, poprawki idą pod presja kilka dni temu z zagrożeniem 
zwołania sesji na wniosek, groźby po stanowisku Rady, że nie przyjmujemy na kolanie 
prawa, że zwoła w trybie nadzwyczajnym jeszcze na poniedziałek sesję, potem się z 
tego wycofuje, w ostateczności zmienia jeszcze projekty do ostatniej chwili, a jeszcze 
autopoprawka „ rzutem na taśmę” i w tle całego zamieszania samorządy MG-6, które 
będą podejmowały te regulaminy w jakimś czasie po nas. Moim zdaniem toczy się gra 
nieuczciwa, ponieważ już dzisiaj wiemy o tym, że skutki finansowe, szczególnie dla 
rodzin wielodzietnych w naszym mieście, będą bardzo bolesne, bardzo obciążające, 
nie na skutek decyzji radnych Rady Miasta, ale Prezydenta Miasta, działającego w 
imieniu samorządu, na forum wspólnoty MG-6 i najprawdopodobniej ten siwy dym, 
który w tej chwili rozpuszcza nad miastem, tą zadymę robi Prezydent Miasta, ma 
odwrócić uwagę o tego, że to on będzie w całości odpowiedzialny za to jakie będą 
skutki funkcjonowania tego prawa w najbliższym czasie. Jestem pewien, posłuchamy 
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po południu relacji z konferencji prasowej, ale prawie jestem pewien, bo znam 
Prezydenta Miasta nie od dziś, że odpowiednią dawkę obsobaczenia radnym 
przydzielił.  
Marcin Gucia – prosiłbym aby prawnicy przeanalizowali, czy kwestia kolorów nie 
będzie stanowić zagrożenia, że ta uchwała zostanie uchylona przez nadzór Wojewody? 
Jeżeli tak by się stało wówczas mielibyśmy poślizg. Nie wiem jaki jest sens wysyłania 
deklaracji do mieszkańców ponieważ w § 10 regulaminu mamy zapis: „właściciele 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady 
komunalne mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych…”, czyli mają obowiązek selektywnej zbiórki i dalej jest 
wyszczególnione na odpady segregowane, że meble, zużyte opony, odpady 
biodegradowalne, odpady budowlane. Tak naprawdę w tym całym regulaminie nie ma 
słowa o deklaracjach. Chciałbym się dowiedzieć jaki jest problem z wysłaniem 
deklaracji bez przyjęcia tego regulaminu? Sprawa kolorów - nie chciałbym aby była 
sytuacja, że cała Polska segreguje wg. odpowiednich kolorów. Nie wiedziałem o 
kolorach, ale zapytałem 6-letniego syna do jakiego koloru rzuca się makulaturę. On 
odpowiedział, że do niebieskiego makulaturę, do żółtego – butelki, innych nie 
pamiętam. Jeśli 6-letnie dzieci wiedzą, to szkoda, że ten błąd nie został wychwycony 
prędzej.  
Stefan Sejwa – zadeklarowałem, że w dniu wczorajszym wpłynęła w tym zakresie 
prośba, nie mówię, że nie możemy zmodyfikować, być może tak, nie mogę w tej 
chwili tego zagwarantować, ponieważ żeby powstał projekt dotyczący zmiany 
kolorystyki musi być to uzgodnione nie tylko w ramach Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
ale w ramach MG-6, rozważymy, spróbujemy odnieść się do tego czy idziemy w tym 
kierunku, czy będziemy podtrzymywać dotychczasowe ustalenia. Nie chciałbym 
rozstrzygać tutaj i być w roli sędziego, zostaje wywołany w nie merytorycznym 
elemencie prowadzenia dyskusji, kto tu kłamie, kto mówi nieprawdę, itd., proszę mnie 
nie prowokować do takich stwierdzeń, wykraczamy poza pewne kwestie związane z 
istotą tego co mamy robić, dyskutować to temat przyjęcia regulaminu. A jestem 
stawiany w sytuacji do której nie jestem powołany. Nie wiem jak to się stało, ale 
gminy wtedy również podejmowały uchwały. Kwestia terminarza podejmowania 
uchwał przez gminy była zróżnicowana, dwie z nich na pewno podejmowały uchwały 
wtedy, kiedy padało to stwierdzenie, jeśli chodzi o regulamin. W tym regulaminie 
konstruowanym w oparciu o wynikające zapisy ustawy, a został też skonsultowany i 
uzgodniony w sposób dogłębny z nadzorem Wojewody – tego nie mówię tylko dlatego 
żeby mówić, tylko takie coś miało miejsce. W dniu wczorajszym m.in. na ten temat 
dyskutowaliśmy i prowadziliśmy rozmowy prawne i merytoryczne. To nie jest 
materiał powstały na zasadzie czy coś tu zmienimy, tylko ustalono, że jest to 
wzorcowy regulamin, który proponuje się do przyjęcia. W tym regulaminie i 
zmianach, do których nawiązujecie, a więc regulamin przyjęty w grudniu, poprawiony 
w styczniu, przesuwany decyzjami ostatnimi, proponowany ponownie w dniu 
dzisiejszym, jest regulaminem, w którym nastąpiła zmiana dwóch istotnych rzeczy, a 
przede wszystkim jednej, podziału odpadów komunalnych na frakcje, ile mamy i jakie 
frakcje. To jest główny powód zmiany treści tego regulaminu. Ustawa przewiduje 
dowolność w tym zakresie, nawet precyzja jest 17 frakcji. Pierwotnie proponowaliśmy 
5 frakcji, ale w wyniku podejmowanych innych decyzji w ramach MG-6, uznaliśmy, 
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ze podział na 3 frakcje jest jak najbardziej podziałem optymalnym i tanim. 
Odpowiadający nie tylko miastu, jako organizatorowi, właścicielowi śmieci, od 1 
lipca, ale również mieszkańcom. W związku z tym, żeby było najprościej i najłatwiej, 
a większość samorządów w tym kierunku idzie, ograniczenia właśnie frakcji do trzech, 
podjęliśmy w ramach MG-6 stosowne uchwały ograniczenia tych frakcji, a pierwotny 
nasz zapis był nieco inny, w domach jednorodzinnych była przyjęta kwestia 4 frakcji. 
Pewne decyzje podejmowane w międzyczasie powodowały skutki zmian w tym 
zakresie. Działania, które musimy podjąć, działania prawne, organizacyjne, pewne 
terminy związane z przyjęciem do realizacji uchwał umożliwiających, w tym 
regulamin specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie przetargu jest to 
określone formułą: „ogłoszenie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
i wyłonienie wykonawcy dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w art.11 
ust.8 ustawy prawo o zamówieniach publicznych, minimalny termin składania ofert to 
40 dni + 15 dni na ocenę ofert i zawarcie umowy z wykonawcą”. Oczywiście przy 
założeniu, ze wykonawcy nie złoża odwołań, jeśli chodzi o decyzje związane z 
przeprowadzeniem przetargu. Taki jest zapis prawny w tym zakresie, który podaje 
pewien czasookres możliwości działań finalizujących realizacje ustawy. 
Jerzy Sobolewski – po przeczytaniu wczorajszego artykułu w „Gazecie Lubuskiej”, 
gdzie nasi koledzy z zaprzyjaźnionego miasta Zielona Góra przeanalizowali całą 
gospodarkę, jak to wygląda, sytuacja taka jest w wielu miastach w kraju, powołali 
spółkę miejską i chcą obejść ustawę, nie będzie przetargów, tylko spółka miejska 
będzie obsługiwała całą gospodarkę śmieciową i ceny pozostaną na tym samym 
poziomie. Czy urzędnicy w naszym mieście analizowali, bądź czy kontaktowali się z 
gminami, które coś takiego chcą zrobić? Uważam, że wcześniej taki wariant również 
powinniśmy rozważyć.  
Stefan Sejwa – sytuacja w Zielonej Górze jest sytuacją Zielonej Góry, trudno 
odpowiadać, za podejmowanie decyzji przez Radę Miasta, Prezydenta Miasta w 
Zielonej Górze. Nie jest prawdą, że wiele miast w Polsce podejmuje podobną 
inicjatywę, mogę dostarczyć dużo wiedzy porównawczej na ten temat, z której można 
wyciągnąć wniosek, że jest to odosobniona sytuacja. Istota Zielonej Góry polega na 
tym, że realizuje ona ustawę również zawiązując związek gmin, ale w przypadku 
Zielonej Góry występuje specyficzna sytuacja, że oni mieli swoją spółkę komunalną, 
która spełniała rolę przewoźnika, obsługiwała rynek zielonogórski, my takiej spółki 
nie posiadamy i nie posiadaliśmy. U nas byli wyłaniani przewoźnicy na zasadzie 
umów, jakie zawierali z mieszkańcami. Jest to sytuacja zupełnie inna. Jeśli chodzi o 
Zieloną Górę wiem, że chcą pozostawić spółkę miejską jako przewoźnika, nie 
ogłaszać przetargu i czekać na wyrok w sensie: jaka kara ich za to spotka. Tak 
najprościej można zinterpretować to co chcą zrobić w Zielonej Górze. Utrzymują 
spółkę, nie robią przetargu, czekają na skutki, bo one będą za brak przetargu ze strony 
Woj.Inspektoratu Ochrony Środowiska, są to duże kary, ale oni świadomie idą na 
poniesienie tej kary. Oni mieli stan zastany taki, że posiadali spółkę komunalną, która 
zajmowała się wywozem odpadów komunalnych. Takiej sytuacji nie mamy, nie 
możemy więc powielić tego co próbuje robić Zielona Góra. Zielona Góra przyjęła 
stawki: segregowane 8,80zł. i niesegregowane – 15,00zł. W dniu dzisiejszym jest 
komunikat strzelecko-drezdenecki: 12,88zł. chyba segregowane i niesegregowane – 
18,00zł. W dalszym ciągu stawki mamy w tym mniejszym poziomie. 
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Marek Surmacz - § 4 i § 6 – proszę przyjrzeć się treści paragrafu. Zinterpretuję jego 
stosowanie, w budynkach wielorodzinnych 3osoby mają - 240l, albo 1 osoba ma 240l 
pojemnik, a w jednorodzinnych dopiero nie mniej niż 7 osób ma 240l., czyli w 
wielorodzinnym już 1-2 osoby mają 240l. Dlaczego jest wprowadzone rozgraniczenie 
na jednorodzinne i wielorodzinne? Czynnikiem wpływającym na wielkość pojemnika 
jest liczba zamieszkujących osób. W związku z tym powinien być jeden przepis, pod 
jednym paragrafem, już nie wspominając o rozbieżności legislacyjnej np. w § 4 
używamy określenia odpadów komunalnych zmieszanych, a dokładnie tego samego 
zagadnienia dotyczy zapis § 6 i używamy słowa niesegregowanych (zmieszanych) 
używamy niesegregowane albo zmieszane, żeby była jednolitość pojęć. Uważam, że § 
4 powinien być zlikwidowany, a pojęcie rozgraniczające na wielorodzinne i 
jednorodzinne powinno być zastąpione „w budynkach”, przy zmieszanych bo 
stosujemy te same kryteria liczby zamieszkujących osób w budynkach. Nie ma różnicy 
między jednorodzinnymi a wielorodzinnymi. Zdarzyć się może, że w wielorodzinnym 
przy tak zapisanych przepisach jeśli 3 osobo zadeklarują oddawanie zmieszanych 
śmieci to należy im się 240l., a w jednorodzinnym jeśli 3 osoby zadeklarują zmieszane 
śmieci to dostaną pojemnik mały – 80l., 3 razy mniejszy. Dla uporządkowania 
powinno to brzmieć jak sugeruję, czyli należałoby to przeredagować i wprowadzić 
zmiany.  
Aneta Mielcarek – radca prawny MG-6 - kwestia podnoszona przez radnego M.Gucię 
dotycząca deklaracji i zapis § 10 regulaminu – proszę pamiętać, że regulamin to jeden 
akt prawny, natomiast wzór deklaracji to inny akt prawny. Deklaracje muszą wyjść, 
ponieważ regulamin określa jak stanowi rozdział 4 – odnośnie paragrafu na który 
radny się powołuje. Jest to prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych. 
Jest to wymóg prawa, ze trzeba takie rzeczy określić. Deklaracje i ich zebranie – ona 
służy po to aby mieszkańcy się zdeklarowali czy chcą prowadzić zbiórkę selektywną 
czy nie selektywną. Dane z deklaracji są niezbędne aby w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zapisać dane, 
które będą pomocne podmiotowy, który wygra do wykonywania przedmiotu 
zamówienia. Obowiązek złożenia deklaracji wynika wprost z przepisu art.6m ustawy o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Nie może mieć miejsca sytuacja, że 
deklaracje przez mieszkańców nie zostaną złożone. Odnosząc się do kwestii 
podnoszonych przez radnego M.Surmacza od strony czysto-formalnej jeśli chodzi o 
zapisy § 4 i 6 – proszę zwrócić uwagę, że te oba paragrafy określają minimalną 
wielkość pojemników, w deklaracji zostanie to określone. Wymóg ustawy jest taki, 
żeby w regulaminie wpisać te minimalne wielkości pojemników. Kwestia podziału na 
jednorodzinne i wielorodzinne – wszystkie akty prawne, które dotyczą gospodarki 
odpadami musza być ze sobą spójne i kompatybilne. Jednym z tych aktów jest 
uchwała zgromadzenia ZCG, która dotyczy sposobu, metody i naliczania opłaty, o 
której wcześniej tutaj wspominano. Tam inaczej jest liczona opłata jeśli chodzi o 
budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Dlatego też automatycznie musi być 
wprowadzone rozróżnienie na budynki jednorodzinne i wielorodzinne.  
Marek Surmacz – właśnie o tym mówię, ze w budynku wielorodzinnym, dla którego 
przewidywana jest minimalna liczba osób 9, przy zadeklarowaniu oddawania odpadów 
zmieszanych, jeśli na 9 czy 12 osób mieszkających w budynku wielorodzinnym 1 
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osoba zadeklaruje oddawanie śmieci zmieszanych to dostanie 240l. pojemnik. O tym 
mówię i to jest absurdalne, a w innym przypadku mniej.  
Marcin Gucia – czy przyjmując tą uchwałę z niewłaściwymi kolorami nie ma 
zagrożenia, że nadzór Wojewody tą uchwałę uchyli? Zwracam uwagę w § 10 
nakładamy obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Obowiązek, nie 
wybór, nie możliwość wybory, tylko „właściciele nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne mają obowiązek prowadzić 
selektywna zbiórkę odpadów.”, czyli mieszkańcy nie mają wyboru muszą segregować. 
Tak to rozumiem, być może trzeba zmienić zapis.  
Robert Surowiec – tydzień temu nas sesji usłyszeliśmy, że wszystkie gminy poza 
Gorzowem Wlkp., wszystkie gminy MG-6 ten regulamin przyjmie, tylko Gorzów 
Wlkp. go nie przyjmie. W związku z tym przyjmuję, że Prezydent Sf.Sejwa mówi 
prawdę, resztę pomińmy milczeniem. Kolory – to dość cenna uwaga radnego M.Gucii, 
cenna dlatego, że wycelował 6-latek. Pracowaliście w MG-6 z dużą grupa specjalistów 
i byłoby bardzo niedobrze gdyby Gorzów Wlkp. różnił się kolorami od reszty Polski, 
tez że względu na cenę. Worki będą droższe jeśli będą zamawiane w innych kolorach. 
Jeśli Prezydent rozszerzył dyskusję o ceny śmieci, to nie jest ten punkt, ale pozwolę 
sobie podrążyć. Pamiętam na sesji w bibliotece wyliczenia, które prezentował 
Prezydent Sf.Sejwa, że zbiórka śmieci w domkach jednorodzinnych jest ok.1zł. tańsza 
niż w wielorodzinnych. Skąd się wzięło teraz, w tym co ustaliło MG-6 o 1zł. drożej w 
domkach jednorodzinnych niż w blokach? Prosiłbym o doprecyzowanie, bo odnosząc 
się do słów Prezydenta, że rozstrzygnięcie przetargów do 1 lipca br. jest prawie 
niemożliwe. Rozumiem, że dziś sytuację mamy taką MG-6 i Urząd Miasta jest 
przygotowane o startu, prosiłbym o dokładne odpowiedzi na dokładnie zadane pytania, 
czyli nie ileś dni od czegoś tam, pytanie brzmi: kiedy wyjdą deklaracje do 
mieszkańców? Do kiedy te deklaracje muszą wrócić? Kiedy zostanie rozpoczęta cała 
procedura i jak ona wygląda z rozpisaniem na dni? 
Sebastian Pieńkowski – czy rozporządzenie, które przytoczył radny M.Gucia, a 
rozumiem, że powstało do ustawy, a ustawa na podstawie dyrektywy unijnej, czy 
głosując za innymi kolorami, zagłosujemy wbrew obowiązującemu prawu, czy nie? 
Jeśli tak, to rozumiem, że nie powinniśmy głosować, powinniśmy oczekiwać 
autopoprawki ze strony prezydenta. 
Aneta Mielcarek – rozporządzenie, na które powołuje się radny M.Gucia dotyczy 
opakowań. Trudno jest na bieżąco weryfikować, a ponieważ jest to rozporządzenie, to 
o czym mówił Prezydent Sf.Sejwa jeśli chodzi o analizę czy dokonanie zmiany 
kolorów, to należałoby zweryfikować, ponieważ ustawa o utrzymanie czystości i 
porządku w gminach daje delegacje do ustalenia wymogów dotyczących utrzymania 
czystości i porządku, radzie gminy. Rozumiem, że daje również możliwość do 
podjęcia decyzji w sprawie kolorów. Odwoływanie się przez radnego M.Gucia do 
rozporządzenia jest celowe, tylko należy je przeanalizować czy ono ma zastosowanie 
tylko do opakowań, czy generalnie i zobaczyć czy ewentualnie nie zastosować się. Na 
bieżąco nie jesteśmy w stanie tego zrobić. 
Marek Surmacz – zwracam uwagę na przepis rozdziału 4, który został podniesiony 
przez radnego M.Gucię, §10 ust.1 chodzi o brzmienie zasady generalnej nakładającej 
obowiązek na wszystkich, którzy podlegają egzekwowaniu przepisu wynikającego z 
tego przepisu. Wnoszę poprawkę o zastąpienie słów w § 10 ust.1: „mają obowiązek” 
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„zobowiązani”. Słowo zobowiązani, określa tych zobowiązanych, którzy na podstawie 
deklaracji przyjęli na siebie obowiązek segregowania śmieci i oddawania 
niemieszanych śmieci, będzie to czytelne, bo brzmienie zasady nakładającej na 
wszystkich obowiązek segregowania w mieście śmieci.  
Stefan Sejwa – po dyskusji z prawnikiem, w imieniu Prezydenta Miasta wyrażam 
zgodę na wprowadzenie poprawki w zapisie § 10 w trybie autopoprawki. Odnośnie 
deklaracji terminem ostatecznym uzgodnionym przez nas dotychczas był termin 15 
maja br. jako termin zwrotu deklaracji do MG-6 od mieszkańców Gorzowa Wlkp. W 
związku z tym, że ten termin powstał przed procedowaniem uchwalenia niniejszego 
regulaminu i wprowadziło to parę dni opóźnień, po tej sesji przystąpimy do, jeżeli 
regulamin byłby przyjęty, jak najszybszego przygotowania deklaracji, bo je trzeba 
wydrukować, bo to co ustalamy w tej chwili musi być zmienione w treści deklaracji. A 
więc kwestia kilku dni, trudno w tej chwili sprecyzować, bo to jest nowa sytuacja. Nie 
wiem czy termin zwrotu do 15 maja uda się zachować. Trudno w tej chwili 
sprecyzować co do dnia, ale dotychczas obowiązuje termin takiego wysłania 
skutecznego deklaracji, o ile przyjęty będzie regulaminu, żeby zwrot deklaracji 
nastąpił do 15 maja. Termin ten wydaje się jednak zagrożony czy zdążymy do 15 maja 
uzyskać od mieszkańców takie tempo zwrotu deklaracji, że ten termin będzie 
zachowany. Będziemy musieli określić nowy termin wysyłając deklaracje. Podkreślam 
treść proponowanego regulaminu oczywiście można zmienia, można modyfikować, 
przykład, że radny M.Surmacz znalazł szczegół, ale powtarzam miały miejsce 
konsultacje z nadzorem wojewody, który zaakceptował treść regulaminu. W związku z 
tym jeśli wprowadzimy zmiany w tym zakresie to nadzór Wojewody nam 
zakwestionuje, stąd nie możemy do tego dopuścić, chyba, że Rada podejmie inną 
decyzję i wydłuży się czas procedowania dalej wszystkich ustaleń związanych z 
przyjęciem ustawy. 
Robert Surowiec – powtarzam ciągle jedno pytanie, nie chciałbym żeby było jak z 
umowami, które miasto podpisuje, o które proszę, żądam, domagam się i nie wiem co 
mam zrobić. Pytanie brzmi: dzisiaj Prezydent zwołał konferencję prasową i na 
początku tej dyskusji Prezydent też podkreślił, że jest prawie niemożliwe rozpisanie tej 
procedury do końca jeśli chodzi o 1 lipca br., to rozumiem, że jesteście przygotowani 
do kolejnego etapu. Prezydent mówi tak: pierwotny termin, który był przewidywany, 
ale chyba raczej, wydaje mi się, ze jest raczej niemożliwe, 15 maja – ubarwiam, ale 
tak to brzmi. Pytanie moje jest takie: kiedy wyjdą deklaracje? Byliście przygotowani, 
że dzisiaj jest sesja i rozumiem, że terminy macie dokładnie rozpisane, kiedy 
twierdzicie, ze jest prawie niemożliwe. Kiedy do mieszkańców wyjdą deklaracje? 
Kiedy oczekujecie zwrotu i co później zrobicie? Proszę przedstawić całą procedurę, 
dzień po dniu, rozpisanie przetargu, 40 dni, itd. Proszę rozpisać to na dni i wtedy 
będziemy wiedzieli czy jest to prawie niemożliwe, czy macie koncepcje jak to zrobić, 
czy nie macie? Nie chciałbym zdominować tego punktu sesji, proszę żeby Prezydent 
zanotował sobie te pytania skoro wcześniej tego nie zrobił. Proszę to dokładnie 
rozpisać na dni i albo będziemy wiedzieli, że jest to niemożliwe do 1 lipca, albo 
będziemy wiedzieli, że trzeba może poprosić radnych żeby zaczęli kserować te 
deklaracje żeby one mogły wyjść jutro.  
Jerzy Sobolewski – ogłasza 40 minut przerwy. 
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Po przerwie: 
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie 
porządku obrad, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z autopoprawką, 
głosowało 13 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik 
nr 30 do protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łączne rozpatrzenie pkt.16b i 16c porządku obrad. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.16b  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
Ad.16c  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Roman Sondej – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił projekty 
uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi p.Haliny Puchalskiej i skargi p.Angeliki i 
Roberta Więcek. Komisja obie skargi uznała za bezzasadne. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w rozstrzygnięcia skargi p.Haliny 
Puchalskiej, głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku wstrzymujących 
się – załącznik nr 31 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w rozstrzygnięcia skargi p.Angeliki i 
Roberta Więcek, głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 32 do protokołu. 
 
Ad.17  Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I 

kwartał 2013r. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za i 
kwartał 2013r. wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 33 do 
protokołu. Sprawozdanie przyjęła do wiadomości Komisja Gospodarki i Rozwoju. W 
związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 
do wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.18  Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za I 

kwartał 2013 rok.  
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za I kwartał 
2013r. wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. W 
związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 
do wiadomości. 
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Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.19  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 35 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.20  Odpowiedzi na interpelacje z XLVI sesji Rady Miasta z dnia 27 

marca 2013r. 
 
Alina Nowak – Z-ca Prezydenta Miasta – przedstawiła stanowisko Prezydenta Miasta 
w sprawie wycofania projektu uchwały – załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Ad.21  Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
XLVI sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.22  Sprawy różne, wolne wnioski. 
 
Lidia Głowacka – współwłaścicielka księgarni przy ul.Hawelańskiej – księgarnia 
istnieje 33 lata, w latach 1980-1990 podlegała pod Dom Książki w Zielonej Górze, od 
1990r. jest księgarnią prywatną. Centrum miasta zamiera, jest coraz więcej 
pustostanów, prym wiedzie ul.Chrobrego. Pustostanów jest bardzo dużo, podobnie jest 
na ul.Dworcowej. ul.Sikorskiego. W związku z tym utargi księgarni spadły o 2/3. Za 
księgarnię płacimy czynsz 5.800zł. do tego dochodzi podatek od nieruchomości za 
lokal, który nie jest nasza własnością - 4.200zł. W czynszu jest jeszcze piwnica, która 
podlega pod księgarnię, a w której nic nie mamy, wręcz o nią dbamy. W piwnicy są 
rury całego budynku, a za to płacimy 480zł. Nas w tej chwili nie stać, obecnie 
jesteśmy przed dylematem, że musimy zamknąć księgarnię. Pisaliśmy do Prezydenta 
Miasta otrzymaliśmy, odpowiedź negatywną. Zwróciliśmy się do Rady Miasta, bo 
jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Rozumiem, że istnienie galerii handlowych ma 
swój sens, bo większość społeczeństwa korzysta z nich, przede wszystkim spędzają 
tam wolne chwile sobotnio-niedzielne. Nie może być tak, że miasto pustoszeje, 
zamiera, a przyjeżdżają wycieczki Niemców, oglądają to miasto. Przykro jest patrzeć i 
wstyd. Jeśli jest to możliwe proszę o obniżenie nam czynszu żeby księgarnia mogła 
funkcjonować. Jeżeli nie, będziemy zmuszeni zamknąć ją po 33 latach.  
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Jerzy Sobolewski – możemy tylko apelować, bo warto żeby pewne rzeczy dalej 
funkcjonowały w centrum miasta. Lepiej obniżyć czynsz niż żeby taka placówka 
została zlikwidowana. 
Robert Surowiec – pytanie wciąż o regulamin, z tego co wiadomo część gmin 
uchwaliła regulamin bez naszej autopoprawki, a ciągle byliśmy przekonywani, że to 
muszą być tożsame uchwały – co dalej? 
Tadeusz Jędrzejczak – Prezydent Miasta – stawki czynszu w piśmie, które wczoraj 
podpisywałem wynikają z uchwały Rady Miasta i w związku z tym zbędne jest to 
abyśmy wspólnie z radnymi dokonali analizy stanu prawnego i stanu wysokości opłat 
w centrum miasta. Nie ma możliwości żeby Prezydent Miasta mógł zwolnić z 
kogokolwiek bądź obniżyć czynsz, skoro umowa została zawarta wcześniej, w wyniku 
przetargu czy uchwały Rady. Widzimy to co się dzieje w mieście, proszę pamiętać, że 
też siła nabywcza ludzi, którzy mieszkają w tych rejonach miasta jest mniejsza niż na 
nowych osiedlach, czy ludzi, którzy robią zakupy w innych częściach Gorzowa Wlkp. 
centrum Gorzowa Wlkp. się postarzało i są to ludzie, którzy w większości środków 
finansowych mają wiele mniej. Jeśli będzie taka wola ze strony komisji merytorycznej 
to możemy do tego wrócić. Nie mogę zwalniać z czynszu pojedynczych sklepów, było 
to podnoszone przez poszczególnych radnych i radnych z tej komisji. Sądzę, że należy 
do tego wrócić, ujednolicić stawki i zrobić zachętę dla tych ludzi. Ale podkreślam, że 
problem jest taki, że siła nabywcza i przyzwyczajenie, które było 15-20 lat temu w 
Gorzowie Wlkp. jak i całym kraju, się zmienia. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale w 
wielu przypadkach stawki dzierżawy wynikają z przetargu i będzie problem prawny 
jak to rozwiązać. Jesteśmy otwarci, jeśli będą propozycje możemy całą kwestię 
prawna, ekonomiczną, finansową, do każdego lokalu możemy podejść, ale 
jednostkowo zwalniać z czynszu czy robić ulgi - nam robić tego nie wolno. Szkoda 
tylko, że przed laty, kiedy proponowałem sprzedaż wszystkich lokali rada nie wyraziła 
zgody. Ale wtedy była inna sytuacja. Też widzimy problem, widzimy potrzebę 
obniżenia stawek, ale pod warunkiem, że będzie to zgodne z prawem.  
Jan Kaczanowski – chciałbym podziękować Prezydentowi T.Jędrzejczakowi, za 
właśnie takie zajęcie stanowiska w tej przedmiotowej sprawie, bo jest to bardzo 
ważne. Zdążyłem już skonsultować z niektórymi członkami Komisji Gospodarki i 
Rozwoju, chodzi właśnie o systemowe rozwiązanie ponieważ jest nowa sytuacja, 
nowa jakość i czekamy na określone propozycje ze strony Prezydenta Miasta, 
mówimy o stawkach czynszowych w centrum miasta Gorzowa Wlkp. i na pewno 
Komisja się nad takimi propozycjami Prezydenta się pochyli. 
Tadeusz Jędrzejczak – w przypadku autopoprawki w regulaminie chodzi o zamianę 
słów: „mają obowiązek” na „są zobowiązani” z punktu formalnego nie ma żadnej 
różnicy, Rada przegłosowała wraz z autopoprawką, zgodnie z propozycją radnego 
M.Surmacza. W zamianie tych słów wymiar prawny jest ten sam, więc nic się w 
związku z tym nie będzie działo. Nie ma sensu ponowie robić zamieszania w zapisach, 
sądzę, że nikt się tego nie będzie czepiał. Wymiar prawny jest ten sam. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z prośba o udzielenie głosu zwrócił się 
p.W.Suchogórski z Obywatelskiego Komitetu Protestacyjnego. 
Wiesław Suchogórski – w imieniu mieszkańców Kłodawy, Chwalęcic, Baczyny, 
Santocka i Mironic przedstawił protest przeciwko budowie toru crossowego przy 
ul.Mironickiej w Gorzowie Wlkp. – załącznik nr 37 do protokołu. 
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Tadeusz Jędrzejczak – przed 2-tygodniami w uzgodnieniu z Prezydent E.Piekarz 
cofnęliśmy wstępna zgodę na zorganizowanie toru motocrossowego przy 
ul.Mironickiej, ponieważ te protesty, o których dzisiaj p.Suchgórski mówił, do nas 
docierały wcześniej. To są słuszne uwagi. W związku z tym toru motocrossowego dla 
kładów i motocykli motocrossowych, tam nie będzie.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że zwrócił się z prośba o udzielenie głosu 
p.K.Gonerski – przedstawiciel związków zawodowych przy ZE Gorzów Wlkp.  
Krzysztof Gonerski – przewodniczący NSZZ”Solidarność” w gorzowski oddziale 
Enea Operator – przedstawiona i omówiona prezentacja dotycząca likwidacji oddziału 
gorzowskiego, stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – Rada zajmie stanowisko w późniejszym czasie. 
 
Ad.23  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady XLVIII sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1645 

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


