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P R O T O K Ó Ł Nr 56/2013 
 
 

 z LVI sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 24 września 2013r. 
o godz.12.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. 
 
Sesję zwołano zarządzeniem Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
O terminie, miejscu i tematyce sesji powiadomiono radnych Rady Miasta poprzez 
doręczenie im zawiadomień. 
 
Na ogólną liczbę 25 radnych na sesji obecnych było 20 - zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Radni nieobecni: 
1.Antczak Jerzy, 
2.Derech-Krzycki Jakub, 
3.Kochanowski Krzysztof, 
4.Wierchowicz Jerzy, 
5.Wróblewski Radosław. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Prezydent Miasta, Z-cy Prezydenta Miasta, pracownicy Urzędu Miasta i goście 
zaproszeni, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe. 
4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 rok (www.bip.gorzow.pl – 

Rada Miasta – materiały). 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 685. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 686. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta 

Gorzowa Wlkp. – druk nr 687. 
8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025 – 

druk nr 688. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomości zbywanej w drodze zamiany na cele mieszkaniowe – druk nr 683. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – druk nr 680. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i 
wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej planowanego do realizacji w ramach 
środków Priorytetu IX – Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 – druk nr 684 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 681. 
13. Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
14. Odpowiedzi na interpelacje z LIV sesji Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2013r. 
15. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
16. Sprawy różne, wolne wnioski. 
17. 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 
rozpatrzenie pkt.11 na początku sesji oraz o poszerzenie porządku obrad o projekt 
uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. - druk nr 689. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o zmianę kolejności rozpatrzenia projektu 
ujętego w pkt.11 porządku obrad rozpatrzyć, jako pkt 3a, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za wnioskiem o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały 
w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej, w dniu 01 listopada 2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 
16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Jerzy Sobolewski – proponuję rozpatrzyć w pkt.11 w pkt.3a, projekt uchwały na druku 
nr 689 w pkt.11 porządku obrad.  
 
W głosowaniu jawnym za zatwierdzeniem porządku obrad wraz z przyjętymi 
zmianami, głosowało 16 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się.  
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Ad.3  Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; 
oświadczenia klubowe. 

 
Przed dzisiejszą sesją interpelacje zgłosili i odczytali radni: S.Pieńkowski, J.Synowiec, 
M.Surmacz, P.Leszczyński, G.Wojciechowska, R.Jałowy i M.Gucia. Interpelacje 
stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Grażyna Wojciechowska -   tak fatalnej współpracy jak w obecnej 

kadencji rady Miasta to w swojej wieloletniej 
pracy nie miałam, może niektórym to 
odpowiada. Pracując w trzech komisjach, 
otrzymując zaproszenia uczestniczę w 
spotkaniach, od Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu do Komisja Spraw Społecznych. To, 
co ostatnio się dzieje nie mogę zrozumieć. 
Wczoraj wszyscy radni byliśmy w tym 
obiekcie na komisjach, a następnie z internetu 
dowiaduję się, że było spotkanie, gdzie 
Prezydent w asyście Zastępcy i innych gości, 
bez żadnego radnego, nikt z nas nie został 
zaproszony. Od czego więc jesteśmy? Żeby 
tyrać w komisjach, ale żeby tej młodzieży 
przytaknąć, że jesteście świetni – to tego nie 
ma. Kolejna sprawa, kto był w Teatrze na 
premierze to sobie przypomina, moment jak 
ze sceny dyr.Tomaszewicz dziękował 
p.D.Modrzejewskiej-Karwowskiej – dyr. 
Wydz.Spraw Społecznych za to, że dała 
pieniądze na akcje „Obudź się”. To są kpiny, 
proszę zacznijmy działać i być tam gdzie 
zobowiązywaliśmy się, gdzie zgłaszają nam 
interpelacje prosząc o pomoc. Mam jeszcze 
20 interpelacji, które zostały mi zgłoszone. 
Proszę wszystkich radnych o wsparcie, 
rozumiem modernizację, że mają być 
pieniądze z UE, ale drzewa – lipy 
drobnolistne, które rosną, Niemcy sadzili, my 
teraz oznakowaliśmy i będziemy wycinać. 
Proszę, że jeśli są przewidziane do wycięcia 
to technologia jest taka, ze skoro mnie było 
stać płacić za sadzenie dużych drzew, to 
miasto stać, żeby te piękne drzewa – lipy 
drobnolistne przesadzić, na tereny 
gorzowskich parków. Dostarczę na Konwent 
Rady jak to wszystko wygląda, bo mam 
zdjęcia.  
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Oświadczenia klubowe: 
Robert Surowiec – mój głos w tym punkcie zaczyna być symboliczny, bo najpierw 
niemal rok prosiłem o umowy wynajmu powierzchni biurowej, które miasto 
wynajmuje od firm zewnętrznych, minął prawie rok, otrzymałem. A teraz będę 
niedługo świętował półrocze i otrzymałem zapewnienie, że niebawem dostanę, 
zestawienie cen, po których miasto wynajmuje lokale w porównaniu z tym jak my 
wynajmujemy. Przypomnę za lokal przy ul.Przemysłowej miasto płaci 
ok.64zł./miesięcznie/m2. Zapraszam do Warszawy w bezpośrednim sąsiedztwie Sejmu 
RP przy ul.Wiejskiej, są dokładnie takie ceny. Rozumiem, że Gorzów Wlkp. jest 
wyjątkowym miastem, że ul.Przemysłowa to wyjątkowe miejsce na świecie, ale jestem 
przerażony tymi cenami, które płacimy. Oczekuję, po raz kolejny proszę, domagam 
się, żeby takie zestawienie wydobyć. Miasto wynajmuje lokale i mam wrażenie, że 
jeśli miasto wynajmuje małe lokale to przedsiębiorcy płacą dużo mniej, natomiast za 
duży lokal w miejscu, które nie jest jakieś wyjątkowe, płacimy gigantyczne pieniądze, 
a jeśli zestawimy to z sytuacją, że Stowarzyszenie Br.Alberta, które zajmuje się 
sprawami, które należą do miasta, czyli pomocą osobom bezdomnym, miasto żąda 
podatku od nieruchomości w kwocie kilkunastu tysięcy miesięcznie, a lekką ręką 
wydajemy grube pieniądze, to jestem wyjątkowo zasmucony i jeśli w taki sposób 
miasto działa, że radnemu przez pół roku szykuje proste zestawienie to jest dla mnie 
rzecz niepojęta.  
 
Ad.3a  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 
planowanego do realizacji w ramach środków Priorytetu IX – 
Działanie 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 

 
Zygfryd Kamilewicz – dyrektor Wydz.Integracji Europejskiej – w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 
planowanego do realizacji w ramach środków Priorytetu IX – Działanie 9.3 Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, głosowało 16 radnych, przy 
braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 5 do protokołu.  
 
Ad.4  Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – Skarbnik Miasta – w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku – załącznik nr 6 
do protokołu.  
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że informację przyjęła do wiadomości Komisja 
Budżetu i Finansów, Komisja Gospodarki i Rozwoju, Komisja Kultury, Sportu i 
Promocji, Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Oświaty i Wychowania. W 
związku z brakiem chętnych do dyskusji w tym punkcie porządku obrad, uznaję, że 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości informację z wykonania budżetu za I półrocze 
2013 roku.  
 
Propozycję przyjęto przez aklamację.  
 
Ad.5  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Gospodarki i 
Rozwoju oraz Komisję Oświaty i Wychowania. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 8 do protokołu.  
 
Ad.6  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Gospodarki i 
Rozwoju, Komisję Oświaty i Wychowania oraz Komisje Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 14 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad.7  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 

rok miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  
Marcin Gucia – proponuje poprawkę do załącznika nr 1 – z dz.900 rozdz.90015 §4260 
–zakup energii – zmiana 15 300,00; dodać dz.852 pomoc społeczna, rozdz.85295 – 
pozostała działalność §2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego dzielone w trybie art.221 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -
dodać 30tys.zł. W załączniku nr 2 z tabeli - jednostki niezaliczane do sektora finansów 
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publicznych – trzeba również dodać do dz.852 – dotacja celowa dodatkowe 30tys.zł. 
Ma to być na ogłoszenie konkursu na wsparcie Stowarzyszenia Br.Alberta.  
Małgorzata Zienkiewicz – proszę o wycofanie tej poprawki, jeżeli zabierzemy z §4260 
nie będziemy mogli uregulować płatności w październiku br.  
Jerzy Sobolewski – dodam, że jest to pokłosie tego, że miasto obciążyło po raz 
pierwszy podatkiem od nieruchomości schronisko Br.Alberta, które przejęło 
obowiązki miasta, a jeszcze zostało obciążone podatkiem od nieruchomości, stąd ten 
wniosek. Na Konwencie temat był dyskutowany i taki wniosek został zgłoszony. 
Ogłaszam 5 minut przerwy.  
Robert Surowiec – w imieniu wnioskodawców proponowanej poprawki i radnego 
M.Guci, wycofuję wniosek, próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie, jest procedura 
odwoławcza. Dajmy sobie miesiąc, być może ta procedura się zakończy, do przyszłej 
sesji i wówczas albo znajdziemy wspólne rozwiązanie, albo będę wnioskował żeby te 
pieniądze się znalazły.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Ad.8 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025. 
 
Małgorzata Zienkiewicz – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką. Objaśnienia ujęte w załączniku nr 
2 do projektu uchwały stanowią uzasadnienie proponowanych zmian.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025, głosowało 17 
radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad.9  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze zamiany na 
cele mieszkaniowe. 

 
Barbara Napiórkowska – Dyrektor Wydz.Gospodarki Nieruchomościami -w imieniu 
Prezydenta Miasta zreferowała temat i przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów, Komisję Gospodarki i 
Rozwoju oraz Komisję Spraw Społecznych. 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze zamiany na cele 
mieszkaniowe, głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i 
wstrzymujących się – załącznik nr 15 do protokołu.  
 
Ad.10  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

 
Barbara Napiórkowska – w imieniu Prezydenta Miasta zreferowała temat i 
przedstawiła projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego, głosowało 19 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 
się – załącznik nr 17 do protokołu.  
 
Ad.11  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 
2013 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Tadeusz Tomasik – Dyrektor Wydz.Transportu Publicznego - w imieniu Prezydenta 
Miasta zreferował temat i przedstawił projekt uchwały. Uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 18 do protokołu.  
Jerzy Sobolewski – poinformował, że projekt uchwały został jednomyślnie 
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję 
Gospodarki i Rozwoju 
 
W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie przyznania uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 01 listopada 2013 
roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp., głosowało 19 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 19 do protokołu.  
 
Ad.12  Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Roman Sondej – w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju przedstawił projekt 
uchwały, w którym Komisja proponuje podtrzymanie wcześniejszego stanowiska. 
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W głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
p.Melanii i Arkadiusza Mazurek, głosowało 18 radnych, przy braku głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się – załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad.13  Informacja z bieżącej działalności Prezydenta Miasta. 
 
Jerzy Sobolewski – informację z bieżącej działalności Prezydenta Miasta wszyscy 
radni otrzymali na piśmie i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. W związku z 
brakiem zgłoszeń do dyskusji uznaję, że Rada Miasta przyjęła informację do 
wiadomości. 
 
Propozycję przyjęto przez aklamację. 
 
Ad.14  Odpowiedzi na interpelacje z LIV sesji Rady Miasta z dnia 28 

sierpnia 2013r. 
 
Ad.15  Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Jerzy Sobolewski - pyta czy radni mają jakieś uwagi lub zastrzeżenia do protokołu z 
LIV lub LV sesji Rady Miasta? W związku z brakiem uwag wnosi o przyjęcie 
protokołu. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LIV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
W głosowaniu jawnym za przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., głosowało 18 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 
Ad.16  Sprawy różne, wolne wnioski 
 
Jerzy Sobolewski – poinformował, że w dniu 29 sierpnia br. radna G.Ćwikli ńska 
przedłożyła pismo, w którym poinformowała Radę o rezygnacji z członkostwa w 
Klubu Radnych PO – załącznik nr 22 do protokołu.  
 
Ad.17  Zakończenie obrad. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta – Jerzy 
Sobolewski zamyka obrady LVI sesji Rady Miasta, dziękując zebranym radnym i 
gościom zaproszonym za udział. 
 
Sesję zakończono o godz.1420 

            Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                   ( - ) 
             Jerzy Sobolewski 
  Protokołowała 
 
S.Szczudło-Ziemianin 


