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P R O T O K Ó Ł Nr 54/2013 
 
 

 z LIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 28 sierpnia 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 20 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Kosecki Marek, 
2.Leszczyński Paweł, 
3.Paluch Piotr, 
4.Surowiec Robert, 
5.Szafrańska-Słupecka Izabella. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście zaproszeni, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z udziałem miasta za 2012 rok 

(www.bip.gorzow.pl – Rada Miasta – materiały). 
5. Informacja o stanie przygotowań miejskiej oświaty do nowego roku szkolnego 

2013/2014. (www.bip.gorzow.pl – Rada Miasta – materiały). 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia fundacji pod 

firmą Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze” w Gorzowie Wlkp. – 
druk nr 661. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu powołania członków oraz 
organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
– druk nr 669. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp. – druk nr 671. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu „Pod Filarami” w 
Gorzowie Wlkp. – druk nr 663. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa 
Wlkp. – druk nr 662 i druk nr 662A. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 672. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 673. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 674.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 
Gorzowa Wlkp. – druk nr 675. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025 – druk nr 676. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji 
projektu pn.:„Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie 
Wielkopolskim – Etap III” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania – druk nr 670.  

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi – druk nr 660. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 657. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 658. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu – druk nr 659. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
garażu – druk nr 667. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości – druk nr 668. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul.Bazaltowej – 

druk nr 665. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych między ul.Franciszka 

Walczaka, ul.Pomorską i ul.Podmiejską – druk nr 666. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w 
Gorzowie Wlkp. z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 642. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ul.Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. – druk 
nr 646. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 
664. 
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28. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie 
Wielkopolskim – druk nr 608. 

29. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - druk nr 652. 

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

31. Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I półrocze 2013r. 
32. Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta (za II kwartał 2013 

rok). 
33. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
34. Odpowiedzi na interpelacje z LII sesji Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013r. 
35. Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
36. Sprawy różne, wolne wnioski. 
37. 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 –poinformował, że Prezydent Miasta zwrócił się z wnioskiem o 
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla Ośrodka Sportu i 
Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 677 oraz projekt 
uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. – druk nr 678. Prezydent 
Miasta zwrócił się także z wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrzenie projektów 
uchwał ujętych w porządku: pkt.25 i 26 rozpatrzyć na początku sesji – załącznik nr3do 
protokołu. Ponadto Komisja, Kultury Sportu i Promocji proponuje poszerzenie 
porządku obrad o projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 679. Czy 
są w tej sprawie pytania lub wnioski? 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
2013r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
zmieniający uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrzenia projektów 
ujętych w porządku obrad: projekty ujęte w pkt.25 i 25 rozpatrzyć jako pkt 3a i 3b, 
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głosowało 8 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się – wniosek 
nie został przyjęty. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi, głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – w związku z uwagami do wyników głosowania poprzedniego 
głosowania zarządzam ponowne głosowanie. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrzenia projektów 
ujętych w porządku obrad: projekty ujęte w pkt.25 i 25 rozpatrzyć jako pkt 3a i 3b, 
głosowało 6 radnych, przy 9 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się -– wniosek 
nie został przyjęty. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuję rozpatrzyć w pkt.5a projekt uchwały na druku nr 678, w 
pkt.9a – projekt na druk nr 677 i w pkt.29a projekt na druku nr 679.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 16 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: M.Gucia, R.Jałowy i 
J.Antczak. Interpelacje stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Marek Surmacz -  w przeszłości składałem interpelację 

dotyczącą ul.Warszawskiej i skrzyżowania z 
ul.Szpitalną. Uzyskana odpowiedź od 
Prezydenta odnośnie ul.Warszawskiej 
satysfakcjonuje mnie, argumentację 
podzielam, rzeczywiście obecny stan jest do 
zaakceptowania obserwuję ten ruch, on jest 
niewielki i jest bezpiecznie. Właśnie dlatego, 
że tam jest tak bezpiecznie bardzo poważne 
wątpliwości moje budzi to, że wymagany jest 
formalny wniosek kogoś, osoby 
zainteresowanej, a nie interes mieszkańców 
miasta i z urzędu działanie żeby wjazd z 
ul.Szpitalnej jednak umożliwi ć do 
ul.Warszawskiej. Szczególnie chcę zwrócić 
uwagę na absurdalną argumentację i 
przeciągającą się w jakiś ping pong 
urzędniczy w tej sprawie, jeśli zważyć na to 
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co wydarzyło się na skrzyżowaniu ul.Grobla 
– rondo – skrzyżowanie z ul.Mazowiecką. 
Tam wyjazd z parkingu spod sklepu tej samej 
marki wbija się w ruch okrężny bezpośrednio. 
Każdy kto się trochę orientuje na organizacji 
ruchu wie, że bezpieczeństwo jest 
nieporównywalne, jeśli chodzi o utrzymanie 
pomiędzy tym co na skrzyżowaniu ulicy 
Grobla – Mazowiecka, a przy ul.Szpitalnej 
gdzie jest spokojnie, mniejszy ruch. 
Ul.Warszawska jest przebudowaną ulicą więc 
nie rozumiem dlaczego Prezydent Miasta 
upiera się przy tym żeby piętrzyć trudności 
wobec prostej decyzji tylko o przebudowie 
skrzyżowania i zmianie oznakowania, 
ułatwieniu tej mitręgi, którą dotykani są 
kierowcy wyjeżdżający spod tego sklepu na 
rondo santockie, 3- 5 punktów kolizyjnych, 
narażenia na wypadki drogowe, tym bardziej, 
że zagrożenie bezpieczeństwa na rondzie 
santockim jest duże i tam kolizyjność czy 
wypadkowość jest ogromna.  

 
Oświadczenia klubowe: 
Marek Surmacz – przedstawione oświadczenie Klubu Radnych PiS stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 
Jan Kaczanowski – jaka jest sytuacja w gorzowskim szpitalu wszyscy wiedzą, jest 
ogromne zaniepokojenie ze strony radnych, a przede wszystkim mieszkańców miasta 
zamieszaniem, które zostało wywołane. Myślę, że ktoś w tym przypadku 
odpowiedzialność powinien ponieść. W związku z tym jest inicjatywa grupy radnych – 
12 podpisów, radnych z SLD, z PO, z Klubu Radnych Nadzieja dla Gorzowa i radnych 
niezależnych, dotyczących zwołania sesji m.in. z następującym punktem porządku 
obrad: przedstawienie informacji na temat zabezpieczenia udzielania świadczeń 
medycznych przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 
mieszkańcom miasta Gorzowa Wlkp. i północnej części woj.lubuskiego. Sesję 
proponujemy zwołać na 4 września br. – załącznik nr 6 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – informuję, że sesja zostanie zwołania na 4 września br. o 
godz.15.00.  
 
Ad.4  Sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z udziałem miasta za 

2012 rok. 
 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował 
temat i przedstawił sprawozdanie z działalności Spółek i Fundacji z udziałem miasta 
za 2012r., które stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawionym sprawozdaniem zapoznała się 
i przyjęła do wiadomości Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki i 
Rozwoju. W związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie porządku obrad, 
uznaję, że Rada Miasta również przyjęła do wiadomości przedstawione sprawozdanie. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.5  Informacja o stanie przygotowań miejskiej oświaty do nowego roku 

szkolnego 2013/2014.  
 
Adam Kozłowski – dyrektor Wydz.Edukacji – w imieniu Prezydenta Miasta 
zreferował temat i przedstawił informację, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że z przedstawioną informacją zapoznała się i 
przyjęła do wiadomości Komisja Oświaty i Wychowania. 
Roman Sondej – wytypowaliśmy gimnazjum nr 9 do termomodernizacji, a w ostatnim 
czasie w tym gimnazjum miało miejsce szereg awarii wewnątrz budynku, związanych 
z instalacją wodno-ciepłowniczą. Czy poradzono sobie z taką naprawą po tych 
awariach, że mamy gwarancję, że po ociepleniu budynku szkoły nam ponownie nie 
zaleje? Kwestia stanu technicznego Orlików i boisk wielofunkcyjnych w naszym 
mieście. W ostatnich latach dzięki zaangażowaniu środków miasta powstało tych 
obiektów sporo i miałem okazję tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 
spacerować po dwóch boiskach wielofunkcyjnych. Stan tych boisk był bardzo 
przygnębiający, na ścieżki tartanowe wchodzi zieleń, nieprzykoszona chyba jeszcze 
sprzed wakacji, po ulewach w wielu miejscach na bieżniach i na boiskach nacieki 
piaszczyste pozostawione przez wody deszczowe. Często spotykałem się w otoczeniu 
tych boisk z uszkodzeniami, które zagrażały bezpieczeństwu uczniów, chodzi o 
uszkodzenia ogrodzeń wykonanych z siatki drucianej, które w tej chwili są porwane. 
W jaki sposób w tej chwili odbywa się nadzór nad właściwym funkcjonowaniem tych 
boisk? Kto odpowiada za ich konserwację? W jaki sposób miasto monitoruje 
realizację tego zadania?  
Adam Kozłowski – termomodernizacja gimnazjum nr 9 – zadanie realizuje 
Wydz.Inwestycji i Wydz.Integracji Europejskiej i nie wiem, w którym momencie 
jesteśmy, bo już były sygnały, że jest szansa na dofinansowanie, a na dzisiaj jak to 
wygląda nie wiem, czy to już jest fakt czy jeszcze nie. Projekt był składany do LRPO. 
Natomiast trwa przygotowanie projektu do mechanizmu finansowego norweskiego 
odnośnie 3 placówek: ZSzO-16, Zespół Szkół 13 i Przedszkole nr 4. W przypadku 
gimnazjum nr 9 sytuacja jest wyjątkowa jeśli chodzi o tą instalację wewnętrzną, 
szczególnie c.o., było sporo awarii w ciągu ostatnich 2 lat, skutki tych wszystkich 
awarii zostały usunięte, może rzeczywiście należałoby zrobić przegląd taki 
dokładniejszy, żeby uniknąć późniejszych konsekwencji kiedy będzie 
termomodernizacja wykonana. Orliki i boiska wielofunkcyjne – są w zarządzie 
dyrektorów tych placówek, przy których powstały, są to boiska przyszkolne. Bardziej 
doświadczeni w przypadku Orlików – widać, że potrafimy lepiej zadbać o to żeby 
konserwację systematycznie przeprowadzić. W przypadku boisk wielofunkcyjnych 
wyglądało to trochę gorzej, były problemy z ogrodzeniem, z konserwacją nawierzchni, 
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ale tym oczywiście trzeba się zająć, bo szkoda tych boisk i pieniędzy, które na ten cel 
zostały przeznaczone. Gospodarzami tych boisk da dyrektorzy. 
Marek Surmacz – przed rokiem była poruszana kwestia zagrożenia na schodach do 
gimnazjum nr 7 od ul.Estkowskiego – były wykonane ekspertyzy, było zagrożenie 
katastrofą budowlaną. Była deklaracja, ze na ten rok szkolny te schody zostaną 
wyremontowane. Wiemy, że nie zostały wyremontowane. Kiedy to zostanie zrobione? 
Jest to pytanie do Prezydenta Miasta bezpośrednio odpowiedzialnego za 
dysponowanie funduszami w tej sprawie. Na początku roku składałem interpelacje 
odnośnie pracowni komputerowych, składałem zastrzeżenia odnośnie możliwości 
organizacyjnych i przystąpienia do nowego roku szkolnego. Zależało nam na tym, 
żeby nie było fikcji, żeby wymogi nie były spełniane na papierze, a w rzeczywistości 
te pracownie nie były wyposażone w odpowiednia liczbę stanowisk, itd. W 
odpowiedzi na interpelację zapowiadano kontrolę tego zjawiska i przygotowanie do 
nowego roku szkolnego już we właściwych wymogach, odpowiadający normom 
wyższym.  
Adam Kozłowski – schody przy gimnazjum nr 7 nie znalazły się w budżecie tego roku 
tylko ze względów finansowych, będzie to dopiero w projekcie budżetu na rok 
następny. Zadanie to jest wciąż aktualne do wykonania, natomiast jest prolongata 
terminu jeżeli chodzi o wykonanie tej decyzji. W przypadku pracowni 
komputerowych, zgodnie z odpowiedzią ta inwentaryzacja zasobów w poszczególnych 
szkołach miała miejsce i dyrektorzy stosownie do tego dokonywali jeszcze zakupu 
sprzętu czy też przygotowali organizację zajęć żeby spełnić wymogi przepisów MEN, 
wiąże się to z tym, ze zajęcia albo będą w mniejszych grupach, aby dostęp do 
komputera był dla jednego ucznia zgodnie z rozporządzeniem MEN, albo w 
większych grupach gdy tych komputerów jest więcej, więc tutaj bez obawy, zgodnie z 
przepisami te zajęcia będą prowadzone. Dokładną informację, po zgromadzeniu 
przekażemy. Jest to kwestia otwarta reagowania na przygotowanie się do przepisów 
terminowo.  
Stefan Sejwa – będę miał przyjemność prezentować realizację głównych zadań 
inwestycyjnych w mieście na dzień dzisiejszy i w ramach tej informacji jest punkt 
dotyczący remontów termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych, stąd żeby 
nie zakłócać porządku pozwolę się w tym momencie odnieść do tej kwestii, przy czym 
nie mieszcząca się w pojęciu inwestycji uwaga radnego R.Sondeja, jest dość istotne, 
ponieważ remont termo to remont termo, który jest specyficzny i ma inne priorytety na 
celu i system dofinansowania z LRPO, nas poza wkładem własnym do remontu termo, 
na zasadzie przewidzianej w gimnazjum nr 9 nas nie stać na poszerzenie zakresu tych 
prac i dopiero w ramach konstrukcji budżetu 2014, można byłoby zbilansować 
potrzeby tego remontu wewnętrznego, który by obejmował instalację wodno-
kanalizacyjną i ciepłowniczą, ponieważ awaryjność tych instalacji w tej szkole jest 
problemem znanym od dłuższego czasu i trudno byłoby zrobić remont termo na 
zewnątrz, a wewnątrz dopuścić do pewnych zdarzeń katastroficznych w sensie 
zalewania i różnych awarii, które mogłyby tam mieć miejsce.  
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie 
porządku obrad, uznaję, że Rada Miasta również przyjęła do wiadomości informację o 
stanie przygotowań miejskiej oświaty do nowego roku szkolnego 2013/2014. 
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Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.5a  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za 

świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Gorzów Wlkp. 

 
Adam Kozłowski – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat 
za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów 
Wlkp., głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad.6  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 

fundacji pod firm ą Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum 
Gospodarcze” w Gorzowie Wlkp. 

 
Stanisława Sztuka – z-ca dyrektora Wydz.Gospodarki Nieruchomościami - w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 11 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 
ustanowienia fundacji pod firmą Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum Gospodarcze” 
w Gorzowie Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu powołania członków 

oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia trybu powołania 
członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego, głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i braku 
wstrzymujących się – załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad.8  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie 
Wlkp.  

Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Gorzowie Wlkp., 
głosowało 15 radnych, przy 2 głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu „Pod 

Filarami” w Gorzowie Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu 
„Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad.9a  Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie jednostkowych 

stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla Ośrodka Sportu i 
Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Kultury, Sportu i Promocji. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013r. dla Ośrodka Sportu i 
Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach 
budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Sylwia Bagińska – dyrektor Wydz.Spraw Obywatelskich – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały, zgłaszając autopoprawki: - 
załącznik nr 21 do protokołu  oraz w podstawie prawnej dopisać: „ oraz art.4 ust.2 
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j.Dz.U. z 2011r. nr 197, poz.1172 ze zm.)”. 
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał jednomyślnie 
pozytywna opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego w ramach 
budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 16 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
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 24 do protokołu. 
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji 
Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji 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 26 do protokołu. 
 
Ad.13  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
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 28 do protokołu. 
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Ad.14  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 
rok miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i 
Rozwoju. 
 
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 30 do protokołu. 
 
Ad.15 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały. Objaśnienia 
ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały stanowią uzasadnienie proponowanych 
zmian. Ponadto projekt uchwały uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji 
Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
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 31 do 
protokołu. 
 
Ad.16  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

realizacji projektu pn.:„Termomodernizacja obiektów  oświatowych 
w Gorzowie Wielkopolskim – Etap III” i zło żenie wniosku o jego 
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w 
przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania 
decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 32 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do realizacji projektu pn.:„Termomodernizacja obiektów oświatowych w 
Gorzowie Wielkopolskim – Etap III” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w 
sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku 
jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 33 do protokołu. 
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Ad.17  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi. 

 
Stanisława Sztuka – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że do projektu uchwały negatywną opinię wyraziła 
Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju. 
Jan Kaczanowski – od kilku miesięcy w Gorzowie Wlkp. toczy się dyskusja jak 
prowadzona jest gospodarka lokalami użytkowymi. Uważam, że stawki wyjściowe na 
te lokale, które są przedstawiane do wynajmu, przetargu, są zbyt wysokie. Stąd w 
aktualnej sytuacji mamy taki stan jaki mamy. Jest zbyt dużo pustostanów. Uchwała, 
którą mamy teraz podejmować nie będzie obejmowała tych lokali, które już są 
użytkowane, na które są już podpisane umowy. Przyjmując tę uchwałę będzie ona 
dotyczyła tych lokali, które będą użytkowane z dniem podjęcia tejże uchwały. 
Zwracam się z apelem do Rady żeby w takim zakresie i w takim ujęciu tej uchwały 
Rada w głosowaniu nie podjęła. Niech będzie ta baza początkowa od dotychczas 
obowiązującej. Sądzę, że czas zacząć myśleć o przyszłości naszego miasta w 
kontekście jak będzie wyglądało nasze centrum i nie tylko centrum. A jest to jeden z 
elementów gdzie możemy wspomóc w tym zakresie. W tej sprawie zwracałem się z 
interpelacją do Prezydenta Miasta, żebyśmy rozpoczęli dyskusję, żebyśmy rozpoczęli 
rozwiązania systemowe. Mnie nie chodzi nie tylko o samych księgarzy, gdybyśmy 
ujmowali tylko i wyłącznie księgarzy, a ta uchwała tego absolutnie nie obejmuje, to 
jutro mogą do nas przyjść szewcy, krawcy, itd. Dlatego uważam, że należy podjąć 
systemowe rozwiązania i zwróciłem się z apelem do Prezydenta aby jego służby 
rozpoczęły prace tak, by stosowny projekt został do rady skierowany w tzw. 
uchwałach okołobudżetowych, przed przyjęciem przez Radę Miasta uchwały 
budżetowej na 2014r. Ta uchwała obejmuje osoby, które teraz będą ubiegać się o 
lokale, a księgarzy może dotyczyć inna uchwała, ale ona nie powinna obejmować 
tylko księgarzy, a powinna obejmować szerszy zakres. 
Jerzy Sobolewski – ważny elementem jest sprawa księgarzy, ale tak uchwała jest 
bardzo szeroko, nie możemy do niej wpisać, że będzie również obowiązywała 
księgarzy, bo do tego jest zupełnie inna uchwała. Przygotujemy kolejny projekt 
uchwały, na podstawie tej dzisiaj uchwalonej i w niej będą ujęci księgarze.  
Roman Sondej – projekt tej uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki i 
Rozwoju. W trakcie dyskusji pojawiło się tyle zarzutów co do przygotowanej treści, że 
prosiliśmy służby Prezydenta o zdjęcie tego projektu z obrad sesji. Stanowisko 
Komisji było negatywne do tego projektu, nasze wątpliwości budzi m.in. dobór stref, 
które są tutaj podane, ponieważ mamy teraz wyraźne przesunięcie tego centrum, z 
którego korzystają mieszkańcy, tego centrum najbardziej atrakcyjnego. Natomiast tych 
ulic, które w tym obszarze się znajdują w tym wykazie nie ma. Chcieliśmy żeby to 
również uporządkować dlatego jeszcze raz powtórzę apele, przed przystąpieniem do 
głosowania, proszę wycofać ten projekt uchwały i procedować prace nad 
zagospodarowaniem lokali w mieście 2-torowo, w oparciu o 2 projekty, które 
będziemy musieli przygotować. W tym kształcie ta uchwała nie jest dobra, ona nie 
ujmuje szeregu spraw, o których radni mówili na Komisji i nie warto kopii kruszyć. 
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Mamy czas na to aby przygotować 2 projekty w pakiecie uchwał okołobudżetowych i 
zróbmy to dobrze.  
Ewa Piekarz – Z-ca Prezydenta Miasta – zwracam uwagę, że przedstawiona inicjatywa 
uchwałodawcza dotyczy zmiany tylko i wyłącznie załącznika nr 1, a więc tylko i 
wyłącznie stawki wywoławczej w przetargach na najem lokali. Pozostałe zasady 
określone są w uchwale o zasadach gospodarowania lokalami użytkowymi. Dlatego 
też w tej inicjatywie, która przedkładamy radzie dzisiaj nie ma zmiany stref, ani zasad, 
które określiła Rada w 2010r. odnosząc się do czynszów istniejących na podstawie 
zawartych umów, zwracam uwagę, że ustawa o gospodarce nieruchomościami 
uniemożliwia zmniejszenie czynszu w lokalach gdzie umowy są zawarte i wynikają ze 
stawek, które zostały wylicytowane w przetargu. 
Mirosław Rawa – żebyśmy nie wprowadzali opinii publicznej w błąd. To, że dzisiaj 
nie zwaloryzujemy minimalnej stawki, od której będą rozpoczynane przetargi, to w 
żadnym stopniu nie wpłynie na ożywienie centrum miasta, ani nie ulży tym, którzy 
prowadzą działalność w lokalach wynajmowanych przez miasto. Proszę się tym nie 
łudzić, że jest to jakiś gest ze strony Rady i miasta w stronę tych środowisk. Jeżeli 
chcemy cokolwiek zrobić żeby centrum odżyło albo ulżyć rzeczywiście w tej trudnej 
sytuacji gospodarczej ludziom, którzy wynajmują lokale od miasta Gorzowa Wlkp. to 
należy spotkać się na Komisji Gospodarki i Rozwoju i poważnie nad tym 
podyskutować. Nie jest to prosty temat, próbowaliśmy, że może tą stawkę za ucznia 
byśmy podwyższyli i wtedy płaciliby znacznie mniej wynajmujący, ale nie bardzo 
można zwolnić z podatku, jeżeli nie ma rzeczywistych podstaw, czyli działalność nie 
jest deficytowa i podmiot nie jest w poważnych kłopotach. Jeżeli chcemy coś 
naprawdę zrobić w kierunku tego środowiska, to jest pilna potrzeba spotkania się i 
porozmawiania, zaproponowania zmian, które pomogą łatwiej prowadzić w centrum 
miasta te drobne biznesy. Prezydent powiedział bardzo bezpośrednio, ze po 
wybudowaniu dwóch dużych kompleksów handlowych, właściwie nie ma przestrzenni 
dla prowadzenia działalności gospodarczej w parterach domów w centrum miasta, ale 
może jakaś szansa jest. Nikt chyba z nas by nie chciał żeby centrum wymierało a z 
powrotem te lokale mieszkalne, które były zamieniane na lokale do działalności 
gospodarczej były teraz na odwrót zamieniane w lokale mieszkalne. Dzisiaj nic nie 
zrobiliśmy dla tych środowisk, jest to jakiś symboliczny gest.  
Jerzy Sobolewski – trzeba dbać absolutnie o to, żeby właśnie dla ducha istniejące w 
centrum księgarnie zachować, są to 3 księgarnie. Sądzę, że przygotujemy uchwałę 
żeby szczególnie chronić zawód księgarza i to co oni sprzedają.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi, głosowało 0 radnych, przy 16 głosach 
przeciwnych i braku wstrzymujących się – Rada Miasta nie podjęła uchwały. 
 
Ad.18  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 
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Stanisława Sztuka – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła 
projekt uchwały wraz z autopoprawka w § 1 zamiast słowa: „Aktywacji” powinno 
być: „Animacji”. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisje Budżetu i Finansów oraz 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 wstrzymujących 
się – załącznik nr 36 do protokołu. 
 
Ad.19  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 17 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 38 do protokołu. 
 
Ad.20  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 39 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz pozytywną 
opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 40 do protokołu. 
 
Ad.21  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu garażu. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 41 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu garażu, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych 
i 1 wstrzymującym się – załącznik nr 42 do protokołu. 
 
Ad.22  Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości. 
 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 43 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki i 
Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie darowizny nieruchomości, 
głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – 
załącznik nr 44 do protokołu. 
 
Ad.23  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy 

ul.Bazaltowej. 
 
Jakub Derech-Krzycki – prosi o pokazanie tej ulicy na mapie 
Jerzy Oleksiewicz – dyrektor Wydz.Geodezji i Katastru – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały, wskazując na mapie przebieg 
ulicy. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 45 do protokołu. Jest to droga wewnętrzna, 
we własności osób fizycznych, na którą uzyskaliśmy zgodę właścicieli nieruchomości, 
zgodnie z art.8 ustawy o drogach publicznych. 
Jakub Derech-Krzycki – potrzebna była zgoda i takową uzyskano od właścicieli 
posesji, chciałbym zapytać z czego to wynika i do czego taka zgoda jest potrzebna, by 
rada mogła uchwalić nadanie nazwy ulicy? 
Jerzy Oleksiewicz – sprawa nadania nazwy drogom wewnętrznym, czyli 
niepublicznym wynikła z nadania nazw z Rybniku, to była pierwsza sprawa, nadanie 
nazwy przez Radę Rybnika, została oprotestowana przez właścicieli nieruchomości. 
Wówczas nie było to uzgodnione z właścicielami i sama nazwa była według 
właścicieli nieadekwatna i nie chcieli takiej nazwy proponowanej, ponieważ obniżała 
im wartość nieruchomości. Skutkiem orzeczeń sądów, 1,5 roku temu weszła zmiana 
do ustawy o drogach publicznych i w art.8 ust.1a wprowadzono zapis, że podjęcie 
przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga 
uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. W 
naszym przypadku było 3 właścicieli i takie wymagane zgody uzyskaliśmy. Nazwanie 
ulicy jest cały czas kompetencją art.18 ustawy o samorządzie gminnym – rady gminy.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej przy ul.Bazaltowej, głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 
braku wstrzymujących się – załącznik nr 46 do protokołu. 
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Ad.24  Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic położonych między 
ul.Franciszka Walczaka, ul.Pomorską i ul.Podmiejską. 

 
Jerzy Oleksiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferował temat i przedstawił 
projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 47 do protokołu.  
Sebastian Pieńkowski – w związku z wyjaśnieniami, które przedstawił Dyrektor, 
zgłaszam wniosek w imieniu Klubu Radnych PiS o odesłanie tego projektu uchwały 
do Komisji. W związku z przepisami ustawowymi, chcemy zgłosić wniosek aby na 
przyszłej Komisji zmienić propozycje nazw tych ulic i poddać mieszkańcom jeszcze 
raz do rozpatrzenia. Sądzę, że nadszedł czas aby w Gorzowie Wlkp. zacząć nazywać 
tak ulice, żeby utrwalać pamięć o ludziach, którzy walczyli o nasz kraj, którzy 
zasłużyli się naszemu krajowi. W związku z tym proponujemy, żeby te nazwy 
wymienić na nazwy bohaterów, których obecnie szczątki są wydobywane w 
legendarnej kwaterze na Warszawskich Powązkach i są identyfikowane, przeczytam 
nazwiska: Zygmunt Szendzielarz ps Łupaszko; Hieronim Dekutowski ps.Zapora, 
Wacław Walicki ps 111, Ryszard Widelski ps.Irydion; Henryk Pawłowski ps.Heryk 
Orłowski, Józef Łukaszewicz ps.Walek, Władysław Borowiec ps.Żbik. Jestem 
zszokowany tym co robi komisja ds. nazewnictwa, zastanawiam się czy znane jest 
znaczenie słów nazw tych ulic? Jestem chemikiem z wykształcenia i część radnych, 
więc orientuję się co to jest nylon, kord, poliamid, ale sądzę, że większość radnych, a 
tym bardziej gorzowian nie ma zielonego pojęcia. A wczoraj się dowiedziałem, że 
kord to nie tylko włókno stosowane do opon samochodowych, ale również rosyjski 
wielokalibrowy karabin maszynowy. Apeluję do komisji, która nadaje nazwy, bo 
wiem, że są tam osoby z tytułami profesorskimi, doktorskim, nie ujmując im osiągnięć 
w ich dziedzinach, żeby się zastanowili czemu służą takie nazwy? Czy naprawdę nie 
mamy ludzi zasłużonych, którym powinniśmy poświęcić nazwy ulic, edukować nasze 
społeczeństwo, żeby ludzie zastanawiali się nad postawami tych osób? Wnioskuje w 
imieniu własnym i Klubu Radnych PiS o skierowanie tego projektu uchwały jeszcze 
raz do komisji i rozpatrzenie w związku z tymi nazwami, powiem, że poliamid i nylon 
– to jest to samo, to synonim, tylko nylon to nazwa handlowa firmy amerykańskiej 
DuPont, która powstała w 1802r. Jak by ktoś był złośliwy powiedziałby, że chcemy ją 
reklamować. Więc nazywać ulice synonimami, proszę wybaczyć ale totalnie tego nie 
rozumiem.  
Jerzy Oleksiewicz – komisja ds.nazewnictwa brała też pod uwagę wskazania 
właścicieli, jacy występują na terenie ZWCh”Stilon” i chciała w ten sposób utrwalić w 
historii poszczególne działy i zakłady, które funkcjonowały w ramach tego zakładu. 
Podobnie postępowaliśmy nadający nazwy ba terenie po dawnym Ursusie. To 
przyświecało komisji, proponującej takie nazwy. Jeśli mówimy o ekshumowanych 
prochach na Powązkach dzisiaj, ul. A.E.Fieldorfa Nila jest w lewo od ul.Walczaka i 
tam też będą proponowane takie nazwy, z tym związane, ponieważ nazwy z tego 
okresu historii tam już występują. Jeżeli zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego będą tam kształtowane nowe ulice, to tamta baza nazewnicza będzie 
rozbudowywana. Natomiast tu mamy ciąg nazewniczy ul.Jedwabnicza na północy 
miasta, potem te proponowane, zamykające się ul.Stilonową. Odpowiada to tym 
zakładom, które kiedyś występowały w Gorzowie Wlkp., bo dzisiaj Stolbudu, czy 
Silwany już nie ma, a w Stilonie został tylko kadłubowy zakład w zupełnie innej 
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działalności innej działalności produkcyjnej niż dotychczasowy zakład. I temu służyły 
te nazwy zaproponowane przez komisję nazewnictwa.  
Marek Surmacz – ul.Stilonowa nie jest nazwana dlatego, że jest to Silonowa od 
jakiejkolwiek innej nazwy jak od nazwy zakładu pracy, ponieważ ul.Stilonowa nie ma 
żadnej ciągłości później w nazewnictwie, bo rozdzielona jest ulicami: Pomorską, 
Okólną, Nową, nie ma więc żadnego połączenia między tym o czym wspominał 
dyr.Oleksiewicz uzasadniając projekt uchwały. Staram się dbać o autorytet Rady 
Miasta, dzisiaj wyjaśniając nam kwestie prawne powiedziano nam, że jesteśmy tylko 
notariuszami inicjatywy jakiejś grupy urzędników, przedsiębiorców, przed chwila 
ujawniono, że te nazwy są dublujące się, bo są synonimami, jednocześnie są nazwami 
wymyślonymi przez właścicieli tamtych nieruchomości. Kto interpretuje prawo w ten 
sposób, że prawo nakazuje uzyskanie zgody na narzucone nazwy przez tego kto 
inicjuje to nazewnictwo, w imieniu organu stanowiącego, czy w tym momencie 
władzy wykonawczej, a w tym przypadku dowiadujemy się, ze to my niejako 
występujemy o zgodę, czyli Rada musi akceptować co ktoś sobie wymyśli na 
zewnątrz? Proszę wybaczyć, ale to nie jest do zaakceptowania, taki tryb postępowania. 
Może się okazać za chwilę, że jakiekolwiek grupy w mieście, mające tylko wpływ na 
Urząd w takim otoczeniu, będą wymuszały na Radzie Miasta podejmowanie decyzji, 
kompletnie odrywających nas od realizacji naszych kompetencji. Na to zgodzić się nie 
możemy, bo na końcu to my przyjmujemy odpowiedzialność, czemu wyraz dal 
niejednokrotnie Prezydent Miasta powołując się na odpowiedzialność Rady Miasta za 
uchwalenie pewnych decyzji, przez niego inicjowanych, choć ukrywa się za tą kartą 
Rady Miasta on sam jako inicjator takich projektów uchwał. Wnioskuję o odesłanie 
projektu uchwały do Rady i Komisji ds.nazewnictwa ulic, aby w przyszłości na etapie 
przygotowania projektu uchwały występowała o opinię do właściwej komisji Rady 
Miasta czy może uznać taką inicjatywę za właściwą, żeby nie było tak, że na Komisję 
Rady Miasta przychodzą projekty uchwał w celu zaopiniowania inicjatywy 
uchwałodawczej podjętej przez Prezydenta Miasta de facto w celu zatwierdzenia albo 
odrzucenia. Sugeruję, idąc naprzeciw wnioskodawcom, ten projekt uchwały odrzucić.  
Jakub Derech-Krzycki – padły dwa wnioski o odesłanie projektu uchwały do komisji, 
pozwolę sobie przedstawić głos przeciwny. Jakiekolwiek propozycje nazw zostaną 
nam zaproponowane to będą wśród nas tacy, którym będą się one bardziej lub mniej 
podobały. Nie jestem absolutnie przeciwny wnioskowi radnego S.Pieńkowskiego, 
żeby honorować ludzi zasłużonych i na pewno starczy jeszcze ulic w mieście aby to 
robić. Propozycja M.Surmacza żeby komisja ds. nazewnictwa zwracała się najpierw 
do właściwej Komisji po to, żeby intencyjnie wyczuć co można, co nie można. 
Skończy się to tym, że komisja ta podziękuje nam za współpracę i na tym się 
zakończy. Chciałbym zwrócić uwagę, że naszym zadaniem jest m.in. wspierać i 
pomagać przedsiębiorcom. Otóż na terenie całego po stilonowskiego obszaru mieści 
się dziesiątki firm i one dzisiaj występują wszystkie pod jednym adresem, cała 
korespondencja to tych wszystkich firm trafia pod jeden adres. W tym przypadku 
mamy trochę inną sytuacją, bo tutaj przedsiębiorcy chcą prowadzić swoje biznesy. 
Chcą żeby poczta do nich trafiała, żeby przesyłki do nich trafiały, żeby samochody po 
towar nie błądziły po tym jednym wielkim terenie, w którym trudno się poruszać, bo 
wszystko przypomina wszystko i wszystko jest takie same. Chcą normalnie prowadzić 
biznes i z ich strony były naciski żeby jak najszybciej tym ulicom nadać nazwy. A 
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następnie żeby każdemu przypisać na tych nowo nazwanych ulicach numer, bo jest to 
im potrzebne do prowadzenia normalnej działalności gospodarczej. Wnoszę do Rady 
aby rozważyć dzisiaj, złożone wnioski i poparła przedłożony projekt uchwały.  
Sebastian Pieńkowski – mam nadzieję, że Rada dziś nie podejmie tej decyzji i nie 
uchwali tych ulic, bo skompromitujemy się. Rozumiem, ze zgodnie z tym przepisami, 
jeżeli właściciele dróg wewnętrznych stwierdzą, że chcą mieć ulicę Adolfa Hitlera, 
albo Józefa Stalina, to będą ją mieli i nie mamy na to wpływu?  
Jerzy Oleksiewicz – takiej możliwości nie ma, ponieważ to regulują inne przepisy 
prawa i pewna tematyka jest zakazana normami prawnymi w nazewnictwie. 
Wskazywałem, że te propozycje w komisji ds.nazewnictwa zostały uzgodnione i 
skonsultowane z właścicielami nieruchomości, już po posiedzeniu komisji 
nazewniczej. Nie zostało narzucone nam to przez właścicieli, natomiast procedura 
nazwania, określenia dróg i numeracji porządkowej na Stilonie trwa 3 lata i naciski z 
tamtej strony, na co wskazywał radny J.Derech-Krzycki są bardzo mocne. Dzisiaj na 
teren Stilonu przeprowadziła się część agend rządowych jak Agencja Nieruchomości 
Rolnych, po informacji, że budynek wieżowca LUW będzie likwidowany i oni też 
występują o oddzielne nazwy. Ten problem dla firm ma duże znaczenie. Musimy 
jeszcze przerobić całą procedurę nadania numeracji porządkowych dla tych 
nieruchomości. Wiąże się to ze zmianą druków firmowych, adresów, pieczątek, umów 
z kontrahentami, itd. Jest to sprawa bardzo złożona. Celem komisji ds.nazewnictwa 
było uhonorowanie tych zakładów i działów Stilonu gdzie ludzie pracowali, ich 
nazwami. Głosy w mediach również były proponując dalszy rozwój tych nazw, bo tam 
będą kolejne ulice, z nazewnictwem zbliżonym do tego, Odzew w prasie był bardzo 
pozytywny, kiedy pojawiła się informacja, że takie nazwy będą proponowane.  
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o odesłanie projektu uchwały w sprawie nadania 
nazw ulic położonych między ul.Franciszka Walczaka, ul.Pomorską i ul.Podmiejską, 
do komisja ds.nazewnictwa, głosowało 5 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 3 
wstrzymujących się – wniosek nie został przyjęty. 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki i Rozwoju.  
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw ulic 
położonych między ul.Franciszka Walczaka, ul.Pomorską i ul.Podmiejską, głosowało 
8 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się – załącznik nr 48 do 
protokołu. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuje łącznie pkt.25 i 26 porządku obrad. 
 
Propozycje przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.25  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. z ustaleniami 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

Ad.26  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
 zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ul.Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. 

 
 
Jerzy Sobolewski – informuje, że wpłynął wniosek o wycofanie obu projektów uchwał 
z porządku obrad – wniosek stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
Marek Surmacz – proszę o przytoczenie podstawy prawnej o możliwości wycofanie 
projektów w przyjętym porządku obrad. Czy nie wymaga procedury bezwzględnej 
większości do zmiany porządku obrad?  
Piotr Mielcarek – radca prawny UM – Statut Miasta § 55 ust.5 pkt 1 – wnioskodawcy 
mają prawo w każdym czasie wycofać projekt uchwały. To już było praktykowane. 
Roman Sondej – jestem zniesmaczony postępowaniem służb Prezydenta, ponieważ 
przedmiotowa uchwała była procedowana na Komisji 2-krotnie. Na pytanie moje na 
ostatnim posiedzeniu Komisji co się zmieniło w projekcie tej uchwały? Uzyskałem 
odpowiedź, że nic, czyli służby Prezydenta działają na zasadzie przemęczenia Rady i 
zyskania efektu końcowego kosztem zmęczenia i znużenia radnych dyskusją wokół 
tego projektu. W swoim imieniu, jako Przewodniczący Komisji Gospodarki i 
Rozwoju, znając głosowanie Komisji, zgłaszam wniosek o postawienie tych dwóch 
projektów uchwał w porządku obrad. Proszę o przegłosowanie. 
Piotr Mielcaerk – nie ma takiej możliwości prawnej, bo gospodarzem tego wniosku 
jest Prezydent Miasta. Jeżeli już nastąpił skutek prawny i został wycofany to nie ma 
możliwości.  
Roman Sondej – jeśli jako radny zyskałbym poparcie dla tych projektów, skutki są 
policzone, bo Prezydent policzył, dokument jest zaopiniowany, natomiast w tym 
momencie zmienia się podmiot, który zgłasza wniosek.  
Piotr Mielcarek – jest to specjalna ścieżka legislacyjna, jeśli chodzi o plan 
zagospodarowania przestrzennego, ponadto procedura zgłoszenia projektu - nie może 
radny, a np. klub radnych, ale nie w tym konkretnym przypadku. 
Marek Surmacz – sprawa obu tych uchwał stawała na poprzedniej sesji, wtedy nie 
poznaliśmy merytorycznego uzasadnienia dla 2-miesięcznej zwłoki. Dzisiaj stajemy 
wobec tego samego problemu i bez podania przyczyn, po nie wykonaniu najmniejszej 
czynności przez 2 miesiące przy opracowywaniu tego projektu planu, czyli de facto na 
jałowym biegu, z jakiś niewiadomych powodów Prezydent wycofuje ten projekt 
uchwały. Dobrze, że może, tylko, że Rada Miasta też może dużo. Uważam, że w 
związku z takim zachowaniem Prezydenta, jego dzisiejsza nieobecnością, a 
inicjowaniem tego typu działań, powinniśmy uznać ten projekt za nieistniejący. Nie 
zmienię swojego poglądu na ten temat i nie chce uczestniczyć w grach Prezydenta, 
które są prowadzone od 15 lat w naszym mieście. W związku z tym sądzę, że 
większość radnych stosowne wnioski w tej sprawie wyciągnie.  
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Ad.27  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Jerzy Sobolewski – wszyscy radni otrzymali na piśmie projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem, które stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Ponadto projekt uchwały 
uzyskał jednomyślnie pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp., głosowało 13 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 1 
wstrzymującym się – załącznik nr 51 do protokołu. 
 
Ad.28  Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wykl ętych 

w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Rafał Zapadka – przedstawiciel wnioskodawców - mam zaszczyt w imieniu 660 
obywateli i za zgodą pana Andrzeja Serafina upomnieć się o złożenie przez wspólnotę 
gorzowską należnego hołdu bohaterom antykomunistycznego podziemia, 
"Żołnierzom Wyklętym". Przez tyle dziesięcioleci byli oni za pomocą terroru, 
cenzury i państwowego systemu kłamstwa usunięci ze społecznej pamięci. Ale teraz 
już można ich uczcić. Można oddać cześć bohaterom, żołnierzom niezłomnym, 
wyklętych przez bandytów z UB i zaprzańców z tzw. PKWN, oraz sługusów Stalina 
okupujących nasze państwo, sponiewieranych słowem przez propagandzistów, 
poetów i pisarzy wysługujących się zaborcy. Nie lękajmy się, komunizm już się 
skończył. Już dawno temu, w 1989 r., ogłosiła ten fakt aktorka Joanna Szczepkowska. 
Tak więc nie ma powodu do obaw. Stalinowscy kaci i zbrodniarze nie zostali 
wprawdzie osądzeni, ochroniła ich "gruba kreska", ale na szczęście zajęła się nimi, i 
nadal zajmuje - tak jak nami wszystkimi, sprawiedliwość najwyższego rzędu, nieczuła 
na korupcję i wpływy złych ludzi. Jesteśmy patriotami, kochamy naszą ojczyznę, 
szanujemy tradycję, pragniemy wolności i niepodległości. Nade wszystko zaś 
potrafimy odróżniać dobro od zła. Tak bogato wyposażeni nie mamy żadnych 
wątpliwości, że Żołnierze Niezłomni byli i są po stronie dobra, a ich prześladowcy od 
złego pochodzą. Słowem "my" obejmuję także Was, panie, panowie Rada, i 
wszystkich tu obecnych. Wy także jesteście szczodrze obdarzeni takimi cechami, 
które pozwalają oddzielić dobro od zła, nieprawość od szlachetności. Zatem nie 
lękajcie się i przyjmijcie tę uchwałę przez aklamację. To będzie godne i sprawiedliwe. 
Żołnierze Niezłomni dołączyli do szeregu pokoleń walczących o niepodległość 
ojczyzny. Jeśli dzisiaj z takim pietyzmem czcimy odzyskanie niepodległości, to 
wdzięczną pamięcią obejmujemy także ich bohaterstwo i ofiarę, którą złożyli ze 
swego życia. Nasza burzliwa historia nauczyła nas przykładać wielką wagę do 
niepodległości, dlatego otaczamy szacunkiem walczących o nią rodaków i dbamy, 
aby ich czyny trwały w zbiorowej świadomości i były upowszechniane wśród 
naszych dzieci i wnuków. To jest nasza forma koniecznej samoobrony. To jest 
praktyczna realizacja interesu narodowego Polaków. Nie da się świętować odzyskania 
niepodległości pomijając żołnierzy antykomunistycznego podziemia."[...] Nie 
jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej 
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ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. [...] My chcemy, by Polska była 
rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród [on] 
Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, 
ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających 
się wolności i sprawiedliwości." Tak napisał w ulotce w marcu 1946 r. mjr. Zygmunt 
Szendzielarz, „Łupaszka”. Dopiero dzisiaj jego kości zostały odnalezione na 
warszawskich Powązkach. Major Szendzielarz podzielił los wielu tysięcy 
zamordowanych przez stalinowskich oprawców, których zwłoki zostały zhańbione i 
ukryte w kloacznych dołach. Dlatego dzisiaj z bólem mówimy: "A my wciąż szukamy 
grobów tych wyklętych! Nieugiętych, rozstrzelanych Naszych Świętych!" Jakie 
wystawilibyśmy sobie świadectwo, gdybyśmy odmówili upamiętnienia czynu tych 
niepodległościowych żołnierzy? Nie wyrażenie woli budowy pomnika "Żołnierzom 
Wyklętym" równałoby się złożeniu hołdu bandytom, którzy pod osłoną sowieckich 
bagnetów i za pomocą terroru zniewolili Polskę, a Polaków próbowali zmienić w 
bydło. Do tego zawsze dążą komuniści i lewacy. Jak słusznie zauważył Józef 
Mackiewicz "Niemcy robią z nas bohaterów, a sowieci robią z nas gówno". My 
dzisiaj przywracamy pamięć o opluwanych i poniżonych rodakach, i chcemy 
postawić im pomnik, aby dać świadectwo, że komunie nie udało się doprowadzić nas 
do pożądanego przez nią stanu. Dzisiaj jest 67 rocznica zamordowania w katowni UB 
sanitariuszki Inki Danuty Siedzikównej, żałnierza matki mjra Łupaszki. Nim oddała 
życie w Gdańsku 28.08.1946r. wykrzyknęła "Niech żyje Poiskaj Niech żyje 
„Łupaszko!". Zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie siedemnastoletnią 
dziewczynę, bitą i poniżaną, bo odmówiła składania zeznań obciążających członków 
brygad wileńskich AK, następnie zastrzeloną strzałem w tył głowy, która umiera z 
imieniem ojczyzny na ustach. Przed śmiercią wysłała gryps w którym napisała 
"Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba". Nie wypada w rocznicę śmierci 
bohaterskiej Inki postąpić inaczej niż wyrazić wolę zbudowania w naszym mieście 
pomnika takim niezłomnym jak ona żołnierzom. Musimy się zachować jak trzeba. 
Panie, Panowie Rada macie szansę zachować się przyzwoicie. Wierzę w Was, wiem, 
że chcecie i potraficie. Zróbcie to również dlatego, że wielce sobie cenicie słowa 
błogosławionego Jana Pawła II, który napominał nas: "Trzeba wspomnieć wszystkich 
zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa 
pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich 
przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią". Pomnik, który stanie w 
Gorzowie będzie właśnie przypominał przed Bogiem i historią żołnierzy, którzy 
Oszukani, porzuceni, nieugięci! Opluwani, poniżeni i wyklęci! Pozbawieni swoich 
domów, swojej ziemi! Poszli walczyć, żeby zginąć, albo zmienić! (Marek 
Gajowniczek). Proszę was, abyście przez aklamację, imieniu wspólnoty naszego 
miasta, wyrazili w uchwale wolę budowy pomnika "Żołnierzy Wyklętych" - 
Żołnierzy Niezłomnych. Chodzi tylko o dobrą wolę i o to, by powiedzieć 
gorzowianom, że w tej sprawie zachowaliśmy się jak trzeba. Projekt uchwały wraz z 
uzasadnieniem stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – proponuje poprawkę w §1 dopisać: „ze środków finansowych 
pochodzących ze zbiórki publicznej.”, ponieważ miasto nie ma na to pieniędzy, a 
inicjatywa jest słuszna. Sądzę, że odpowiednie osoby założą Komitet i zbiorą środki 
na budowę pomnika.  
Jerzy Synowiec – propozycję zmiany zaproponowaną przez Przewodniczącego Rady 
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Miasta o zbiórce społecznej uważam za słuszny krok, w dobrym kierunku. Jestem za 
tym, natomiast jestem przeciwko i tu mojej zgody nie ma, przeciwko tego typu 
wystąpieniom jak usłyszałem przed chwilą, wystąpienie p.R.Zapadki, który 
przymusza w sposób niezwykle ideologiczny, radnych do takiego, a nie innego 
rozstrzygnięcia, z góry dzieląc ich na lepszych i gorszych, patriotów i nie patriotów. 
Mojej zgody na takie stawianie sprawy nie ma i nie będzie. Zwłaszcza jeśli wygłasza 
je człowiek, który nie stroni od antysemickich wypowiedzi. To jest próba dzielenia 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. w przyszłości. Mojej zgody na takie stawianie sprawy 
nie ma. 
Jan Kaczanowski – wobec takich wystąpień, jakie przed chwilą usłyszeliśmy nie 
sposób się nie odnieść. Myślę, że mieszkańców naszego miasta Gorzowa Wlkp. znam 
bardzo dobrze, w 99% to są wspaniali ludzie, którzy nie jątrzą a chcą jednoczyć nasze 
środowisko i w związku z tym przypuszczałem, że będzie tego typu wystąpienie i do 
niego się przygotowałem. Pomysł na postawienie pomnika czczącego pamięć 
żołnierzy wyklętych w Gorzowie Wlkp., oceniam dwuznacznie. Jednak propozycja 
zgłoszona przez grupę mieszkańców naszego miasta może być świetną okazją do 
przeprowadzenia dyskusji na temat zasad, jakie winny obowiązywać w działaniach 
mających na celu upamiętnianie wydarzeń historycznych, osób tak pojedynczych, jak i 
grup społecznych czy politycznych. W moim przekonaniu na pomnik zasługują osoby 
i wydarzenia, które w powszechnym odbiorze są odbierane pozytywnie, 
niewywołujące żadnych kontrowersji w ocenach i interpretacjach historyków. Poza 
tym pożądane byłoby gdyby zgłaszane propozycje dotyczyły osób, czy wydarzeń 
silnie związanych z naszym miastem, czy też regionem. Oczywiście, nie wykluczam 
upamiętniania postaci prezentujących wartości uniwersalne i ponadczasowe, czego 
przykładem mogą być gorzowskie pomniki Adama Mickiewicza, Jana Pawła II czy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W moim przekonaniu wymogów tych nie spełniają 
Żołnierze Wyklęci. Po pierwsze działalność oddziałów podziemia 
antykomunistycznego do dziś budzi wiele sprzecznych ocen badaczy najnowszej 
historii Polski. Nawet niektórzy historycy prawicowi związani z Instytutem Pamięci 
Narodowej przyznają, że np., zjawisko antysemityzmu nie było wśród tych oddziałów 
czymś wyjątkowym. Dowodem na to mogą być wyczyny (niektórzy mówią wprost – 
zbrodnie) Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu. Niektóre akcje żołnierzy wyklętych, 
konkretnie oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostały określone 
przez Instytut Pamięci Narodowej jako niosące znamiona ludobójstwa. Chodzi tutaj o 
zbrodnie popełnione na cywilnej ludności białoruskiej i ukraińskiej. Nie chcę tutaj 
rozpętywać dyskusji na temat dokonań Żołnierzy Wyklętych, nie jestem historykiem. 
Przytaczane tutaj przeze mnie informacje można znaleźć w podstawowych 
podręcznikach historii lub bez większego trudu w internecie. Fakty te pokazują raz 
jeszcze tragiczne i poplątane losy całego pokolenia Polaków, gdzie bohaterstwo 
graniczyło z podłością. Obawiam się, że zgłoszony projekt upamiętnienia Żołnierzy 
Wyklętych pomnikiem w naszym mieście spowoduje nikomu niepotrzebny konflikt 
wśród gorzowian i jałową polemikę. Może to jeszcze nie jest ten czas na stawianie 
pomników tym, których czyny nie zostały wystarczająco jednoznacznie ocenione i 
opisane. A może byśmy zadbali o pomniki już istniejące, jak chociażby o obelisk ku 
czci Żołnierzy Brygady Saperów w Gorzowie, której to Brygady byliśmy tacy dumni. 
Tak na marginesie, wiem p.Marku, że Pan jest najlepszym historykiem, najlepszym 
Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Edukacji, obojętnie co Pan byłby 
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najlepszy, ale powiem z prywatnego skojarzenia takie zdarzenie. Na początku lat 90-
tych miałem przyjemność być z grupą mieszkańców naszego miasta w Berlinie. 
Przewodnik pokazuje jak Berlin jest rozkopany, jak się rozbudowuje i jeden z 
uczestników naszej grupy spytał przewodnika jak to jest, że jeszcze jest w Berlinie 
Aleja Karola Marksa, bo w Gorzowie Wlkp. już wszystkie ulice pozmienialiśmy? 
Odpowiedział bardzo prosto: bo Wy jesteście bardzo bogatym narodem. Te przykłady 
i fakty, które przedstawiłem i celowo odczytałem, to są fakty, które nie wyssałem 
sobie z palca, a które są w książkach historycznych czy internecie. Dlatego też 
uważam, że inicjatywa ta jest przedwczesna. 
Marek Surmacz – dziwiłbym się gdybym od towarzysza Jana Kaczanowskiego, byłego 
sekretarza KM PZPR w Gorzowie Wlkp. usłyszał inną opinię. Dlatego, że dla 
towarzyszy sekretarzy, ludzi, którzy zawdzięczają cały swój dorobek życiowy dzięki 
komunistycznej partii w naszym kraju. Wszystko co wiąże się z jej bytem 
niepodległym, a szczególnie kolaboracją, Armią okupacyjną, Czerwoną, dla nich z 
oczywistych powodów przypominanie tamtej historii, prawdziwej historii, nie z 
podręczników historii pisanych przez historyków PRL-owskich, towarzyszy 
p.Kaczanowskiego, tylko pisanych dzisiaj w niepodległej RP, dzisiaj prawda pisana o 
„Kurasiu”  „Ogniu” jest inna. Dzisiaj prawda pisana o innych Żołnierzach Wyklętych 
jest prawda pisaną i odkrywaną równolegle z odkopywaniem bezimiennych grobów na 
łączce Cmentarza Powązkowskiego. Taka jest prawda, bardzo trudna do przyjęcia 
wielu osobom, mino upływu 20-kilku lat nowej rzeczywistości politycznej i 
społecznej, odkrywania tej prawdy. Tacy ludzie jak Jan Kaczanowski nie przyjmą jej, 
bo musieliby zaprzeczyć swojej ideologii wyznawanej przez całe życie, czego 
mieliśmy dowód ostatnio podczas sesji Rady Miasta o honorowaniu bohaterów p.Jana 
Kaczanowskiego, byłego sekretarza KW PZPR jako Honorowego Obywatela w 
naszym mieście. To jest prawda towarzyszy sekretarzy. Panie mecenasie, to nie Rafał 
Zapadka dzieli dzisiaj nas na tej sali, to wystąpienia takie jak Jana Kaczanowskiego 
dzielą nas na tej sali, bo zmierza do tego, żeby zakwestionować prawdę historyczną o 
żołnierzach wyklętych. Rafał Zapadka w imieniu wnioskodawców, grupy obywateli 
naszego miasta, apelował o zgodę, o jednomyślność. Gdyby nie było wystąpienia Jana 
Kaczanowskiego, a podniósłby rękę za ta uchwałą, zmieniłby swoje postepowanie, 
zmieniłby swój front, reprezentowany na tej sali. Widzę, że w tej chwili podział będzie 
oczywisty, tylko to co na tej sali dzieli, nie dzieli Polaków w Warszawie, Rzeszowie, 
Augustowie, nie dzieli w wielu innych miejscach. A wiecie dlaczego nie dzieli? Bo 
tam żyją ludzie, którzy pamiętają jaka była rzeczywistość, kto i jakimi środkami 
przymuszał Polaków przez 50 lat do zakłamywania historii. Oni to pamiętają i wiedzą 
jaka była prawda. I dzisiaj są dumni z tego, że prawdziwa historia RP i walki o 
niepodległość z okupantem sowieckim w naszym kraju, była toczona z narażeniem 
życia, niektórych osób, o których dzisiaj tylko wycinkowo mówimy, ale całych 
pokoleń, całych rodzin, które przez 50 lat nie robiły takich karier zawodowych jak 
towarzysz Kaczanowski.  
Rafał Zapadka – ponieważ Przewodniczący zgłosił poprawkę do uchwały, która 
zmierza do tego aby środki finansowe na wybudowanie tego pomnika, pochodziły nie 
z budżetu gminy Gorzów Wlkp., jako osoba, która obecnie reprezentuje 
wnioskodawców mam prawo powiedzieć, że uważam wniosek ten za niezwykle 
rozumny. Takie rozwiązanie proponowane tylko należy poprzeć. Zostałem kopnięty w 
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kostkę, wcale się tym nie przejmuję, jestem dość gruboskórnym typem. Radny 
J.Synowiec był łaskaw stwierdzić, że jestem antysemitą… 
Jerzy Synowiec – głos z sali – nie tak powiedziałem…  
Rafał Zapadka – proszę mi nie przerywać, Pan wchodzi w rolę jakiegoś takiego 
strasznego typa, niech Pan pozwoli mi coś powiedzieć. Musi się Pan do tego 
przyzwyczaić, życie jest bardzo kolorowe i słońca świeci dla wszystkich, nawet niech 
Pan sobie wyobrazi, dla antysemitów. Oni też są dziećmi Bożymi, radny Synowiec, 
Pan tego nie wie, ale można się dowiedzieć. Do niedawna mi się wydawało, że o tym 
kto jest antysemitą, a kto nie jest, rozstrzygają Żydzi. Chyba, że p.Synowiec ma od 
nich jakieś pełnomocnictwa, jeśli tak to zwracam honor, przepraszam. W tym duchu 
w jakim przedstawiłem moje uzasadnienie, naprawdę warto być przyzwoitym. 
Stefan Sejwa – Z-ca Prezydenta Miasta – zważywszy na pierwotną treść projektu 
uchwały i proponowaną poprawką, w imieniu Prezydenta Miasta sugeruję żeby zapis 
w § 1 brzmiał: „wyraża się wolę budowy pomnika „Żołnierzy Wyklętych” w Parku 
750-lecia przy ul.Księcia Adama Czartoryskiego, przez Społeczny Komitet Budowy 
pomnika „Żołnierzy Wyklętych” ze środków uzyskanych ze zbiórki publicznej.” 
Istotne jest kto będzie to robił oraz za co. Natomiast w poprawce Przewodniczącego 
było tylko stwierdzenie z jakich środków. Stąd uważam, ze uzupełnienie tej treści 
przez to co proponuję byłoby zasadne.  
Jerzy Sobolewski – wnioskodawca zaakceptował poprawkę. Poinformował, że został 
zgłoszony wniosek o głosowanie imienne nad projektem uchwały – załącznik nr 53 
do protokołu. Zarządza głosowanie imienne. 
Jan Kaczanowski – przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały 
uwzględniającym zgłoszoną poprawkę.– lista stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
 
W głosowaniu imiennym za podjęciem uchwały w sprawie budowy pomnika 
Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim, głosowało 12 radnych, przy 5 
głosach przeciwnych i braku wstrzymujących się – załącznik nr 55 do protokołu.  
 
Ad.29  Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Jerzy Sobolewski – przedstawił projekt uchwały, poinformował, że do Komisja Spraw 
Społecznych zaopiniował projekt pozytywnie, proponując do pracy w komisji jako 
przedstawicieli Rady radnych Z.Burzawę i J.Antczaka – załącznik nr 56 do protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie delegowania radnych Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, głosowało 14 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 57 do 
protokołu. 
 
Ad.29a  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w rozstrzygnięcia skargi p.Lidii 
Przybyłowicz, głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 58 do protokołu. 
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Ad.30  Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania wybranych zadań 
ujętych w budżecie miasta. 

 
Stefan Sejwa – ul.Kostrzyńska – przetarg na dokumentację projektową 
ul.Kotrzyńskiej w pełnym zakresie przebudowy, tak jak koncepcja została ustalona, 
jest realizowany, projekt, który będzie na podstawie koncepcji wykonany dotyczy 
realizacji przebudowy ul.Kostrzyńskiej od pl.Słonecznego do ul.Dobrej. Planowany 
termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisanie umowy z projektantem na 
dokumentację – listopad br. natomiast dokumentacja będzie wykonana do końca roku  
2014. Z wartością ok.1,2mln.zł. tak więc kontynuujemy zakres prac na 
ul.Kostrzyńskiej. Przebudowa ul.Dobrej – II etap – to również szykowanie 
dokumentacji, gdzie do listopada będzie ta dokumentacja sfinalizowana, obejmuje to 
odcinek od ul.Altylerzystów do ul.Stalowej, ok.1300m. Planujemy aby przebudowana 
wg.II etapu ul.Dobra stała się schetynówką do pozyskania środków zewnętrznych na 
realizację tej inwestycji w 2015r. Przebudowa ul.Kobylogórskiej – I etap, które w tej 
chwili realizujemy. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że od ul.Krótkiej do 
ul.Wylotowej i ul.Strażackiej realizujemy cały zakres prac remontowych ok.1200m, 
zakres obejmuje: jezdnie, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, chodniki, ścieżki 
rowerowe, oświetlenie i uzbrojenie podziemne. Wykonawca wszedł na prac robót w 
czerwcu br. i w tej chwili mamy wykonany pierwszy odcinek tego remontu od 
ul.Krótkiej do ul.Wiatracznej. Od wczoraj rozpoczął się drugi odcinek od.Wiatracznej 
w stronę ul.Zagrodowej i ul.Strażackiej. Koszt tego remontu to 6,3mln.zł. i obejmuje 
remont cały kompleksowy zakres. Na dziś mamy problem z tym remontem 
polegający na tym, że nieprzewidziane przeszkody napotkaliśmy w trakcie tego 
remonty, a mianowicie instalacja wodna, gazowa, nie były wcześniej przewidywane 
wcześniej odkrycia dotyczące takiego stanu rzeczy, że na poziomie 50cm pod ziemią 
są te instalacje, co jest niezgodne z przepisami i jest niebezpieczne. Stąd mamy 
opóźnienie ok.2 tygodni w pracach na ul.Kobylogórskiej związanych z 
finalizowaniem zakresu działań. Przebudowa ul.Siedlickiej – w wysokości 455tys.zł., 
jako niezbędny objazd dotyczący remontu ul.Kobylogórskiej został zrealizowany i 
wykonany. Firma Eurovia zakończyła pomyślnie prace. Przebudowa chodników w 
celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego w budżecie za 540tys.zł. Prace te 
dotyczą dwóch rzeczy: przebudowy ul.Piłsudskiego oraz ronda Sybiraków. W 
najbliższym czasie przystępujemy do działań wykonawczych. Przebudowa 
ul.Estkowskiego i ul.Kos.Gdyńskich – ta jakby najnowsza inwestycja, która została 
wprowadzona w wyniku pewnych zmian w budżecie 2013r., oszczędności m.in. z 
ul.Kobylogórskiej. Mamy już wyłonionego wykonawcę, firma Maldrobud z 
Myśliborza i za ok.600tys.zł. po przetargu rusza remont tego odcinka. Stosowna 
umowa została podpisana, plac budowy został przekazany, wykonanie do końca 
października br. przebudowa obiektów mostowych w ul.Borowskiego wraz z 
przebudowa drogi od ul.Dąbrowskiego do ul.Wyszyńskiego – przyjęliśmy 200tys.zł. 
w koncepcji działań i dokumentacyjnych opracowań na 2013r. Zakres prac jest dość 
poważny, bo przede wszystkim obejmuje znajdujące się tam mostki, które są w takim 
stanie katastrofalnym, że musimy podjąć przebudowę i remont tych mostków. Jeśli 
przyjmiemy to zadanie do budżetu to będzie wykonane w 2014r. Przebudowa 
ul.Warszawskiej – II etap dokumentacji na projektowanie – 100tys.zł. po przetargu 
okazało się, ze musimy zwiększyć ta kwotę do 150tys.zł. przejęli śmy te pieniądze z 
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pozostałych po ul.Siedlickiej. W tej chwili opracowywana jest dokumentacja, która 
zakłada drożność ul.Warszawskiej od Muzeum do ul.Cichońskiego, bez potrzeby 
objazdu, będzie przepustowość w jednym kierunku od Muzeum w stronę 
ul.Cichońskiego. Przebudowa ul.Marcinkowskiego, słynne alejki, mamy opracowaną 
dokumentację za 50tys.zł. Zakres prac obejmuje w dokumentacji dwie nitki jezdni na 
ul.Marcinkowskiego, budowę zatok autobusowych, chodników, alejek spacerowych, 
również działania związane z wymiana kanalizacji i oświetlenia oraz w związku z 
tym, że musimy wyciąć część drzew, zasadzenia drzew dodatkowych. Planujemy, że 
ta praca będzie wykonana ul.Marcinkowskiego w 2014r. i do budżetu będziemy 
wprowadzać stosowne środki, ale jednocześnie mamy alternatywę, że może być to 
wykorzystane dodatkowo z tzw.schetynówek, środków przeznaczonych na ten cel. 
Przebudowa ul.Władysława IV, Saskiej i ul.Batorego – prawie 1,7mln.zł. 
Zakończyliśmy etap dokumentacyjny i w tej chwili trwają już prace wykonawcze, 
zmniejszona kwota nastąpiła do 1,3mln.zł. Jesteśmy na etapie, że po sfrezowaniu 
nawierzchni kładziona jest kanalizacja deszczowa, wykonawca wykonuje koryto 
drogi. Zakończenie przewidziane jest na koniec października 2013r. przebudowa 
ul.Wyczółkowskiego – od ul.Mościckiego do ul.Fredry. Przeznaczone 50tys.zł. na 
dokumentację jest w trakcie realizowania i do 30 listopada br. prace projektowe, które 
mamy już w końcówce wykonywania, będą w posiadaniu Wydz.Inwestycji i do 
budżetu 2014r. wprowadzimy realizację tego zadania. Zadanie również może być ze 
schetynówek wspierane finansowo. Budowa chodnika wzdłuż ul.KEN – w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargowego w dniu 22 sierpnia br. podpisaliśmy umowę, wartość 
55tys.zł., termin wykonania do 31 października br. Wykonawcy maja już przekazany 
plac budowy. Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul.Jana Pawła II i ul.Maczka – 
100tys.zł. w projekcie przewidywany zakres prac budowlanych, również 22 sierpnia 
br. podpisana została stosowna umowa. Zadanie będzie wykonane do końca 
października br. Będzie tam 21 miejsc parkingowych i ciąg pieszy wzdłuż tych miejsc 
parkingowych. Utwardzenie ul.Billewiczówny – 142tys.zł. 26 lipca br. została 
podpisana umowa z firmą budowlana p.Tkacz na wykonanie utwardzenia tej ulicy. 
Wartość wykonanych prac to 110tys.zł. 2 sierpnia br. przekazaliśmy plac budowy i 
wykonanie nastąpi, zgodnie z umową, do 26 września br. przebudowa ulic 
gruntowych, planowaliśmy ulice: Niwicka Zuchów, Baczewskiego Gruntowa i 
Skautów – w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca firma Budomex p.Zuzy, 
ulice w odcinakach określonych w dokumentacji zostały zlecone do wykonania. 
Termin realizacji do końca września br. Budowa parkingów przy szpitalu wraz z 
przebudową ul.Dekerta – dokumentacja jest w trakcie przygotowywania, spieszymy 
się bo musimy dokumentacje przygotować do końca września br. żeby skorzystać z 
dofinansowania tej inwestycji w ramach schetynówek. Powstał dylemat, że kiedy nie 
mogliśmy zrealizować przygotowania II etapu ul.Dobrej i skorzystania z 
dofinansowania w ramach schetynówek to wówczas w trybie awaryjnym 
spróbowaliśmy wprowadzić ul.Dekerta. Remont będzie obejmował duży zakres, bo 
od ul.Czartoryskiego do ul.Wyszyńskiego, będzie związany z wymianą uzbrojenia, 
oświetleniem, wymiana nawierzchni, chodników, a przed wszystkim budowy 250 
miejsc parkingowych. Problem związany z parkowaniem wokół szpitala byłby 
zakończony. Planujemy zadanie to w granicach 8-9mln.,zł. wprowadzić do budżetu 
2014r. przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy 
ul.Niemcewicza – I etap – 1,7mln.zł. Podzielona zostało na dwa etapy, obecnie 
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realizowana jest przebudowa, trwa budowa zatok parkingowych i całej nawierzchni. 
Planujemy, że będziemy tą inwestycję realizować do października br. Modernizacja 
odcinka ul.Kasprzaka – końcówka prac remontowych pozostała z 2012r. przy udziale 
BAMA, współfinansowaliśmy to zadanie, po 250tys.zł. Obecnie uzupełniamy pewien 
odcinek, który pozostał z 2012r. w najbliższych dniach nastąpi podjęcie tego 
zakończenia, ponieważ stosowne środki z rezerwy na Kanał Siedlicki – 50tys.zł. 
przejęliśmy na ten cel. Rozbudowa cmentarza komunalnego – 200tys.zl. na 
koncepcję. Obecnie środki musieliśmy zwiększyć o 180tys.zł. ponieważ z przetargu 
okazało się, że wartość koncepcji i I etapu realizacji, wynosi właśnie 380tys.zł. ale 
jesteśmy spokojni, że dokumentacja będzie przygotowana do końca roku i I etap na 
2014r. będzie realizowany w sposób faktyczny. Centrum Edukacji Zawodowej przy 
ul.Warszwskiej – również dotyczy opracowania koncepcji dokumentacji, 200tys.zł. 
mieliśmy przyjęte w budżecie. Jest to ta inwestycja, która dotyczy terenu 
poszpitalnego i przejętych gruntów od Marszałka za przysłowiową złotówkę. Trwają 
prace związane z finalizowaniem koncepcji. Rozważane jest samo zadanie w jakim 
zakresie będzie realizowane, czy tylko szkolnictwo zawodowe- jeżeli tak to ile szkół?  
Czy będziemy tam umieszczać Gorzowski Ośrodek Technologiczny i inne funkcje, 
które planujemy żeby tam się znalazły. Modernizacja i wyposażenie pracowni 
kształcenia praktycznego w CKZ – dostaliśmy dofinansowanie 3,5mln.zł. środków 
zewnętrznych, w ramach LRPO, oprócz tego lokujemy tutaj środki własne i za 
4,2mln.zł. będzie prowadzony remont i modernizacja związana ze zmianą 
wyposażenia. Nie pójdzie to tylko w mury, ale również w wyposażenie 
technologiczne, naukowe. Będzie to jeden z elementów zaplecza Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego we wspomnianym połączeniu gdybyśmy zrobili CEZ 
właśnie z Pomorską. Termomodernizacja obiektów oświatowych – 2,35mln.zł. 
Niestety znaleźliśmy się po próbie uzyskania tych środków o dofinansowanie z LRPO 
na tzw.liście rezerwowej. 15 podmiotów uzyskało dofinansowanie, jesteśmy na 16 
pozycji. Mamy obiecane, że te środki z rezerw Marszałka dostaniemy, ale póki co 
żeby sprostać pewnym zadaniom i nie czekać na prace, które już muszą być 
realizowane, że nagle bez środków zostaniemy, a jak wykonać wymianę okien, dachu 
przy elementach remontu termo? To środki 600tys.zł. z ul.Kostrzyńskiej 
przeznaczyliśmy na dofinansowanie remontu termo, właśnie w odniesieniu do 
gimnazjum nr 9. Zabezpieczenie ppoż. w LO-2 i ZSzTiO – obie prace są w tej chwili 
na ukończeniu, do 31 sierpnia odbieramy, kończymy te dwa remonty. Rozbudowa 
kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul.Górczyńska – Wyszyńskiego w budżecie 
po zmianach 1,6mln.zł. – tutaj przystąpimy do prac we wrześniu br. z realizacją do 
końca roku, zarówno w zakresie remontu skarpy, jak również uzupełnienie 
dodatkowego kolektora, który zapewni drożność spływających wód opadowych 
ul.Górczyńską. Budowa miasteczka ruchu drogowego – wspólna inwestycja, która 
wespół z LUW, dofinansowywana z budżetu państwa jest realizowana w zakresie 
ponad 500tys.zł. Mamy wyłonionego już wykonawcę, remont ruszył i trwa w tej 
chwili, a zakończenie planujemy do 15 października br. Realizujemy również lokalne 
inicjatywy – doposażamy prace remontowe na ul.Ptasiej, na ul.Słonecznej oraz 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Ułanów. Ochrona przeciwpowodziowa 
obszaru zlewni Kanału Siedlickiego – I etap. Realizowane są projektowe działania w 
tym zakresie i do końca listopada br. będziemy już posiadali stosowną dokumentację. 
Rewitalizacja Willi Jaehnego wraz z zagospodarowaniem terenu pod MOS na 
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ul.Kos.Gdyńskich – zadanie, które przy uzyskaniu pozytywnych opinii Konserwatora 
Zabytków znalazło się w trakcie budżetu jako dodatkowe do realizacji. W związku z 
tym, że możemy tu uzyskać dofinansowanie z LRPO, koszt przedsięwzięcia 
szacujemy, że może on dochodzić do 20mln.zł. chociaż nie możemy sprecyzować 
dokładnie. Jesteśmy na etapie prowadzenia prac dokumentacyjnych, wszelkich prac 
konsultacyjnych związanych z programem funkcjonalno-użytkowym. Bardzo 
poważne przedsięwzięcie, które jeśli uda się zrealizować będzie kolejną perełką w 
mieście, w powiązaniu z WiMBP. Budowa boiska piłkarskiego przy ZSTiO – 
100tys.zł.,obecnie przedmiotem opracowania jest boisko pełno wymiarowe 
tzn.100mx64m, z trawy syntetycznej, spełniające wymogi FIFA, ogrodzone siatką, do 
rozgrywek centralnych dla potrzeb gry mężczyzn, młodzieży i kobiet, wszechstronne 
boisko, z zapleczem socjalnym i elementami, które muszą być wykonane. Podpisana 
została już umowa z biurem projektowym ze Szczecina, gdzie firma MD Polska za 
67tys.zł. przygotuje do końca listopada br. projekt tego boiska, które będzie też przy 
udziale środków zewnętrznych realizowane w 2014r. Chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę Rady na budżet obywatelski, o który wszyscy tak zabiegaliśmy, żeby został 
wprowadzony w życie. Budowa placu zabaw na Wieprzycach – 90tys.zł., zakończenie 
zadania we wrześniu br. w pełnym zakresie. Na dniach się rozpoczyna, jest już tam 
stosowne przekazanie placu i pełna dokumentacja była wykonana wcześniej. Ścieżki 
biegowe w Parku Słowiańskim – zrealizowane, wykonane jest to zadanie. Rozbudowa 
skateparku w Parku Kopernika – mamy opóźnienie, ale wytłumaczalne, ponieważ był 
spór czy robić skatepark w Parku Kopernika, czy przy LO-1 na ul.Puszkina. 
Środowiska młodzieżowe wybłagały, że będziemy jednak robić w Parku Kopernika. 
Prace będą zakończone w listopadzie. Budowa chodnika przy ul.Słonecznej – 
50tys.zł., chodzi o dojście do Centrum Charytatywnego Br.Krystyna – wykonawca 
jest wybrany, przekazano plac budowy do 28 sierpnia br. ma być zakończenie 
realizacji. Oświetlenie ul.Ułanów, ul.Dowbora-Muśnickiego – jest w trakcie 
realizacji, zmiana na oświetlenie ledowe. Zakończenie planujemy na miesiąc 
październik br. Przebudowa chodnika ul.Myśliborska – dokumentacja projektowa 
została wykonana wcześniej. Zadanie wykonane. Remont chodnika ul.Mickiewicza – 
duży remont 150tys.zł. Zakończenie w listopadzie br. Przebudowa chodnika 
ul.Boh.Westerplatte z przebudowa schodów – prawie 100tys.zł. Planowane 
zakończenie robót w listopadzie br. Przebudowa chodnika ul.Dowbora Muśnickiego – 
56tys.zł. i zakończenie tez w listopadzie br. Przebudowa ul.Pomorskiej – przypomnę, 
że to z oszczędności powstała idea żeby też wprowadzić to poza ul.Estkowskiego, 
Pomorską i Walczaka. Obecnie po prawej stronie zjazd od ul.Zamenhofa do ronda 
Solidarności, tu jesteśmy już po wyłonieniu wykonawcy robót, w listopadzie 
zaplanowane jest wykonanie tego odcinka i będzie łatwiej i bezpieczniej jeździć. 
Remont ul.Walczaka – od ul.Energetyków, Dowgielewiczowej do granic miasta – 
wykonawca wyłoniony i na dniach nastąpi przekazanie placu budowy. Planowane 
zakończenie w październiku br. Reasumując budżet obywatelski realizowany jest 
bardzo dobrze, wszystkie zadania przyjęte są realizowane, część zrobiona, część w 
trakcie i część nie ma zagrożeń żeby było wykonane do końca roku, z przełomem 
październik/listopad.  
Jerzy Sobolewski – czy na ul.Myśliborskiej plan jest zrobiony i gotowy z wycięciem 
drzew, czy drzewa pozostały tam jednak? Były protesty mieszkańców odnośnie tego 
zadania.  
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Stefan Sejwa – etap dokumentacji wykonany, wszystkie uzgodnienia, pozwolenia 
mamy zrobione, gdyby były pieniądze od jutra możemy rozpocząć realizację tej 
inwestycji. Nie ma środków i wprowadzamy na 2014r. Pojawiły się protesty, 
niektórych mieszkańców nieuprawnione, niemieszczące się w przepisach stosownych 
w tym zakresie. Konsultowaliśmy z Min.Transportu, z służbami Wojewody, mamy 
pełną akceptację i zgodę Wojewody Lubuskiego, na nasze działanie, że słuszne i 
prawne, nie ma opcji takiej abyśmy mogli zrezygnować z tego zaplanowanego 
remontu. Tam planowaliśmy wycięcie części drzew, a to przede wszystkim dlatego, 
że ukorzenienie drzew, w sensie ulic i chodników, jest takie, że nie możemy wykonać 
remontu nie wycinając tych drzew, bo otworzy się sytuacja destrukcji i niszczenia 
jaka była przedtem. Za to obiecujemy nasadzenia, które zrealizujemy w tym rejonie i 
dodatkowo inne. Mieszkańcy zyskają ciekawie zrobiony zakątek, nic nie będzie tam 
negatywnego, w sensie tych krytyk, które docierają. A zamknąć w ogóle w sensie 
przepustowości z Al.Konstytucji na ul.Matejki nie możemy, bo on jest potrzebny 
według opinii innych mieszkańców, kierowców, MZK, itd., jako rzecz bez której 
trudno byłoby się tam obyć.  
Grażyna Wojciechowska – chciałam pogratulować, że mimo, iż nie jestem w 
merytorycznych komisjach ale dziękuję, że przetargi już nie wynoszą takich dużych 
kwot jak wcześniej, że to co było zarezerwowane udało się Prezydentowi i służbom 
odpowiednim wynegocjować, że można jeszcze dodatkowo w ramach tych środków 
dokonać korekt. Znając, że Pan ma tego blusa pozytywnego i Pana pracownicy, co 
niektórzy, bo co niektórzy nie, to jeszcze bym prosiła, może udałoby się realizując 
program obywatelski kawałka ul.Pomorskiej zrobić, że może ta firma również by 
pomogła wyremontować duże schody od ul.Zubrzyckiego. Mieszkańcy tej części 
jesteśmy pozbawieni zejścia, te schody są tak zniszczone, że co niektórzy ludzie 
trzymają oburącz tych pseudo poręczy schodzą. Sprawa drzew – mam od 
mieszkańców ponad 500 podpisów, ale jestem za nowoczesnością, za 
wprowadzaniem dobrego i będę prosiła Radę o wsparcie mojej propozycji ponieważ 
na dzień dzisiejszy 26 drzew, są to lipy drobnolistne, przygotowanych do wycięcia i 
78m2 żywopłotu, z tych 4 rzędów drzew pozostałby tylko jeden. Mamy specjalistów i 
chciałabym prosić o wsparcie inicjatywy żeby te 100-letnie lipy drobnolistne, których 
długość życia wynosi 1000 lat mogły być przeniesione w inne miejsce. Od 2000r. 
czekam z remontem drogi Szmaragdowej. 
Marek Surmacz – usłyszeliśmy, że są przewidziane środki na opracowanie 
projektowe ul.Kostrzyńskiej. Wobec dyskusji, która trwa, szczególnie nad zakresem 
rzeczowym tej inwestycji, czy niewskazane byłoby zanim wykona się zlecenie i wyda 
się określone pieniądze, opracuje się projekt i będzie się stawiało później nas jako 
Radę przed wydatkiem na realizację tej konkretnej koncepcji, a ona będzie się różnić 
w sposobie finansowania, bo może to być 130mln.zł., a może być 70zmln.zł., więc 
istotna różnica w wydatkach budżetowych, czy nie należałoby przeprowadzić czegoś 
w rodzaju konsultacji? Zawarcia jakiego porozumienia, bo jest to bardzo istotna 
inwestycja, jeśli chodzi o zakres finansowania i przyjąć uzgodnioną koncepcje, która 
nie wzbudzałaby kontrowersji w czasie uchwalania budżetu. Żeby nie było tak, ze 
wydamy kilka set milionów złotych na zaprojektowanie i Rada postanowi, że tę 
koncepcję wyrzucamy do śmietnika. Uważam, że takie postępowanie byłoby 
pragmatyczniejsze z punktu widzenia osiągnięcia celu przyszłego, a nie: „niech ludzie 
w mieście sobie gadają co chcą, a ja postanowiłem tak i tak będzie” I będzie taka 
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sama historia jak ze Strzelecką, że Prezydent będzie co jakiś czas wycofywał swój 
projekt i będzie szukał większości w tej Radzie do uchwalenia tej propozycji. To jest 
bardziej niebezpieczne z powodu tego stylu postępowania, ponieważ jak dostaniemy 
propozycję przeznaczenia określonych środków na koncepcję, która będzie za droga 
koncepcją, w naszym przekonaniu, tonie uchwalimy wydatku na ten cel. Zwłoka w 
możliwości zrealizowania tej inwestycji znów będzie kilkuletnia, bo trzeba będzie 
przyjąć koncepcję, zlecić opracowanie projektu, itd., nie mówię już o tym, że 
przystąpienie w tej chwili do wykonywania tej koncepcji, projektowania wywołuje 
określone zachowania wśród potencjalnych dotkniętych tym projektem. Inaczej 
będzie jeśli będziemy planowali wyburzenia, a inaczej jak wyburzeń nie będziemy 
planowali. Ludzie i tak żyją w niepewności od kilku lat, bo Prezydent utwierdza ich w 
przekonaniu, że ta wielka koncepcja ul.Kostrzyńskiej będzie realizowana. Dlatego 
apeluję o podjęcie jakiejś formy konsultacji i przyjęcia uzgodnienia takiej koncepcji, 
która w przyszłości nie będzie wywoływała takiego skutku czy oporu w uchwaleniu 
wydatku budżetowego.  
Roman Sondej – pamiętając jak wyglądała dyskusja wokół zagospodarowania rejonu 
przy ul.Strzeleckiej chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz. Sygnalizował Pan, że 
podjęte zostały prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania 
poszpitalnego kompleksu przy ul.Warszawskiej – kto to robi? Czy był w tej sprawie 
ogłoszony jakiś konkurs, przetarg? Jeżeli nie to kiedy można się czegoś takiego 
spodziewać?  
Stefan Sejwa – ul.Kostrzyńska – bazujemy na koncepcji, która jest. Ona była 
opracowana, była konsultowana z bieżącą Radą. Była akceptacja pójścia w 
dokumentację projektową na bazie koncepcji, która została wcześniej opracowana w 
pełnym zakresie, Rada również opiniodawczo wyrazili swoją akceptację w tym 
zakresie, przy 2-etapowoiści działań, przypomnę od os.Słonecznego do ul.Dobrej i od 
ul.Dobrej do granic miasta. Centrum Edukacji Zawodowej – przygotowujemy zakres 
rzeczowy do tej koncepcji, który ma być uwzględniony, bo też nie mamy pewności do 
końca. Idziemy w pewnym kierunku, czyli będzie Zespół Szkół, ale ile szkół jeszcze 
tej decyzji ostatecznej jeszcze nie podjęliśmy. Zastanawiamy się również nad tym jak 
połączyć to, żeby ten atrakcyjny duży teren nie pozostał tylko sam sobie w sensie 
szkolnym i żeby wykorzystać to do innych celów, czyli umiejscowić tam Gorzowski 
Ośrodek Technologiczny. Myślimy o tym jak wchłonąć Centrum Kształcenia 
Praktycznego we współdziałaniu w ramach CEZ i GOT-em. Myślimy również i o 
takiej sytuacji żeby powiązać to wszystko z centrum szkół artystycznych, czy to jest 
możliwe. Zbieramy wiedzę, dyskutujemy, porządkujemy na temat tego jaki ma być 
zakres rzeczowy, czy tylko robimy budynek szkolny i nic więcej, towarzyszące 
budynkowi szkolnemu elementy, czy wprowadzamy korzystając z okazji jeszcze inne 
funkcje, zadania, które mogłyby być tutaj zastosowane. Obecnie sporządzane jest 
wstępne opracowanie w zakresie potencjału i struktury, który tam ma być. Jeżeli o 
tym już zadecydujemy ostatecznie co tam lokować i jaka funkcja ma dominować 
dodatkowa to wówczas ta koncepcja będzie już ostateczna i przeradzała się w zlecenie 
projektu dokumentacyjnego do realizacji. Jest to początek drogi etapu tworzenia 
koncepcji i przejścia do tworzenia dokumentacji projektowej, chociaż budzi to jeszcze 
różne wątpliwości i dyskusje. Liczymy na środki zewnętrzne, że nie będzie to tylko 
zadanie własne. W ramach rozdania LRPO w l.2014-2020, jeżeli udałoby nam się 
pozyskać większe środki przy wkładzie własnym to wówczas byłoby łatwiej to 
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zrobić, szybciej, mamy tu reżim czasowy zastosowany. Jest to taki etap gdzie jeszcze 
mogę powiedzieć, że to już jest zaawansowanie takie jakby przewijało się w pytaniu, 
jeszcze jest początek drogi, ale robimy wszystko żeby przyśpieszyć te działania.  
Jerzy Wierchowicz – wielkim wstydem naszej kadencji będzie zapewne to, że tej 
ul.Kostrzyńskiej nie zbudujemy. Rację ma Prezydent Sejwa mówiąc, że została 
wypracowana koncepcja, faktycznie chyba w marcu ubr. zakończyła prace komisja, 
zespół urzędniczo-urbanistyczny z udziałem 2 radnych, wchodziłem w skład tego 
zespołu. Gdzie wypracowana koncepcję tą wielka, 4-pasmowej ul.Kostrzyńskiej, jak 
mówią złośliwi, do Łupowa. Radny Surmacz też ma rację gdyż, po tej koncepcji po 
jej upublicznieniu i zapoznaniu się z nią przez Radę, pojawiły się te wszystkie 
wątpliwości, które dzisiaj są artykułowane przez radnych i obywateli, przez 
mieszkańców ul.Kostrzyńskiej, czy rzeczywiście taka autostrada w pełnym wymierzę 
jest nam potrzebna? Czy stać nas dzisiaj na taką inwestycję przy mizerii budżetowej, 
przy kryzysie finansowym, który mamy w całym kraju? Moim zdaniem są to słuszne 
zastrzeżenia, te wątpliwości pojawiły się po opracowaniu koncepcji i to nie znaczy, że 
przy tej koncepcji mamy trwać. Przyłączam się do tego co mówi radny M.Surmacz, 
że być może warto zweryfikować i konsultować już może w mniejszym zakresie, w 
gronie radnych przeprowadzić. Też jestem zwolennikiem budowy ul.Kostrzyńskiej, 
ale w tym mniejszym zakresie nie widzę konieczności budowania autostrady, która 
się skończy na ul.Dobrej, gdyż dalej nie ma sensu tej drogi w takim wymiarze 
prowadzić. Chyba konsultacje te trzeba przeprowadzić, to jest kwestia 60-70mln.zł. - 
są to pieniądze nie do pogardzenia. Olbrzymim skandalem jest również i to, że 
trzymamy od kilku lat w wielkiej niepewności wszystkich mieszkańców 
ul.Kostrzyńskiej od strony Warty. Oni nie wiedzą co z nimi będzie, chcieliby 
sprzedać te nieruchomości, oni je remontują i to widać, licząc na jakieś pieniądze od 
miasta, a miasto mówi: kupimy, nie kupimy. Tak z mieszkańcami ul.Kostrzyńskiej 
postępować nie wolno, oni tez muszą mieć swoją sytuację jasną żeby wiedzieć na 
czym stoją. Apeluję do Prezydenta żeby te konsultacje raz jeszcze przeprowadzić, 
żeby rzeczywiście raz jeszcze zasięgnąć opinii urbanistów, architektów, specjalistów 
od komunikacji, czy rzeczywiście ta szeroka, ten pełen wymiar ul.Kostrzyńskiej jest 
rzeczywiście koniczny, czy nie wystarczy dla właściwego rozwoju miasta i dla 
właściwej komunikacji, budowa ul.Kostrzyńskiej w wersji zmniejszonej. Jeżdżę tą 
ulicą kilka razy dziennie, mieszkam tam, nie widzę tam zatorów komunikacyjnych, a 
jeżdżę w różnych porach dnia i nocy. Stąd myślę, że być może trzeba tą koncepcję 
zweryfikować i jeszcze raz postawić pod rozwagę Radzie czy rzeczywiście: duża 
autostrada, czy remont, czy budowa nowej drogi w zakresie 2-pasmowym 
ul.Kostrzyńskiej. Przyłączam się do apelu radnego M.Surmacza w tym zakresie i 
Prezydent pozwoli nam jeszcze na przedyskutowanie tego tematu, gdyż o wielkie 
pieniądze tutaj chodzi.  
Stefan Sejwa – problem jest poważny ponieważ jeżeli mieliśmy pierwotną zgodę, 
akceptację i mamy już terminy działań konkretyzujących, chcemy żeby już 
planowany termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy na dokumentację 
pełną był zrealizowany na przełomie październik/listopad br. Nie możemy tak działać, 
przecież mamy pewną inżynierię finansową, przesuwamy środki, pewną chronologię, 
opieraliśmy się na tym, że jest akceptacja, Prezydent też sugeruje rozwiązanie takie 
żeby iść, w związku ze zjazdem S-3, tym bardziej staje się istotna kwestia drożności 
tego odcinka w pełnym zakresie. Właśnie żeby tych mieszkańców nie pozostawiać w 
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niepewności, nie możemy tak zmieniać, bo z tej dyskusji wynikałoby, że znów mamy 
się wycofać z pewnych ustaleń, które przyjęliśmy już jako constans, w sensie, że 
robimy to. I teraz prawie na etapie realizacyjnym do przetargu pojawia się nowa myśl, 
że łagodzimy, weryfikujemy, coś zmieniamy. Chcemy iść w pełnym zakresie, chcemy 
wyburzyć te budynki, o których radny Wierchowicz powiedział, chcemy robić 
pierwszy etap do ul.Dobrej. Będziemy aplikować środki. To nie jest tak, że nagle coś 
sobie zmienimy, decyzje w sprawie, bo mamy zaawansowanie pewnych działań, 
pewien kalendarz poczynań ustalony i nie jest tak łatwo wycofać się i przyjąć nową 
opcję. W związku z tym opieram się na opinii Prezydenta T.Jędrzejczaka, z którym 
też to dyskutowaliśmy nie raz i jest za tym, żeby mając w każdym kierunku Gorzowa 
Wlkp. wjazd wielkomiejski, bo jeszcze będziemy robić ul.Myśliborską do S-3 w 
pełnym zakresie, żeby każdy wjazd do Gorzowa Wlkp. był wielkomiejski w pełnym 
zakresie. Jeżeli środki pozyskamy będziemy rozszerzać etapowość. Nie jest takie 
łatwe, że co parę sesji możemy zmieniać myślenie i działanie w tym kierunku. 
Wolałbym tą opcję, którą prezentowałem, tą pełną, mimo, że jest ona droga. 
Jakub Derech-Krzycki – jako Przewodniczący Klubu Radnych „Nadzieja dla 
Gorzowa” wspierającego w naturalny sposób Prezydenta Miasta, muszę wyrazić 
oburzenie tym co powiedział Prezydent Sejwa. Jeśli jednak padają głosy ze 
wszystkich stron na forum Rady, że radni chcą, zanim zapadną ostateczne decyzje, 
nawet jeśli jest już trochę późno, porozmawiać o tym jaki ma być przebieg tej ulicy, 
to proszę nie mówić, że się nie da, bo chodzi tylko o spotkanie, żeby radni się 
zapoznali. Mieliśmy dzisiaj już po raz kolejny na sesji taką sytuację, gdzie być może 
brak rozmowy i wymiany argumentów powoduje, że niektóre projekty utykają w 
martwym punkcie nie byłoby dobrze gdyby pozostała koncepcja i projekty, aplikacje 
pod środki unijne, i już słyszę jak to potem będzie, że już nic zmienić nie można, bo 
już Unia chce dać na to pieniądze. I trafi tu jakiś projekt, który nie będzie zyskiwał 
akceptacji Rady. Radni nic innego nie zrobili, tylko jak siedzą od lewa do prawa 
poprosili, że chcieliby porozmawiać, jak Urząd widzi projekt tej drogi. Proszę to 
przyjąć do wiadomości i nie mówić, że się nie da. 
Marcin Gucia – Prezydent mówi o przetargach, które w tym roku mają się odbywać, a 
przecież kilkanaście minut temu zdjęli śmy 600tys.zł. z przebudowy ul.Kostrzyńskiej, 
na termomodernizację. Z informacji jakie uzyskaliśmy na Komisji Budżetu i 
Finansów żadne środki na tej inwestycji w br. nie zostały. Do tej pory nie wydaliśmy 
żadnych pieniędzy jeszcze na tą inwestycję. Jest to ostatni moment, żeby się 
zastanowić, żeby podjąć pewną refleksję i zmniejszyć zakres tego remontu, ponieważ 
mieszkańcy nie oczekują tego, że zrobimy im autostradę, tylko oczekują, że będą 
mieli dobrą, przejezdną drogę.  
Mirosław Rawa – logika, że jak jest kryzys to się buduje wąskie drogi, a jak wzrost 
gospodarczy to szerokie – co to za myślenie? Miejcie też jakąś skromność w sobie, że 
są ludzie kompetentni, którzy znają się na budowie dróg, projektują te drogi. Drogi 
nie budujemy na 2-3 lata, tylko na kilkadziesiąt lat, zarezerwujemy teren, wiemy jak 
ma to wyglądać, projektujemy. Kwestia ile będziemy mieli pieniędzy. Nie widzę w 
najbliższej perspektywie takich pieniędzy, które na ten projekt byłyby. Można zrobić 
porządny projekt i ewentualnie go etapować, skoro nie mamy kasy na wykonanie 
całości. Jest to kwestia decyzji o tym jak rozwijamy komunikację tramwajową, czy 
mamy zarezerwowany pas? Jeżeli w ogóle jakaś szansa pojawiłaby się na środki 
unijne to wiem, że tylko finansowane są takie trakcje tramwajowe, które są w 



33 
 

wydzielonym pasie. Patrząc na tą drogę, jak chcemy przejechać z zachodu na wschód 
i odwrotnie, to prawie cała taka średnicówka jest 4-pasmowa. Ona kończy się na 
rondzie przy ul.Kos.Gdyńskich, tam się kończy, bo jest wąskie gardło. Nawet przy 
ul.Jagiełły jest 4-pasmowa, później idzie ul.Warszawską, ale zrobienie takiej uliczki 
kiedy cała ul.Walczaka, jadąc ze wschodu na zachód, jest 4-pasmowa, zrobienie takiej 
wąskiej jak na ul.Wyszyńskiego, przecież ul.Wyszyńskiego jest za wąska. To już 
dzisiaj, nie wiem jak będzie za 20 lat, tam się jedzie w sznurku, nie można 
wyprzedzić, nie jest to bezpieczna droga, bo zdecydowaliśmy się na wariant takiej 
wąskiej drogi. Jestem za rozmową zawsze, uważam, ze argumenty powinno się 
wszelkie rozważać, ale dla mnie nie jest takie oczywiste, że jak nie mamy pieniędzy 
to budujmy wąskie drogi. 
Marek Surmacz – nikt nie mówi o tym, że mamy oszczędzać, bo zmieniła się 
sytuacja, tylko mówimy o racjonalizacji wydatków. Jaką funkcję ma Al.11-listopada i 
ul.Kostrzyńska? Zupełnie inną miała 15 lat temu, kiedy droga nr 22 z Kostrzyna 
przebiegała zupełnie inną trasą, wtedy była częścią drogi krajowej, a dzisiaj jest tylko 
ulica lokalną, bo droga nr 22 poszła przez Krzeszyce i wjeżdżamy zupełnie inną 
drogą, mostem Lubuskim, w innym miejscu do Gorzowa Wlkp., więc ta droga 
zmieniła swoją funkcję. Dzisiaj Al.11-listopada i ul.Kostrzyńska jest tylko drogą 
dojazdową od os.Słonecznego i dalej do tych zabudowań, jednostronnie 
zabudowanych po prawej stronie jadąc w kierunku Kostrzyna. Jak wyburzymy 
według koncepcji Prezydenta Miasta lewą stronę, to praktycznie torowisko kolejowe 
będzie rozgraniczało tą drogę od przestrzenni. Dlatego pytam się o zmianę funkcji. 
Między słowami Prezydent Sejwa tak naprawdę zdradził intencje Prezydenta Miasta, 
bo Tadeusz Jędrzejczak wyobraża sobie wielki Gorzów Wlkp. i z każdej strony 
wielką autostradę wjazdową. Jeżeli tak, to jest to wbrew racjonalnej ocenie tego co się 
widzi, a to jest emocjonalna ocena. To wykracza poza racjonalne widzenie tego i 
mam wrażenie, że ten upór przy ul.Strzeleckiej też właśnie z takich przesłanek 
wynika. Nieracjonalnych, bo Prezydent wiedział o tym, że od kilku miesięcy na 
kolejnych posiedzeniach kwestionowano i podważano te rozwiązania urbanistyczne, 
które były przedstawiane. Teraz sygnalizuje od początku, że jest dyskusja, nie dalej 
jak dwa tygodnie temu w wywiadzie radiowym Prezydent Miasta powiedział, z 
pamięci cytuję, że trwa dyskusja o tym jak ma wyglądać ul.Kostrzyńska, poczęstował 
przy okazji epitetami radnego J.Synowca i przy okazji ujawnił jedną ważną, istotną 
rzecz, poddał wątpliwość, sens istnienia torowiska tramwajowego w ul.Kostrzyńskiej. 
Więc pytam: gdzie spójność działania? Czy w koncepcji jest torowisko tramwajowe? 
Jest, a Prezydent 2 tygodnie temu mówi, że zlecił badania przepływu ruchów 
pasażerskich na tym odcinku, bo wiemy, że zmieniła się kultura korzystania z 
komunikacji publicznej, że spada liczba pasażerów, że z pętli przy ul.Kostrzyńskiej 
jednostki jeżdżą, czasami zdarza mi się jechać tym tramwajem, to rzeczywiście 
tramwaj jedzie pusty prawie do dworca. Oczekuję od kompetentnych urzędników w 
mieście, że oni szerzej widzą ode mnie, bo oni mają dostęp do danych, do informacji, 
to jest ich zadanie służbowe, nie będę wzbudzał w sobie tego typu wątpliwości, a 
wzbudzam w sobie takie wątpliwości. Zmieniła się funkcja drogi, jeżdżą tylko 
pojedyncze samochody jak ul.Warszawską – tutaj nie ma już tak dużego natężenie 
ruchu kołowego, bo jak ktoś ma jechać na rondo Santockie to unika odcinka 
ul.Warszawskiej między ul.Cichońskiego a ul.Szkolną, bo tam można urwać 
podwozie i tymi argumentami się ludzie kierują, ale to są wąskie ulice. Za chwilę jest 
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koncepcja innego zagospodarowania samego otoczenia Katedry, ale jak 15 lat temu, 
ówczesnemu Prezydentowi – H.M.Woźniakowi, wskazywaliśmy, że jest okazja przy 
przebudowie torowiska, był to nowatorski pomysł, zbudowania za kilka ówczesnych 
milionów złotych, torowiska od podstaw to była koncepcja wyprowadzenia torów 
tramwajowych do Białego Kościółka i doprowadzenia do skrzyżowania z 
ul.Wybickiego, żeby odjechać od Urzędu Miasta, to wtedy ujawnioną troską było 
wyciszenie linii tramwajowej, bo nie myślono, żeby to wyprowadzić, ale wyciszenie 
na wysokości Urzędu Miasta, bo rzeczywiście budynki wzdłuż tej linii się 
degradowały. Chciałbym widzieć trochę dalej w rozwoju miasta, niż chcenie 
emocjonalne, doraźność jakaś, ponieważ takie podejście ostatecznie prowadzi do 
zakwestionowania tego typu widzenia i na końcu spotykamy się z tym, że strumienie 
pojazdów na ul.Kostrzyńskiej są dużo mniejsze, bo dzisiaj nie ma tam nawet zjazdu z 
S-3, nie zadbaliśmy o to i nie ma zjazdu z S-3 do miasta. Zjeżdżamy na 
ul.Myśliborskiej i radny M.Gucia miał rację swego czasu jak mówił, żeby prowadzić 
2-pasy na ul.Myśliborskiej, bo gorzowianie zjeżdżają z S-3 do miasta na 
ul.Myśliborskiej. Analizując inne warianty różnego rodzaju zachowań i nowe 
zachowania mieszkańców miasta, trzeba brać pod uwagę, że chcemy zrobić 
autostradę wyjeżdżającą do Łupowa i Bogdańca, bo droga ta straciła na znaczeniu i 
nijak ma się to do rzeczywistości. Za 5 - 7 lat z pewnością będzie druga nitka S-3, bo 
Minister zakomunikował w tej sprawie. Uważam, tak jak wspominał radny 
J.Wierchowicz, że wybudowanie dwóch szerokich pasów z torowiskiem 
tramwajowym w środku, ulica miejska, wynikającymi z tego ograniczeniami, bo 
50km/h dobrej jakości, zagwarantuje płynny ruch, ze zniesieniem zakazu 
wyprzedzania i nie ma potrzeby budowania czegoś trzy razy większego, żeby 
wydawać na to 150mln.zł.  
Agnieszka Surmacz – dyrektor Wydz.Inwestycji – proces projektowania to okres 
ok.1,5roku. W 2015r. nie ma środków na ul.Kostrzyńską, jest tylko odwodnienie 
zachodniej części miasta. Jeżeli nie rozpoczniemy projektowania teraz, nie ma 
możliwości podpisania w przyszłym roku jakiejkolwiek umowy, bo nie ma środków 
w WPF i w l.2015 i 2016 będzie realizowane odwodnienie zachodniej części miasta 
na 60mln.zł., więc nie będzie środków żeby ta umowę w jakikolwiek sposób 
podpisać. Sprawa ul.Kostrzyńskiej była na Komisji Gospodarki i Rozwoju w marcu 
br. i ten wariant został przyjęty przez Komisje, czyli była poddana dyskusji i na 
podstawie tego przystąpiliśmy do realizacji w ramach Wydz.Inwestycji. Albo 
ogłosimy przetarg teraz, podpiszemy umowę, albo trzeba będzie to wycofać nie wiem, 
do którego roku, bo nie ma tego w WPF, nie ma na to środków.  
Jerzy Sobolewski – w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji uznaję, że 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości informację ze stopnia zaawansowania 
wybranych zadań ujętych w budżecie miasta. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.31  Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I 

półrocze 2013r. 
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za I 
półrocze 2013r. wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 59 do 
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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.32  Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za II 

kwartał 2013 rok.  
 
Jerzy Sobolewski – sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta za II kwartał 
2013r. wszyscy radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 60 do protokołu. W 
związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła sprawozdanie 
do wiadomości. 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.33  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 61 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
 
Ad.34  Odpowiedzi na interpelacje z LII sesji Rady Miasta z dnia 26 

czerwca2013r. 
 
Ad.35  Przyjęcie protokołu z LII i LIII sesji Rady Miasta Gorzow a Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
LII lub LIII sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LIII sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 15 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
 
Ad.36  Sprawy różne, wolne wnioski 
 
Ewa Wróbel – przedstawiciel kupców z ul.Cichońskiego – przyszliśmy wysłuchać 
pkt.17 porządku obrad, Prezydent E.Piekarz powiedziała bardzo ciekawa rzecz dla 
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nas, że jeżeli inwestycje czy czynsze pobierane przez miasto przynoszą dochód, 
kupcy są wypłacalni, to nie ma podstaw, żeby obniżyć czynsze. Tak to zabrzmiało, 
przynajmniej tak to zrozumieliśmy, jeżeli umowy podpisane z kupcami przynoszą 
dochód nie ma podstaw żeby obniżyć czynsze. Chcieliśmy poinformować, ze sytuacja 
kupców na ul.Cichońskiego jest tak, że większość z nas jest niewypłacalna. Mamy 
126 punktów, z czego żyją całe rodziny. Nie zalegamy z czynszem do miasta, tylko 
dlatego, że na niektórych punktach jest już komornik. Jest ściągane komorniczo z 
rodzin. Część kupców okresowo jeździ za granice, żeby zapłacić czynsz. Umowa jest 
skonstruowana w ten sposób, że Ci którzy chcieliby zrezygnować, nie mogą się 
wycofać, a większość z nas chciałby mieć miejsca pracy tak naprawdę. Nie chcemy 
rezygnować, chcemy pracować, ale chcemy mieć takie warunki czynszowe, 
finansowe, abyśmy mogli temu podołać. Zwracaliśmy się o pomoc, żeby chociaż 
troszeczkę obniżyć czynsz, albo okresowo obniżyć czynsz kupcom w sezonach 
martwych. Za każdym razem dostajemy odmowę, a w ubr, dostaliśmy podwyżkę 
czynszu, pomimo, że sytuacja już była ciężka i ją zgłaszaliśmy. To jest nasz wstępny 
apel do Rady, z naszej strony kierownik targowiska przygotuje całe zestawienie i 
wyśle do każdego z radnych oddzielnie, jak sytuacja faktycznie wygląda. 
Podejrzewam, że sytuacja nie dotyczy tylko kupców na ul.Cichońskiego. Słaba 
koniunktura handlowa Gorzowa Wlkp. jest kamuflowana, bo osoby prowadzące 
działalność szukają środków żeby się utrzymać na stopie minimalnej. Nie mówię o 
wszystkich, ale bardzo dużo osób jest w tej sytuacji.  
Ewa Piekarz – sądzę, że wkradł się tutaj błąd poprzez niezrozumienie, wcześniejsze 
moje wypowiedzi dotyczyły tylko i wyłącznie umów najmu. Natomiast targowisko 
przy ul.Cichońskiego ma zawartą z miastem umowę dzierżawy gruntu, jest to 
zupełnie inna kategoria i nie mają z sobą żadnych punktów stycznych, Jeśli chodzi o 
warunki umów wewnętrznych pomiędzy prowadzącym targowisko a poszczególnymi 
kupcami, gdzie p.Wróbel sygnalizuje, że nie można z czegoś zrezygnować to na to nie 
mamy wpływu, bo miasto i Stowarzyszenie Kupców Targowiskowych wiąże tylko 
umowa dzierżawy gruntu, nic więcej. W sytuacji kiedy jakikolwiek podmiot ubiega 
się o pomoc finansową, zwracam uwagę, że jesteśmy w warunkach funkcjonowania 
UE, wchodzi natychmiast pomoc de minimis i w każdym przypadku trzeba pokazać 
swoją sytuację finansową, zeznania podatkowe i sytuację finansową z br. 
Marek Surmacz – przyznam, że nie znałem sytuacji na tym targowisku, ale historia 
zatoczyła koło, pamiętamy dokładnie 2004r. i ówczesne porozumienie, to co się 
wydarzyło jest pochodną realizowania koncepcji Prezydenta T.Jędrzejczaka, bo wtedy 
po konflikcie z kupcami targowiskowymi to rozwiązanie, czyli przeniesienie 
targowiska na dawny skład opałowy ciepłowni, przewidywaliśmy, że to wyjście nie 
jest dobrym wyjściem dla kupców, bo jest to poza ciągami pieszymi, 
komunikacyjnymi, że prędzej czy później to do takiego skutku doprowadzi. Nie mam 
satysfakcji z tego powodu, ale prawdopodobnie nie zdajemy sobie sprawy z 
dramatyzmu tej sprawy, bo nie mamy danych szczegółowych na temat sytuacji 
finansowej. Jest tak, że jak u nas prowadzi się działalność to się nawet wegetuje, ale 
się trwa na tej działalności. Jest to powód do tego, żeby porozmawiać poważniej o 
całej polityce targowiskowej w mieście, czy w ogóle wywiązujemy się z tego zadania 
gminnego, którym jest organizowanie targowisk w mieście? Po likwidacji targowiska 
przy ul.Garbary, po likwidacji wielu innych zieleniaków, przy okazji otwierania 
ORBI, hali na ul.Marcinkowskiego i innych, praktycznie wygoniliśmy z miasta 
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targowiska i wobec powstałej alternatywy, wielkopowierzchniowych sklepów, 
targowiska umierają, poza jednym na ul. Jerzego, na św. Jerzego targowisko żyje, oby 
tam się udało wprowadzić nową tradycję handlowania w sobotę, ale targowisk w 
mieście nie ma i jest to powód do tego, żeby pomyśleć o wywiązaniu się z tego 
zadania samorządowego, stworzenie możliwości prowadzenia działalności 
targowiskowej w mieście. Okazuje się, że ta forma handlu w mieście jest 
akceptowana, tylko jak się organizuje targowisko bez parkingów, na obrzeżach i 
jeszcze dojazdem garbatym to mało kto odwiedza takie targowisko. 
Jerzy Sobolewski – przypominam, że sesja na wniosek zostanie zwołana na 4 
września br. o godz.15.00 Radni otrzymają porządek obrad wraz z oboma wnioskami 
radnych, którzy te wnioski złożyli. W imieniu Klubu Radnych PO zapraszamy, radna 
H.Kunicka organizuje sportowe pożegnanie wakacji – 31 sierpnia o godz.11.00 na 
stadionie żużlowym – zapraszamy, Wojewoda Lubuski objął patronat nad tą imprezą. 
Marek Surmacz – wpłynęły dwa odrębne wnioski o zwołanie sesji z różnymi 
proponowanymi porządkami obrad, w związku z powyższym uważam, że jest 
Przewodniczący jest zobowiązany zwołać dwie sesji, w różnych terminach, bo 
porządek obrad w jednym i drugim wniosku nie pokrywają się. Uważam, że wniosek 
złożony z naszej inicjatywy jest dalej idącym wnioskiem, bo zawiera w sobie 
tematykę, o której wspominał radny J.Kaczanowski. Apelują do kolegów o wycofanie 
tego wniosku, bo z przyczyn formalnych należałoby zwołać dwie sesje, nie ma 
możliwości skonsumować dwóch wniosków w jednym terminie i w jednej sesji, 
prawo nakazuje, że porządek obrad musi być zrealizowany wedle wniosku. Jeden z 
wniosków powinien zostać wycofany.  
Jerzy Sobolewski – zarządzam sesję na środę na godz.15.00 uważam, że wnioski się 
pokrywają. Poinformował, że wpłynęło pismo p.J.Marciniaka w sprawie 
funkcjonowania Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia – domaga się w piśmie 
aby Rada Miasta zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli finansowej 
funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. pn.Ambulatorium 
Kontrolowanego Trzeźwienia, pod kątem legalności, celowości i gospodarności 
wydatkowania pieniędzy z funduszu kapslowego. W związku z powyższym 
proponuje poddać pod głosowanie wniosek. 
 
 
W głosowaniu jawnym za zleceniem Komisji Rewizyjnej kontroli finansowania Izby 
Wytrzeźwień pn.Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia pod kątem legalności, 
celowości i gospodarności wydatkowania pieniędzy z funduszu kapslowego, 
głosowała zdecydowana większość radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.  
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że sesja kolejna odbędzie się 24 września br., 
wyjątkowo we wtorek, a nie w środę 25 września, jak była planowana.  
Grzegorz Adamczyk – właściciel terenu przy ul.Strzeleckiej – w dniu dzisiejszym 
zostało zdjęte z obrad sesji głosowanie nad planem zagospodarowania dla tego terenu, 
chciałem zapytać Panią Prezydent co dalej? 
Ewa Piekarz – inicjatywa uchwałodawcza zostanie przedstawiona do Rady Miasta.  
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Ad.37  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady LIV sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1700 

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


