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11 ..   OOTTWW AA RR CCII EE   SS EE SSJJ II   

LXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego 
lata 2010 - 2014) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta, zgodnie z art. 20 ust. 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z 
późn. zm.) oraz §27 ust. 2, § 40 ust. 1 i § 43 Statutu Miasta Zielona Góra - uchwała Nr XXIX/267/04 
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r., poz. 745 - tekst 
jednolity) na wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 lipca 2014 r.1. 

Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 8 lipca 2014 r. (wtorek)  
w godzinach od 900 do 1135. Sesję otworzył i obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta p. Marek Kamiński. 

W sesji uczestniczyło 21 radnych na stan Rady – 25 radnych2, Prezydent Miasta p. Janusz 
Kubicki, Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta 
Haręźlak, przedstawiciele Urzędu Miasta z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta, Wójt Gminy Zielona 
Góra p. Mariusz Zalewski, Radna Gminy Zielona Góra p. Antonina Ambroziewicz-Sawczuk oraz 
dziennikarze lokalnej prasy, radia oraz telewizji. 

 

 

Porz ądek obrad 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwał i deklaracji związanych z połączeniem Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona 
Góra: 

1) uchwały w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – 
druk nr  711, 

2) deklaracji w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – druk nr 712 , 

3) deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego 
– druk nr 713,  

4) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 
- druk nr 714 , 

5) uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu Zielonogórskiego - druk nr 715 . 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
miasta wojewódzkiego Zielona Góra - druk nr 716 , 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką – 
druk nr 717 , 

3) w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona 
Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 718 , 

4) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – druk nr 719  , 

5) zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 720 . 

4. Zamknięcie sesji. 

                                                 
1 Wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej – 

Załącznik nr 1  
2 Lista obecności – Załącznik nr 2 
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Po otwarciu sesji i stwierdzeniu jej prawomocności przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński  
udzielił głosu Prezydentowi Miasta. 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk w imieniu Prezydent Miasta, wnioskodawcy 
zwołania nadzwyczajnej sesji, wnosił o rozszerzenie porządku obrad o kolejne projekty: 

− deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego - druk nr 721 1, 

− uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - 
druk nr 722 2 (dot. pomocy dla Powiatu Zielonogórskiego). 

 

Po czym przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński z uwagi na brak głosów za i przeciw 
wnioskom, przystąpił do głosowania nad wnioskami Prezydenta Miasta o zmianę porządku obrad. 

Głosowania nad zmianami porz ądku obrad:   

I. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego - 
druk nr 721. 

−  Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan ą bezwzgl ędną większo ścią głosów 
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany  porz ądku obrad (wymagana 
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udzi ał wzięło – 17 radnych. Wyniki 
głosowania: za zmian ą – 17 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 0 głosów.  

 

II. Głosowanie wniosku Prezydenta Miasta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 722. 

−  Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymagan ą bezwzgl ędną większo ścią głosów 
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany  porz ądku obrad (wymagana 
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udzi ał wzięło – 19 radnych. Wyniki 
głosowania: za zmian ą – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 0 głosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projekt deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 
721 – Załącznik nr 3.6 

2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk 
nr 722 – Załącznik nr 3.7 
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Porz ądek obrad po zmianach 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwał i deklaracji związanych z połączeniem Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona 
Góra: 

1) uchwały w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – 
druk nr  711A, 

2) deklaracji w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – druk nr 712 , 

3) deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego 
– druk nr 713,  

4) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 
- druk nr 714 , 

5) uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu Zielonogórskiego - druk nr 715 , 

6) deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego - druk nr 721 , 

7) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego 
- druk nr 722 . 

3. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
miasta wojewódzkiego Zielona Góra - druk nr 716 , 

2) zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką – 
druk nr 717 , 

3) w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona 
Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 718 , 

4) zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – druk nr 719  , 

5) zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 720 . 

4. Zamknięcie sesji. 
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22 ..   PPOO DDJJĘĘCCII EE   UU CCHH WW AA ŁŁ   
 

22..11..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  ooppiinnii ii   ii   wwnniioosskkuu  oo  ppoołłąącczzeenniiee  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa    
zz  GGmmiinnąą  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  ––  ddrruukk  nnrr  771111AA  

Projekt uchwały w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – 
(po autopoprawce) druk nr 711A1 przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki . Uzasadniał podczas 
prezentacji slajdów2 - dzisiaj będziemy przyjmowali uchwały dot. procesu, który jest przez nas 
realizowany od ponad dwóch lat. Kalendarium: pierwsze spotkanie dotyczące połączenia miało miejsce 
10 października 2012 r. na uniwersytecie, gdzie opinii publicznej przedstawiona została koncepcja 
połączenia. Następnie 26 października 2012 r. na sesji Rady Gminy Zielona Góra zostały oficjalne 
przekazane te założenia na ręce pana wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Mówiliśmy, że warto 
spróbować, usiąść porozmawiać na zasadach partnerskich, bo chcemy połączyć nasze samorządy, bo 
Zielona Góra od wielu lat rozmawia, że warto poszerzyć granice Miasta. Nie jestem pierwszą osobą, która 
ten proces zainicjowała. Jestem trzecim prezydentem, który prowadzi w tym zakresie prace. Pierwszym 
był pan Zygmunt Listowski, który z wójtem Uglikiem ogłosili, że będą pracowali nad połączeniem całości 
Gminy z Miastem. Niestety nie udała się ta pierwsza próba. Druga próba była za kadencji pani Bożeny 
Ronowicz. Również się nie udała. Teraz kolejna, która trwa dość długo. Myślę, że powoli zaczynamy się 
zbliżać do finału wszystkich prac z tym związanych. Kompletujemy wszystkie dokumenty, aby złożyć 
odpowiednie wniosek i żeby Rada Ministrów mogła rozpatrzyć nasz wniosek. W wyniku zgodnego 
połączenia można uzyskać 100 mln zł bonusu, co 21 grudnia 2012 r. zostało potwierdzone przez 
Ministerstwo Finansów. Kolejny krokiem były fundusze integracyjne. Rada Miasta na wniosek prezydenta 
uchwaliła w 2013 r. i w 2014 r. kwotę 6 mln zł, co nazwaliśmy funduszem integracyjnym, na wzór jak 
kiedyś Unia Europejska przed przystąpieniem Polski i innych państw do wspólnoty utworzyła fundusz 
akcesyjny. Każda z miejscowości, która jest na terenie gminy otrzymała odpowiednią kwotę środków 
finansowych. Były one rozdysponowane w trakcie zebrań wiejskich. W międzyczasie Miasto 
przeprowadziło również badania dot. połączenia. Były one robione dwukrotnie. Jedno z pytań: czy 
połączenie jest nieuniknione? Zarówno mieszkańcy Miasta jak i Gminy uważali, że jest to proces 
nieunikniony. W Mieście było to prawie 74% w Gminie 53%. Granice miast nigdy nie były dane raz na 
zawsze. Zmieniają się wraz z rozwojem poszczególnych jednostek. Jak Państwo wiecie, 16 listopada 
2013 r. Rada Miasta wpisała do Wieloletniej Prognozy Finansowej 100 mln zł na inwestycje na terenie 
dzisiejszej Gminy. Chcemy, żeby mieszkańcy wiedzieli, iż zamierzamy inwestować w Gminie na 
zasadach partnerskich, co też czynimy od wielu lat. Bo to nie tylko fundusz integracyjny, ale to Ochla, to 
Drzonków, to Przylep. W każdej z tych miejscowości można znaleźć ślad działań Miasta, środków 
finansowych przekazywanych bezpośrednio przez Radę Miasta. Dnia 29 kwietnia 2014 r. Rada Miasta 
przyjęła Kontrakt Zielonogórski, jako załącznik do deklaracji w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i 
Gminy Zielona Góra. Kontrakt był negocjowany, w trakcie konsultacji społecznych dyskutowany. 
Dokument ten określa zasady połączenia. Pierwsza zasada, że połączenie ma być na zasadach 
partnerskich. Tak też się traktujemy. Druga zasada – żeby nikt nie stracił. Minimalizujemy wszystkie 
elementy i zagrożenia z tym związane. 18 maja 2014 r. odbyło się referendum połączeniowe w Gminie. 
Frekwencja wynosiła 55,18%, a ponad 53% głosujących było za połączeniem. Następnym krokiem były 
konsultacje w Zielonej Górze. Wyniki szczegółowe: 28.913 zielonogórzan opowiedziało się na „tak”, 3.262 
osoby opowiedziały się na „nie”. Zdecydowana większość mieszkańców, tak jak pokazały też badania, 
opowiedziała się za połączeniem Miasta i Gminy (89,12% głosujących). Kolejne daty: w dniu dzisiejszym 
obędą się trzy sesje: Rady Miasta, druga Rady Powiatu Zielonogórskiego i trzecia Rady Gminy Zielona 
Góra, na których chcemy żeby zapadły wszystkie niezbędne uchwały, które wyrażą opinie. Następnie 
chcemy przekazać te wszystkie dokumenty do Warszawy tak, żeby z dniem 1 stycznia 2015 r. udało się 
doprowadzić do zgodnego połączenia naszych dwóch samorządów. Jest to proces, który będzie trwał, 
będzie to proces wieloletni, bo integracja samorządów nie będzie zakończona w jeden dzień. Wierzę, że 
ten proces pozwoli nam uzyskać wiele korzyści. Tak naprawdę Zielona Góra potrzebuje bodźców 
rozwojowych, a połączenie będzie jednym z takich bodźców, który pozwoli nam na uzyskanie szybszego 
rozwoju. Jutro - 9 lipca 2014 r. - odbędzie się posiedzenie Zespołu ds. Ustrojowych Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu Terytorialnego. Chcemy, żeby nasz wniosek na tym posiedzeniu został 
zaopiniowany. I ostatnim elementem, który w tej układance jest najważniejszy, jest decyzja Rady 
Ministrów. Chcemy, żeby Rada Ministrów jeszcze w lipcu podjęła decyzję na temat tego, że dojdzie do 
połączenia Miasta i Gminy. Mógłbym długo mówić na temat powodów połączenia, ale te argumenty były 

                                                 
1 Projekt uchwały w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – druk nr 

711A, protokół z ustalenia wyników konsultacji połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z Gminą 
Zielona Góra – Załącznik nr 3.1 

2 Materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – Załącznik nr 4 
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Państwu przedstawiane, więc pozwolę sobie je pominąć. Zielona Góra jest jednym z najmniejszych miast, 
jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma 58 km2, prawie 118 tys. mieszkańców i bogactwo w postaci lasów. 
Ponad połowa powierzchni jest lasem. To bogactwo niestety ogranicza nam możliwość rozwoju, stąd 
szukanie możliwości rozwojowych poza granicami administracyjnym. W tej chwili Miasto przygotowuje 
swoje największe projekty inwestycyjne na terenie Gminy. Mówię tutaj o Parku Naukowo-
Technologicznym, który pochłonął już dziesiątki, setki milionów złotych. Uważamy, że jako większy 
organizm, większy samorząd, będziemy mieli o wiele większe szanse starania się o środki unijne z 
ostatniej perspektywy dla Polski, czyli na lata 2014 – 2020. Wierzymy w to, że uda się tych środków 
uzyskać na ponad miliard złotych. Te działania, które teraz wprowadzimy, pokazują, że jesteśmy w stanie, 
w przypadku zgodnego połączenia uzyskać 100 mln złotych. Już udało nam się zostać jednym z 
największych miast w Polsce, które zostały zakwalifikowane do tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. Przypomnę, że kiedy zaczynaliśmy w 2012 r. roku połączenie, założenia Rządu były takie, 
że tych miast w Polsce, które będą korzystały z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, będzie między 
9, a 12. W wyniku naszych działań, m. in. również tych, udało się – Zielona Góra i Gorzów Wlkp. znalazły 
się wśród tych miast, które będą z tego korzystały. Zielona Góra dzięki temu będzie miała szansę 
pozyskać ponad 300 mln złotych. Wierzymy, że ten miliard z kolejnej perspektywy jest możliwy do 
pozyskania, wierzymy w to, że jeżeli wspólnie razem dołożymy starań, to te środki pozwolą nam na to, 
aby Zielona Góra zyskała w każdej z dziedzin. Bo jak Państwo wiecie, pomagamy i uniwersytetowi i 
służbie zdrowia. W każdej dziedzinie Miasto stara się rozwijać. Jak Państwo wiecie, w statystykach 
bardzo często Zielona Góra postrzegana jest, jako miasto 119-tysięczne. Do obliczeń bierze się miasto i 
sąsiadujące gminy. W naszym przypadku, w tej chwili jest to 143 tysiące mieszkańców, po połączeniu 
będziemy traktowani jako miasto i okalające gminy, czyli jako obszar, który będzie miał 214 tysięcy 
mieszkańców. To jest ważne w przypadku statystyk, natomiast to nie zmienia wiele w przypadku 
mieszkańców. Ważne jest dla nas, dla zdobycia środków unijnych, że jesteśmy aglomeracją, która 
funkcjonuje, że Zielona Góra oddziaływa, nie tylko i wyłącznie na gminy, ale też na miasta i gminy, które 
są wokoło, na Kożuchów, na Nowogród, Świdnicę, Czerwieńsk, Sulechów. Zrealizowaliśmy przyjęte 
założenia, zagwarantowaliśmy w wielu dokumentach i w tych, które chcemy żeby dziś zostały przyjęte, 
trwałość pewnych elementów, które są ważne dla poszczególnych grup społecznych, OSP, organizacji 
społecznych. Połączenie niesie za sobą coś nowego, stąd nasza deklaracje i elementy, które miały 
wskazać, że my chcemy zachować wiele rzeczy, które są dobre, nie chcemy ich niszczyć. Idea 
połączenia ma wskazywać, że wspólnie może osiągnąć coś więcej, a nie, że chcemy coś komuś zabrać. 
Jak Państwo wiecie jest koncepcja utworzenia rady dzielnicy na okres przejściowy, żeby zachować przez 
pewien okres istniejące elementy autonomiczności. Liczba radnych po połączeniu spadnie, ale będzie 
rada dzielnicy. Zostanie utworzona dzielnica Nowe Miasto. To są pokrótce te rzeczy, które dotyczą 
dzisiejszego wniosku. Wniosek pisemny będzie zawierał dużo dokumentów, sam wniosek zawarty jest na 
19 stronach (załącznik do projektu uchwały - wyświetlany podczas pokazu slajdów). Wniosek ten jest 
zgodny z rozporządzeniami Rady Ministrów. Będzie opiniowany jeszcze przez wojewodę. Zakłada te 
elementy, które są najważniejsze: rys historyczny, demografię, uzasadnienie proponowanej zmiany. 
Określa, czego dotyczy zmiana, jakie będą koszty oraz to, że Zielona Góra wymieniana jest we 
wszystkich strategiach, jako ośrodek wzrostu, etc. 

Przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński  – przypomniał, że omawiany przez prezydenta i 
wyświetlany na ekranie wniosek, stanowi załącznik do rozpatrywanego projektu uchwały... 

Pytania 

Radny p. Mirosław Bukiewicz – moglibyśmy powiedzieć, że w dniu dzisiejszym mamy do 
czynienia z momentem historycznym, bo jeżeli dojdzie do połączenia 1 stycznia 2015 roku, to ten 
fakt będzie odnotowany w historii Zielonej Góry. Myślę, że dzisiaj radni zagłosują zgodnie ze swoim 
sumieniem i swoją wiedzą. Jest to około 2 lat, kiedy nasze miasto i większość z nas brało udział w 
przygotowaniach do tego procesu. Wszystkie kluby wyraziły zgodę i chęć współpracy w temacie 
połączenia miasta z gminą i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pewien zgrzyt. Panie Prezydencie, 
dlaczego musimy to wszystko ustalać tak szybko, bez możliwości przeanalizowania skutków np. 
finansowych? Będziemy decydować o połączeniu się miasta z gminą, o dalszym rozwoju naszego 
miasta. O tym, jak to miasto będzie się rozwijało, będzie decydować już nowy prezydent i nowa 
Rada Miasta, ale ważne jest to, że trzeba będzie pochylić się nad tym, bo będzie to nowa sytuacja. 
Wierzę, że się połączymy, że będziemy nowym tworem, ale to stworzy przed nami nowe zadania, 
nowe perspektywy i nowe wyzwania. Skutki finansowe, jakie ponieśliśmy i jakie poniesiemy, nie 
będą małe dla naszego budżetu – dla startej Zielonej Góry. Dlatego weźmy to wszystko pod uwagę i 
zagłosujmy tak, jak uważamy. Myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest równowaga i to jest 
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słowo klucz na przyszłość dla rozwoju naszego miasta. Jeżeli będziemy potrafili zgodnie współżyć w 
równowadze z mieszkańcami nowej gminy, to wszystko potoczy się dobrze.  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – zgadzam się z tym, że jeżeli nam się to uda, to jest to 
moment historyczny i nie tylko dla Zielonej Góry, ale również w skali kraju, bo odkąd istnieją 
samorządy, to nigdy dwa samorządy nie znalazły drogi na porozumienie, aby się połączyć. Jesteśmy 
pierwsi, którzy realizują scenariusz zgodnego połączenia dwóch samorządów. Do tej pory nikomu 
się to nie udało. To bardzo długa praca i wola mieszkańców gminy i miasta, która pokazała, że 
powinniśmy się połączyć. Czy to jest szybko, czy wolno? Z jednej strony zgadzam się, że bardzo 
szybko to robimy, a z drugiej strony, jest to ponad 2 lata pracy. Pan radny Bukiewicz często na tej 
sali był krytyczny w stosunku do budżetu integracyjnego i do innych środków, które 
przekazywaliśmy. Oczywiście zgadzam się z tym, że koszty, które są pokazane, będą ewaluowały, 
ale też z prostej przyczyny, że nikt nigdy tego w Polsce nie zrobił i nie przetestował. Dlaczego teraz 
chcemy to zrobić? Żeby wybory, które mają się odbyć, odbyły się już do nowej jednostki samorządu 
terytorialnego. Aby oszczędzić mieszkańcom sytuacji związanej z tym, że będą wybory w roku 2015 i 
kolejne w roku 2016 staramy się to zrobić szybciej, bo mieszkańcy jednej i drugiej strony powiedzieli 
jednoznacznie, że chcą tego połączenia. Ja bardzo często odbieram gratulacje od mieszkańców 
miasta i gminy, którzy gratulują połączenia, ale ja mówię poczekajcie, bo to jeszcze nie... Więc oni 
uważają, że te formuły, które już się odbyły, wskazują, że do tego połączenia już doszło i już teraz, 
od tych, którzy kierują samorządami, oczekują realizacji deklaracji, które składaliśmy. Uważamy, że 
będzie nas stać na te deklaracje, bo chcemy skorzystać z dużej ilości środków unijnych, a to, że nam 
się udaje skorzystać, jako dużemu miastu, a będzie jeszcze większe, to chyba każdy z nas 
zauważył. Na każdym kroku Zielona Góra i Gmina Zielona Góra zmieniają się dzięki środkom 
unijnym. Dla nas ważna jest perspektywa 2014 - 2020, która niedługo się zacznie i jest teraz w 
ostatnim okresie programowania. Jeżeli uda się nam, jako miastu, dopisać w kilku miejscach do tej 
perspektywy, to skorzystamy. Podam przykład, gdzie w tej perspektywie, która się kończy, nie udało 
się nam usiąść przy stole, gdzie dzielono pieniądze dla wielkich, jeżeli chodzi o transport i 
komunikację zbiorową. Takie miasta jak Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Poznań dostały setki 
miliardów złotych. Rzeszów, który liczy 160 tysięcy mieszkańców dostał 300 milionów złotych. My 
dostaliśmy sześć. To pokazuje możliwości, z których chcemy skorzystać i tak naprawdę już nam się 
to udało, bo dzięki tym wszystkim staraniom jesteśmy zapraszani na prace Unii Metropolii Polskich, 
gdzie są najwięksi, i gdzie rozmawiamy na temat tego, jak sięgać po środki, nie tylko w ramach 
LRPO, ale również po środki w Warszawie. To Zielona Góra jest jedynym miastem w województwie, 
które dostało ze środków centralnych trzydzieści parę milionów złotych na uniwersytet, na Trasę 
Północną. One są nam potrzebne, bo inwestycji, które chcemy jeszcze zrealizować, są tysiące. 
Jeżeli będziemy potrafili się przebić w Warszawie, jako większy samorząd, to będzie nam łatwiej. To, 
że bardzo często starają się nas minimalizować, najlepiej wie pan profesor Czesław Osękowski, 
który, jako rektor uniwersytetu, walczył z tą sytuacją, która miała miejsce przy pierwszej 
perspektywie, gdzie 9 największych ośrodków akademickich w Polsce podzieliło pieniądze między 
siebie. Takie ośrodki, jak Zielona Góra, Opole, Kielce, mimo że są ośrodkami akademickimi, zostały 
pominięte. Dlatego musimy walczyć o te środki. To jest ostatnia tak bogata perspektywa dla Polski. 
My musimy się w niej znaleźć. Jeżeli z niej nie skorzystamy, to nasze dzieci i następne pokolenia 
nam tego nie wybaczą. Stąd między innymi wariant związany z tym, aby się połączyć, bo my 
potrzebujemy tych możliwości rozwoju. Jest to chwila historyczna i jest ważna dla nas wszystkich - 
mieszkańców miasta i gminy, bo byt i funkcjonowanie mieszkańców gminy zależy od bytu i 
funkcjonowania mieszkańców miasta. My już od wielu lat żyjemy w symbiozie i tak naprawdę, dzieli 
nas granica, której w pewnym sensie już nie ma. Jest to widoczne po tym, jak dzieci z gminy 
wiejskiej wybierają szkoły w mieście, również 70% mieszkańców gminy pracuje w mieście. Więc stąd 
te przyspieszenia. My wiele razy rozmawialiśmy na tematy finansowe i staraliśmy się znaleźć 
rozwiązanie wszystkich problemów, ale uważamy, że bodziec, który jest nam potrzebny, pozwoli 
nam na to, żebyśmy te wszystkie koszty, o których rozmawiamy, i które nie są małe, 
zminimalizować, ale też Zielona Góra jest jednym z dwóch ośrodków rozwoju tego województwa. 
Jeżeli Zielona Góra i Gorzów nie będą się rozwijały, to również nie będzie rozwijało się 
województwo. Stąd pewne rzeczy, które Zielona Góra od wielu lat realizuje, a które nie dotyczą 
bezpośrednio jej własnych zadań, ale dotyczą tego, do czego w pewnym sensie zobowiązany jest 
ośrodek aglomeracyjny, jakim jest Zielona Góra.  

Radna p. Aleksandra Mrozek  – Panie Prezydencie, nie ulega wątpliwości, że były to dwa lata 
ciężkiej pracy i szczególnej Pana determinacji, za co należy się szacunek. Myślę, że każdy na tej sali 
jest przekonany, co do samego procesu łączenia się. Natomiast interesuje mnie taka rzecz. 
Jesteśmy na ostatniej prostej, o której Pan mówił. Przyspieszenie wyjątkowe. Dzisiaj trzy organy 
podejmują stosowne uchwały, ale moje pytanie dotyczy tego, co dalej po podjęciu tych uchwał. 
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Rozumiem, że za pośrednictwem wojewody jutro trafia to na posiedzenie zespołu i potem Pan mówi 
o lipcu, czyli rozumiem, że Rada Ministrów ma już w porządku obrad ten nasz punkt. Na ile jest ten 
termin realny? Jak to wygląda proceduralnie?  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – wczoraj zacytowałem dwa maile, które otrzymaliśmy, bo 
jak Państwo wiecie, wynik referendum w gminie i konsultacje w mieście poszły w świat. Zarówno 
Związek Miast Polskich jak i Unia Metropolii Polskich te informacje przekazały. Na wspólnej komisji 
rządu i samorządu już dyskutowano na ten temat. My, starając się ten proces przyspieszyć, bo jest 
taka możliwość, rozmawialiśmy... Miałem również okazję rozmawiać z premierem Donaldem 
Tuskiem, kiedy był w Zielonej Górze i on powiedział, że jeśli jest taka wola, to oczywiście jest gotów 
pomóc, i jeżeli będą wszystkie dokumenty, to taka pomoc ze strony rządu nastąpi, i tak naprawdę, 
on zdaje sobie sprawę z tego, co my mówimy: wybory rok po roku. Czy ma to sens, czy jest taka 
potrzeba? Czy mieszkańcy będą w stanie to zrozumieć, dlaczego my politycy nie potrafiliśmy 
podpisać jakiś dokumentów i zrobić czegoś, i robić wybory mieszkańcom rok po roku? Oni będą 
traktowali nas niepoważnie. Stąd również pomoc z jego strony. Jest przygotowane rozporządzenie i 
zostanie przygotowane rozporządzenie, które będzie mówiło o takim połączeniu. To rozporządzenie 
nie wymaga uzgodnień międzyresortowych tylko uzgodnień z komisji wspólnej rządu i samorządu. 
Ze strony samorządowej w tej komisji zasiada m.in. dyrektor Związku Miast Polskich p. Andrzej 
Porawski, który przysłał maila, że już na ten temat rozmawiali na komisji wspólnej i prosi o wszystkie 
niezbędne dokumenty. Również wczoraj dyrektor Unii Metropolii Polskich przysłał nam maila, w 
którym informuje, że komisja jest gotowa podjąć się tej opinii. Również ze strony ministerstwa była 
deklaracja, że są gotowi ten proces przeprowadzić, jeśli spełnimy wszystkie wymagania formalne. W 
związku z tym, jest prawdopodobieństwo i szansa, a uważam, że jeśli jest szansa, to należy walczyć 
i z niej skorzystać, aby to zrealizować. Jeżeli to nastąpi, to następnym ruchem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, jest przedłużenie kadencji jednej i drugiej rady do końca 
bieżącego roku i wybory odbyłyby się do jednej wspólnej połączonej rady. Mam nadzieję, że na 
przełomie stycznia i lutego, ponieważ wtedy zostają zarządzone już nowe wybory - są stworzone 
nowe okręgi wyborcze. Ten okres przygotowywania trwa. Natomiast nie odbywają się wybory 15 
listopada, zarówno do organów wykonawczych, jak i stanowiących. Więc taka jest procedura. 
Wierzymy w to, że tę procedurę można... zrealizować bardzo szybko. Stąd nasze rozmowy i z 
panem wojewodą. U pana wojewody jest powołany zespół, z którym konsultowaliśmy te wszystkie 
rzeczy, co należy zrobić, żeby ten wniosek był kompletny. Mamy już opinię głównego geodety kraju, 
bo również on wyraża opinię, która jest dość istotna, czyli potwierdza na mapach kształt nowego 
samorządu i my tę mapę posiadamy. Udało się nam ją uzyskać z odpowiednimi dokumentami, bo do 
tego wniosku potrzebnych jest jeszcze kilkanaście różnych załączników. My mamy to wszystko 
skompletowane. Jesteśmy z tym gotowi. Brakuje nam ostatnich dokumentów, o których dzisiaj i na 
ostatnich sesjach rozmawiamy, i chcemy o nie prosić. Uważam, że warto spróbować i warto 
uszanować wolę mieszkańców, bo jedni i drudzy wypowiedzieli się, że chcą. Więc moim zdaniem, 
rola radych i organów wykonawczych, jest rolą służebną w stosunku do mieszkańców, i jeżeli 
mieszkańcy proszą nas o to, żebyśmy to zrealizowali, to starajmy się to zrobić jak najszybciej. 
Przypomnę, że przyspieszenie wynika z inicjatywy mieszkańców gminy. To mieszkańcy gminy 
chcieli, żeby było to szybciej. My ten proces mieliśmy zaplanowany trochę wolniej. My mówiliśmy o 
jesieni. To mieszkańcy gminy oddolnie powiedzieli, że chcą szybciej. Więc doszliśmy do wniosku, że 
skoro mieszkańcy gminy i mieszkańcy miasta, którzy proszą, żeby się to stało szybciej, to zróbmy to, 
jak najszybciej.  

Radna p. Jolanta Danielak  – Panie Prezydencie, wszyscy mamy świadomość tej historycznej 
chwili i wszystkie te działania, które zmierzają do połączenia miasta z gminą, mają wartość 
historyczną, nie tylko dla miasta, ale również dla kraju. Zapewne nikt z nas nie będzie próbował 
zdewaluować tego wszystkiego, co się zdarzyło i co zostało wyrażone opiniami gminy i opiniami 
mieszkańców, które są w tym wszystkim najistotniejsze. Jednak, kiedy myślę o przyśpieszeniu, to 
niepokoi mnie tryb nagłego działania, choćby nadzwyczajna sesja, czy informacje o tym, że w dniu 
dzisiejszym odbywają się sesje rady powiatu i rady gminy. To są informacje, które powinny być 
dostępne dla każdego z nas wcześniej. Panie Prezydencie, przyjmuję z zadowoleniem te wszystkie 
działania, o których Pan wspomniał, ale nie chciałabym, żeby to były działania pełne emocji. Bardzo 
mnie interesuje racjonalność tych działań i te kroki administracyjne, które mają swój wymiar 
czasowy, bo nie jest tajemnicą, że dla parlamentu i dla rządu okres lipca i sierpnia to okres 
wakacyjny i pewne działania w tym zakresie też przebiegają w terminach wakacyjnych, o czym pan 
prezydent wie, bo niewątpliwie z uwagi na ten okres wakacyjny, wiele ważnych dla tego miasta 
decyzji miało swojego rodzaju przesunięcia. Panie Prezydencie, cieszę się, że zapewnia nas Pan, że 
komisja w trybie prawie natychmiastowym ma się pochylić nad naszymi wnioskami, ale co to 
oznacza, bo to jest ciągle dalej tylko opinia i stanowisko. Czy mamy jakieś zapewnienia, co do takich 
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działań, które będą uruchamiały oczywiste decyzje w tej kwestii, bo przecież od opinii do decyzji 
droga może być jeszcze dość odległa, a wszystkim nam zależałoby, aby stało się to najszybciej, bo 
chyba wszyscy na to czekamy? 

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – jutro komisja, która się spotyka, opiniuje rozporządzenie 
Rady Ministrów dotyczące zmian granic administracyjnych miast, gmin i powiatów, nie tylko naszych, 
ale wszystkich. To rozporządzenie jest przygotowywane w dwóch wersjach. Jednej z nami, drugiej 
bez nas. To rozporządzenie trafi na Radę Ministrów w lipcu. Więc jeżeli my będziemy jutro w tym 
rozporządzeniu, to Rada Ministrów... Oczywiście Rada Ministrów jest autonomicznym ciąłem i może 
podjąć różne decyzje, natomiast, jeżeli będziemy w tym rozporządzeniu, to wszystko wskazuje na to, 
że uda się nam połączyć w terminie, o którym mówię, czyli 1 stycznia 2015 roku. Dlaczego to 
wszystko jest tak skomplikowane? Ja sam miałem możliwość rozmawiać w ministerstwie 
kilkakrotnie, i tak naprawdę, nikt nigdy tego nie zrobił. Stąd ten duży problem, który jest, bo nikt nie 
ma procedury. My jesteśmy prekursorami, stąd w pewnym sensie przychylność wszystkich w tym 
procesie. To wszystko, co robimy odbywa się zgodnie z przepisami prawa i chcemy to zrobić. 
Wiemy, że jest okres wakacyjny, ale co roku w lipcu Rada Ministrów podejmuje decyzje o zmianie 
granic i mamy szansę być w tym rozporządzeniu, lub dopiero za rok, a wszystkie zmiany obowiązują 
od 1 stycznia. My, tak naprawdę, przejmując te wszystkie dokumenty, które są, nie kończymy prac, 
wręcz przeciwnie, my dopiero rozpoczynamy wszystkie prace związane z tym, jak dalej będziemy już 
funkcjonowali wspólnie razem. Więc w najbliższym okresie dla każdego z nas tej pracy będzie o 
wiele więcej, jeżeli uda się nam to rozporządzenie w tym roku zrealizować. Więc projekt 
rozporządzenia może być z Zieloną Górą lub bez Zielonej Góry. Ja chciałbym, i myślę, że również 
mieszkańcy, żebyśmy mogli jak najszybciej poczuć, że żyjemy razem, i że te wszystkie propozycje 
będziemy w stanie zrealizować. Tłumaczenie mieszkańcom, że jest przesuniecie o rok, byłoby 
trudniejsze, więc jeżeli można spróbować, to warto. A jak trudny jest to proces i trudna dyskusja, to 
Państwo wiecie, bo uczestniczyliście w wielu spotkaniach, gdzie nie znaleźliśmy dobrych rozwiązań i 
nie dlatego, że nie chcieliśmy ich zaproponować, tylko dlatego, że często byliśmy jedną stroną, która 
rozmawiała bez wsparcia drugiej strony. Odpowiadając konkretnie na to pytanie: jest przygotowane 
rozporządzenie Rady Ministrów, które ma się znaleźć na Radzie Ministrów w lipcu, które o tym mówi. 

Radny p. Artur Hebda – Panie Prezydencie, jak Pan opisał, udało się zjednoczyć wszystkie siły 
polityczne w Radzie Miasta i uaktywnić mieszkańców Gminy Zielona Góra. Z Pana słów wynika, że 
SLD już od czasów Zygmunta Listowskiego popiera połączenie Miasta i Gminy, więc myślę, że 
najważniejsze jest, aby był to proces, w którym zwycięzcami będą i mieszkańcy Zielonej Góry i 
mieszkańcy Gminy Zielona Góra. Powiedział Pan, że jesteśmy punktem doświadczalnym i 
rozumiem, że nie ma możliwości, żeby zrobić tak, jak w poprzedniej reformie samorządowej, aby 
wybory odbyły się w listopadzie, z czego wynika, że zostanie ustanowiony komisarz. Czy są normy 
prawne regulujące w takim przypadku kwestie ustanowienia komisarza, czy to również będzie 
eksperyment? Do tej pory komisarzy wprowadzano, kiedy ktoś był usuwany ze stanowiska, jako 
osoba podejrzana, natomiast tu mamy działania pozytywne – łączymy Gminę i Miasto pod 
patronatem Prezydenta Miasta i Rady Miasta Zielonej Góry, przy udziale mieszkańców. Więc jest to 
zupełnie inna sytuacja. Czy te sprawy są już jakoś określone? Czy nie grozi nam, że ustanowiony 
komisarz będzie mógł przeciągać proces połączenia, jak w wielu samorządach wcześniej się działo?  

Prezydent Miasta Zielona Góra p. Janusz Kubicki  – to nowy proces, a ustawodawca nie 
przewidział, że komukolwiek uda się znaleźć porozumienie. Do tej pory samorządy potrafiły 
rozpocząć wojnę, której nie zakończyły. My naprawdę długo prowadziliśmy negocjacje i z dużą 
determinacją, starając się znaleźć rozwiązanie wielu różnych spraw, aby znaleźć porozumienie. 
Jeżeli zostanie zaproponowany komisarz, nie ma możliwości, żeby funkcjonował…tak naprawdę to 
powinien być pełnomocnik ds. utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego, a nie komisarz. 
Komisarz powinien wejść tylko na chwilę, na moment ogłoszenia tego, co przygotowuje 
pełnomocnik, bo pełnomocnik funkcjonuje równolegle z obecnymi organami wykonawczymi obu 
samorządów. Pełnomocnik ds. utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego powinien 
przygotować, a komisarz tylko ogłosić. Nie ma możliwości przedłużenia, bo tam są stalowe terminy, 
maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od momentu powołania musi przeprowadzić całą procedurę. 
Przedłużenia nie ma, bo ustawa jednoznacznie to wskazuje. Ja zgadzam się w stu procentach, bo 
nie mówię o rzeczach niemożliwych, lecz zgadzam się z tym, co kolega mówi, żeby jednak zrobić 
wyprzedzająco wybory. Kiedyś rozmawialiśmy, to wymagałoby zmian kolejnych ustaw i 
rozporządzeń. Myślę, że kiedyś to nastąpi. Bo tutaj, tak naprawdę, powinniśmy zrobić wybory, które 
byłyby wyprzedzająco wyborami, i obowiązywałyby od pierwszego stycznia. Nigdy nie mówię, że coś 
jest niemożliwe. Tylko najpierw skończmy jeden proces, a potem spróbujmy powalczyć o drugi. Bo 
uważam, że może być dobra wola ze strony posłów i senatorów, bo to niestety tego wymaga - sejmu 
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i senatu, żeby doprowadzić do takiej zmiany w prawie, choć może z tym być tysiąc problemów. 
Skończony najpierw jedno, a potem spróbujmy. Bo to jest możliwe. Ciężko w prawie ująć wszystkie 
scenariusze, które może napisać życie, a ten scenariusz my piszemy po raz pierwszy, więc tym 
bardziej jest to trudne. Pan radny ma rację w wielu miejscach, natomiast ja nie boję się ani 
pełnomocnika, ani komisarza, bo nie sadzę, żeby ktoś w Warszawie chciał zburzyć porozumienie, 
które tutaj zbudowaliśmy. Wręcz przeciwnie, rząd jest zainteresowany tym, aby samorządy 
rozpoczęły prace nad połączeniem, bo samorządy w dużej mierze przestają być samowystarczalne. 
Reforma samorządowa pewnie nastąpi, bo mówi się już o zmianie liczby powiatów, których jest za 
dużo, o zbyt dużej liczbie samorządów. Jest przygotowany projekt ustawy, który ma zachęcać 
samorządy do łączenia. Tylko nikt tego jeszcze nigdy nie zrobił. Możemy być pierwszymi, którzy to 
zrealizują i wierzę w to, że nam się uda, że nasza wspólna determinacja…Bo Państwo, jako radni, 
również chodziliście na spotkania z mieszkańcami gminy, rozdawaliście ulotki na terenie gminy i 
zachęcaliście, mówiąc, że razem możemy osiągnąć więcej, więc dajmy sobie szansę. I chcemy taką 
szansę sobie dać. 

Radny p. Kazimierz Łatwi ński  – jakie są skutki dzisiejszych głosowań Rady Powiatu i Rady 
Gminy? Należy się liczyć z tym, że wynik któregoś z tych trzech głosowań będzie negatywny. 
Wstrzymanie się od głosu, niewzięcie udziału w głosowaniu, będzie działaniem przeciwko 
przyznaniu temu dużemu samorządowi, a szczególnie mieszkańcom obszaru obecnej gminy Zielona 
Góra, stumilionowego bonusu. Czy nie taki będzie główny skutek? Z tego, co wiemy, wniosek o 
połączenie i tak będzie złożony. Są realne i poważne sygnały, że Rada Ministrów zgodzi się na 
połączenie, a głównym skutkiem i największym ryzykiem wstrzymania się lub głosowania przeciwko, 
będzie pozbawienie nas stu milionów złotych i wszelkich szans z tym związanych. Proszę, Panie 
Prezydencie, o ustosunkowanie się. 

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – co możemy stracić? Co stracą te wszystkie trzy organy? 
Co zniknie? Co takiego mogłoby się stać, jeżeli wydadzą wszyscy te opinie? Każdemu z tych 
szczebli zagwarantowaliśmy to, czego oczekiwał, co pozwoli mu na dalsze funkcjonowanie. Nie 
zakładam takiego wariantu, ponieważ przez te dwa lata nigdy nie usłyszałem poważnych 
argumentów za niełączeniem się. Dlatego uważam, że wszystkie trzy samorządy podejmą 
pozytywne uchwały, pozwalające nam na to, abyśmy byli pierwsi w kraju. Państwo wyrażacie opinię, 
natomiast radni gminy potwierdzają wynik referendum, gdyż wynik referendum jest wiążący. Zgodnie 
z wyrokami sądów radni gminni nie mogą podjąć innej decyzji, niż wyrażoną przez mieszkańców w 
referendum. Bo gdyby tak było, to referendum nie byłoby do niczego potrzebne. Referendum, to 
zgodnie z konstytucją, najwyższa forma demokracji. Wierzę, że pokażemy coś bardzo ważnego, że 
przy tak dużej liczbie samorządów po raz pierwszy umieliśmy znaleźć porozumienie, aby razem 
pójść naprzód.  

Przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński  – prosił o zadawanie pytań dotyczących projektu 
uchwały, stwierdzając, że na wystąpienia będzie czas w trakcie dyskusji. 

Radny p. Mariusz Marchewka  – zgadzam się, że do godziny 1200, o której odbędzie się 
posiedzenie Rady Gminy Zielona Góra, powinniśmy podjąć pierwszy pakiet uchwał. Czy podjęcie 
dzisiaj tych uchwał i skierowanie kompletu dokumentów do wojewody, a w lipcu do decyzji do Rady 
Ministrów, pozwoli nam na zatrzymanie akcji grupy mieszkańców Zielonej Góry żądających 
referendum w mieście, a także na to, aby po dzisiejszym zgodnym podjęciu tych uchwał, proces 
łączenia przebiegł w tempie ekspresowym? A gdyby się dzisiaj nie udało, to istnieje zagrożenie, że 
trzeba będzie zorganizować referendum w mieście, przez co cały proces zostanie wydłużony?  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – są to dwa niezależne procesy, które będą się toczyły 
swoimi drogami. Proces połączenia chcemy zakończyć z dniem 1 stycznia 2015 r. Te wszystkie 
dokumenty, które będą przyjęte, pozwalają na zakończenie tego procesu w tym terminie.  

Przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński  – poinformował, że projekt nie był kierowany do 
komisji w celu uzyskania opinii, ale 26 czerwca 2014 r. swoje pozytywne stanowisko w formie 
uchwały wyraziła nowo utworzona Zielonogórska Rada Seniorów1. Przypomniał również, że wpłynęły 
pisma Starosty Zielonogórskiego z dnia 7 lipca 2014 r.:  
1) przekazujące projekty: 
− deklaracji Rady Miasta Zielona Góra w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych 

Powiatu Zielonogórskiego,  

                                                 
1 Opinia Zielonogórskiej Rady Seniorów - uchwała nr 3.2014 Zielonogórskiej Rady Seniorów z dnia 26 czerwca 

2014 r. w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – Załącznik nr 5 
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− uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Zielonogórskiego,  

− uchwały Rady Miasta Zielona Góra w sprawie przejęcia zadań własnych Powiatu 
Zielonogórskiego,  

w którym starosta prosi o podjęcie tych uchwał1,  

2) przekazujące projekt uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie przekazania Miastu 
Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu2. 

Dyskusja 

Radny p. Piotr Barczak – gdy przyjmowaliśmy Kontrakt Zielonogórski, porównałem podjęcie 
uchwały do zaręczyn, a uchwałę do pierścionka, który jest wyrazem woli i chęci połączenia dwóch 
osób, dwóch organizmów. Dziś stoimy na ślubnym kobiercu. Mam nadzieję, że panna młoda nie 
ucieknie sprzed ołtarza, aczkolwiek każdy z nas ma wiele wątpliwości, podobnie do pobierających 
się młodych, którzy gdy się łączą, nie znają ani skutków finansowych, ani tego, co przyniesie 
przyszłość, ale chcą tworzyć wspólnie tę nową przyszłość, dotyczącą nie tylko ich samych, ale 
również tworzonej rodziny. Myślę, że to jest najważniejsze dla nas w tym historycznym momencie, 
aby zadbać o to przyszłe pokolenie. Aby dzieci, które będą żyły i funkcjonowały w tym wspólnym 
organizmie, miały warunki dobrego rozwoju w przedszkolu, w szkole, a potem miały pracę. I to jest 
nasza wspólna odpowiedzialność, chociaż wszystkich skutków finansowych i kosztów dziś nie 
jesteśmy w stanie ustalić i wszyscy mamy obawy. Ale jest wola tych dwojga, aby tworzyć wspólną, 
lepszą przyszłość. Mam nadzieję, że dzisiaj zarówno Miasto Zielona Góra, jak i Rada Gminy Zielona 
Góra powiedzą – tak. I świadek, czyli powiat. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność – nas 
wszystkich, którzy uczestniczymy w tym. Mam nadzieję, że tę wolę wspólnej, lepszej przyszłości 
będziemy razem realizować.  

Radny p. Mirosław Bukiewicz – myślę, że pomimo pewnych wątpliwości, które zrodziły się dziś 
podczas dyskusji, należy skoczyć do tej nieznanej wody i spróbować, bo kto nie ryzykuje, ten nie 
zwycięża. Mogę stwierdzić, że Rada spełnia wolę ok. 90% mieszkańców, którzy poparli proces 
łączenia Miasta i Gminy. Dlatego myślę, że po tych blisko dwóch latach zagłosujemy „za” 
połączeniem Miasta z Gminą. I że będzie to proces lawinowy, bo następnie rady powiatu i gminy 
zagłosują tak, jak my. Dlatego chciałbym podziękować mieszkańcom i prezydentowi, a także 
radnym, którzy uczestniczyli w tym procesie. Myślę, że 1 stycznia 2015 r. znajdziemy się w nowej 
rzeczywistości.  

Po czym z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do dyskusji, przewodnicz ący obrad p. Marek 
Kamiński  przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 

Głosowanie - druk nr 711A 

W głosowaniu udział wzi ęło 21 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie opinii i wniosku o 
połączenie Miasta Zielona Góra z Gmin ą Zielona Góra 3 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki 
głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wst rzymuj ących – 0 głosów. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pismo Starosty Zielonogórskiego z dn. 7 lipca 2014 r. przekazujące projekty: deklaracji w sprawie 

rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego, uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego, uchwały w sprawie przejęcia zadań własnych Powiatu 
Zielonogórskiego. – Załącznik nr 6  

2 Pismo Starosty Zielonogórskiego z dn. 7 lipca 2014 r. przekazujące do wiadomości projekt uchwały Rady 
Powiatu Zielonogórskiego w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji zadań własnych powiatu. – 
Załącznik nr 7  

3 Uchwała nr LXIX.607.2014 w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra 
– Załącznik nr 8.1 
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22..22..  PPooddjjęęcciiee  ddeekkllaarraaccjj ii   ww  sspprraawwiiee  uuttwwoorrzzeenniiaa  jjeeddnnoossttkk ii   ppoommooccnniicczzeejj   MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  
––  ddrruukk  nnrr  771122    

Projekt deklaracji w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – druk nr 7121 
przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki . Jest to deklaracja utworzenia przez Radę Miasta 
dzielnicy Nowe Miasto po połączeniu jednostek wraz z przekazaniem kompetencji do różnego rodzaju 
elementów. Jest to wynik konsultacji z zespołem, który został powołany przez radę gminy ds. połączenia 
Miasta i Gminy.  

Pytania  

Wiceprzewodnicz ący Rady Miasta p. Jacek Budzi ński  – Panie Prezydencie, podczas prezentacji 
użył Pan sformułowania, że ta nowa jednostka pomocnicza, czyli rada dzielnicy Nowe Miasto będzie 
funkcjonowała w okresie przejściowym. Proszę uściślić, co to znaczy, od kiedy, do kiedy będzie ona 
funkcjonowała? Punkt 3 § 2 – kto ma wchodzić w skład wymienionego zarządu? Chodzi mi o konstrukcję 
tego zarządu. 

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – jestem przekonany o tym, że wcześniej czy później te 
dzielnice w mieście będą wyglądały całkiem inaczej. Jestem również przekonany, że np. os. Czarkowo 
będzie przynależało do os. Zastalowskiego i będą mieli wspólne tematy. Wtedy dojdzie do zmiany granic 
dzielnicy, powstaną bardziej zintegrowane dzielnice. Nam wszystkim takie dzielnice pomogą, bo to jest 
formuła, którą określamy. Jeśli chodzi o zarząd, myślimy, że będzie przewodniczący, zastępca i członek 
zarządu.  

Przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński  poinformował, że z uwagi na to, że sesja zwołana 
została w trybie nadzwyczajnym, projekt nie był kierowany do komisji. 

Dyskusja 

Radna p. Aleksandra Mrozek  – ta deklaracja w sposób bardzo jasny i oczywisty zabezpiecza 
interes tej części nowej struktury Miasta, jaką będzie dotychczasowa gmina. Bo to jej przedstawiciele w 
trzech obszarach będą mogli wyrażać opinie, wnioskować i decydować. Ta deklaracja dowodzi, że w 
stronę mieszkańców i w stronę obecnych władz gminy, wykonujemy kolejny ukłon i prośbę o to zgodne 
połączenie. Natomiast przyszłościowo trzeba będzie rozwiązać tematy związane z nowymi okręgami 
wyborczymi, które na tej wspólnej mapie zarysują się zupełnie inaczej. Sadzę, że powołany zespół 
radnych Miasta i Gminy będzie pracował skutecznie nad formułą zabezpieczającą strukturę rady. 

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – deklaracja jest to kolejny krok dla znalezienia rozwiązania 
spraw nas nurtujących. Rada dzielnicy będzie tym organem, który będzie miał uprawnienie, aby móc 
zablokować pewne rzeczy np. sytuację ulokowania w pobliżu mieszkańców obiektu, który zniszczy 
charakter miejsca, w którym żyjemy. Nie chcemy zmieniać mieszkańcom charakteru ich miejscowości. 
Mamy strefę w Kisielinie, można ją rozszerzać, ponieważ tam nie ma w pobliżu zabudowań. Mówimy tu o 
jeszcze jednej kwestii, chcemy traktować was jak partnerów, przekazać wam część uprawnień i pozwolić, 
abyście w pewnych miejscach mogli powiedzieć nie, mieć takie prawo. Uważam, że jest to dobre 
posunięcie pokazujące czystość naszych intencji.  

Wiceprzewodnicz ący Rady Miasta p. Jacek Budzi ński  – musimy mieć świadomość tego, że ta 
jednostka pomocnicza, która ma swoje określone kompetencje, może występować do przyszłej rady 
Miasta ze swoimi postulatami, ale de facto rada mogłaby, ale nie musiałaby przyjąć tej deklaracji. Dzisiaj 
głosując za tą deklaracją w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta, musimy sobie zdawać 
sprawę, że jest to zobowiązanie moralne, które dzisiaj podejmujemy. 

Po czym z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Marek Kamiński 
przystąpił do głosowania nad podjęciem deklaracji. 

Głosowanie - druk nr 712 

W głosowaniu udział wzi ęło 20 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – deklaracj ę w sprawie utworzenia jednostki 
pomocniczej Miasta Zielona Góra 2 – podj ęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 19 
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 1 głos . 

                                                 
1 Projekt deklaracji w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – druk nr 712 – Załącznik 

nr 3.2 
2 Deklaracja nr LXIX.3.2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – Załącznik nr 

9.1 
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22..33..  PPooddjjęęcciiee  ddeekkllaarraaccjj ii   ww  sspprraawwiiee  rreekkoommppeennssaattyy  uuttrraaccoonnyycchh  ddoocchhooddóóww  wwłłaassnnyycchh  PPoowwiiaattuu  
ZZiieelloonnooggóórrsskkiieeggoo  ––  ddrruukk  nnrr  771133    

Projekt deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu 
Zielonogórskiego – druk nr 7131, przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki . Uzasadniał – wraz 
ze zmianą granic gminy, dojdzie również do zmiany granic powiatu, w związku z tym, Miasto Zielona 
Góra deklaruje, że przejmie część obowiązków wynikających z funkcjonowania powiatu. Mówimy o 
przejęciu dwóch instytucji kultury, tj. Muzeum Wojskowego w Drzonowie oraz Muzeum Archeologicznego 
w Świdnicy. Mówimy o tym, że Powiatowy Urząd Pracy dalej będzie prowadzony przez starostę, tak jak 
jest teraz. Jednocześnie zobowiązujemy się do tego, że będziemy pokrywali koszty funkcjonowania 
jednostek powiatu, jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej, które wykonują część zadań związanych z funkcjonowaniem 
mieszkańców, którzy w tej chwili żyją w powiecie, przejmiemy 6 pracowników merytorycznych Starostwa 
Powiatowego, udzielimy dotacji 5 mln zł z przeznaczeniem na drogi powiatowe. Jest to ukryte przejęcie 
zobowiązań wynikających z długu, jaki posiada powiat. Powiat jest zadłużony na określoną kwotę, ma 
dziewięćdziesiąt kilka tysięcy mieszkańców, jeżeli podzielimy ten dług na każdego z mieszkańców, 
przejmując 18 tys. mieszkańców przejmujemy proporcjonalną ilość długu. Nie można przejąć długu w 
formie przejęcia zobowiązań, stąd przejmujemy to w formie przekazania środków na drogi. Tak naprawdę 
mówimy o przejęciu zobowiązań w kwocie 5 mln złotych wynikającego z zadłużenia przypadającego na 
poszczególne osoby oraz przejmujemy drogę powiatową do mostu w Cigacicach włącznie. Czyli będzie 
to trochę dalej niż wynika z granic powiatu Zielona Góra po połączeniu.  

Pytania   

Radny p. Mariusz Marchewka  – dużo powiat może zyskać na tym połączeniu i trzeba staroście 
złożyć gratulacje za wynegocjowanie takiego pakietu. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem, jak dużo tych 
punktów Rada Miasta musi zabezpieczyć, to nie byłem z tego zadowolony. Ale kiedy zważymy, że dzisiaj 
walczymy o bonus 100 mln i o to, żeby się połączyć od 1 stycznia 2015 r., z drugiej strony na szali jest 
„zgniłe jajo” w postaci mostu w Cigacicach, to mimo wszystko zagłosuję za przyjęciem tej deklaracji. 
Chciałbym, żeby prezydent to określił, że ten most w Cigacicach to naprawdę nie jest totalna ruina i że 
jest szansa na to, żeby uzyskać dofinansowanie na remont tego mostu. Czy jest taka szansa? Czy zanim 
zawrzemy porozumienie o jego przejęciu, prezydent będzie miał już 90% pewności, że uzyska środki na 
jego finansowanie, tak abyśmy za kilkanaście miesięcy nie żałowali, że ten most jest w naszych 
granicach. Pomimo tego, że są tutaj bardzo duże zapisy i bardzo duże zobowiązania Rady Miasta, 
myślę, że nie będzie dzisiaj osoby, która zagłosuje przeciw tej deklaracji, bo cel jest wielki i trzeba przyjąć 
to, co starosta wynegocjował i głosować dziś za.  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – jestem w 100% pewny, że nam się uda dostać środki na 
sfinansowanie remontu tego mostu, bo jeżeli ktoś nie jechał tym mostem, to będę zdziwiony. A jeżeli jest 
wypadek na S3, to most jest jedyną formą połączenia Zielonej Góry z Polską. Kolejny most jest w 
Głogowie i Nowej Soli. To jest most, który jest drogą serwisową dla S3 i jestem przekonany, że uda nam 
się pozyskać środki na remont mostu. Miasto inwestuje w wielu różnych miejscach w nie swoją 
infrastrukturę, np. w budowę portów, zakup statków, które kursują po Odrze. Ten most jest bardzo ważny 
i trzeba zacząć głośno o tym mówić. Jestem przekonany, że nas będzie stać, żeby ten most 
wyremontować, znajdziemy na to również środki zewnętrzne.  

Radny p. Kazimierz Łatwi ński  – w kontekście tej jedynej alternatywy. Od kilku lat kieruję pytania do 
starostów o to, kiedy wyremontują ten most. I zawsze odpowiedzi są podobne, że Zielona Góra pomoże 
nam w remoncie tego mostu. Dowodzi to jednoznacznie, że starostwo nie jest zdolne do rozwiązania 
sytuacji mostu w Cigacicach i sprawa remontu tego mostu i tak by trafiła do władz Zielonej Góry. I tak 
bylibyśmy zmuszeni do aktywnego starania się o środki zewnętrzne na remont mostu, dlatego że 
dotychczasowe działania starostwa są nieskuteczne. Unikanie rozmowy o moście w Cigacicach przez 
samorząd Zielonej Góry byłoby niczym innym, jak jakimś zamiataniem problemu pod dywan. 

Wiceprzewodnicz ący Rady Miasta p. Jacek Budzi ński  – ten most był remontowany w latach 
osiemdziesiątych, niemniej jednak teraz takiego remontu wymaga. Dlaczego w tym druku jest określenie 
skutków finansowych czyli 7,7 mln złotych, a w poprzednim druku gdzie jest określenie skutków 
finansowych jest zapis, że przyjęcie deklaracji nie rodzi skutków finansowych, gdzie było określone, że 
radni nowej dzielnicy i zarząd będą otrzymywali diety. 

                                                 
1 Projekt deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego – druk 

nr 713 – Załącznik nr 3.3 
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Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – ponieważ w pierwszej deklaracji nie ma jasno określonych 
kosztów, one będą wynikały z nowego dokumentu, który ustanowi radę dzielnicy.  

Radny p. Zbigniew Bartkowiak  – jeszcze w sprawie tej drogi. Czy ta droga będzie przez nas 
utrzymywana do mostu, razem z mostem? Czy granica będzie w tym miejscu jak w tej chwili ma gmina, a 
droga będzie przebiegała nie naszym terenie? 

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – są drogi gminne i powiatowe. Przejmujemy drogę 
powiatową, w związku z tym, powiat nie jest właścicielem nieruchomości. Nie przejmujemy terenów, tylko 
drogę.  

Dyskusja 

Radna p. Aleksandra Mrozek  – jeżeli chodzi o tę deklarację, przyznam, że budzi ona do tego 
momentu moje największe wątpliwości, aczkolwiek zagłosuję za. Za dlatego że trzeba to wszystko tak 
poukładać, żeby finalizować. Myślę, że ani starosta, ani przewodniczący rady powiatu, gdyby wyłowili 
rybkę w Odrze, to tyle by ona nie dała, nie obiecała, co dostają teraz. I tego mamy tutaj świadomość, że 
w tym przyspieszeniu powiat nie traci na tym połączeniu, a naprawdę zyskuje bardzo wiele. Z ciężkim 
sercem będę głosować za tą uchwałą ze względu na to, że dajemy aż tak dużo.  

Radny p. Kazimierz Łatwi ński  – wiemy, że jest już drugi etap postępowania przetargowego na 
drugą jezdnię drogi S3, w tym budowę dwóch nowych mostów w ciągu nowej trójki, jednojezdniowej. 
Więc budowa tych dwóch nowych mostów będzie się wiązała z permanentnym ruchem ciężkich maszyn 
budowlanych drogą S3. To jest jedyny dojazd do tej budowy, więc oczywistym jest, że będzie to wąskie 
gardło i jedyną sensowna alternatywą będzie stary most w Cigacicach. W tym kontekście niezrozumiałe 
jest, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad odżegnuje się od podjęcia remontu tego mostu jako drogi 
technicznej, zapewniającej alternatywę na czas budowy dwóch nowych mostów w ciągu S3. Tu jest 
ogromne wyzwanie dla posłów z naszego województwa, którzy mają szansę wykazać się i spowodować, 
żeby przebudowa tego mostu była przebudową techniczną ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg i 
Autostrad. Dlatego, że jest to jedyne sensowne działanie, panie Mirosławie. Nie zwracałbym się do Pana, 
Panie Mirosławie, gdyby Pan był skoncentrowany na sesji.  

Radny p. Mirosław Bukiewicz  – Panie Kazimierzu, niech Pan napisze do pani poseł interpelację w 
tej sprawie i nie miesza spraw prywatnych ze sprawami publicznymi. Ale mogę zrozumieć 
zdenerwowanie. 

Radna p. Bo żena Ronowicz  – mam dystans do tych deklaracji, które teraz ad hoc przyjmujemy. 
Przede wszystkim chodzi o uzasadnienie finansowe i prawne tych dwóch uchwał. Poza jedynym 
uzasadnieniem na bazie statutu, że przyjmujemy deklarację, aktów prawnych obowiązujących w prawie 
samorządowym tutaj jest wywoływanych niewiele. Sumując, już wynika, że 6 mln złotych idzie na dwa 
zadania: udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5 mln złotych i 1 mln złotych na 
realizację zadań własnych powiatu, czyli Powiatowy Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej. I to jest 6 mln, a mamy w skutkach finansowych 7 mln 700, czyli 1 mln 700 
idzie na pozostałe sprawy, czyli utrzymanie i remont mostu, utrzymanie dwóch muzeów na terenie 
powiatu, utrzymanie 6 pracowników. Śmiem wątpić, czy ten 1 mln 700 na to wszystko wystarczy. Nie jest 
podany czasookres, czy to 7 mln 700 będzie zabezpieczone tylko w roku 2015, czy w kolejnych latach. 
Mam duży dystans do tych wyliczeń finansowych, które w tych deklaracjach się pojawiają. 

Radny p. Kazimierz Łatwi ński  – Panie Radny Mirosławie Bukiewicz – do radnego Bukiewicza nie 
zwracałem się prywatnie, tylko jako do szefa klubu PO w Radzie Miasta z nadzieją, że przewodniczący 
klubu Mirosław Bukiewicz przekaże parlamentarzystom PO wnioski i prośby z dyskusji, która ma miejsce 
na tej sali. I tylko o to i o nic więcej mi nie chodziło. 

Po czym z uwagi na brak kolejnych zgłoszeń do dyskusji, przewodnicz ący obrad p. Marek 
Kamiński przystąpił do głosowania nad podjęciem deklaracji. 

Głosowanie - druk nr 713 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – deklaracj ę w sprawie rekompensaty 
utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskie go 1 – podj ęła większo ścią głosów. 
Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głos ów, wstrzymuj ących – 1 głos. 

                                                 
1 Deklaracja nr LXIX.4.2014 w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu 

Zielonogórskiego – Załącznik nr 9.2 
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22..44..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  ppoommooccyy  ff iinnaannssoowweejj   iinnnnyymm  jjeeddnnoossttkkoomm  
ssaammoorrzząądduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo  --  ddrruukk  nnrr  771144  

22..55..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  wwyyrraażżeenniiaa  wwooll ii   pprrzzeejjęęcciiaa  zzaaddaańń  PPoowwiiaattuu  ZZiieelloonnooggóórrsskkiieeggoo  
--  ddrruukk  nnrr  771155    

Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego - druk nr 7141 i nr 7152przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki . Uzasadniał – 
projekty uchwał na drukach 714 i 715 są konsekwencją przyjętych deklaracji. 

Po czym, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji, przewodnicz ący obrad p. Marek 
Kamiński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał. 

Głosowanie - druk nr 714 

W głosowaniu udział wzi ęło 18 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej innym jednostkom samorz ądu terytorialnego 3 – podj ęła większo ścią głosów. 
Wyniki głosowania: za – 17 głosów, przeciw – 0 głos ów, wstrzymuj ących – 1 głos. 

Głosowanie - druk nr 715 

W głosowaniu udział wzi ęło 18 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie wyra żenia woli przej ęcia 
zadań Powiatu Zielonogórskiego 4 – podj ęła większo ścią głosów. Wyniki głosowania: za – 17 
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 0 głosów. 

 

 

22..66..  PPooddjjęęcciiee  ddeekkllaarraaccjj ii   oo  ddzziiaałłaanniiaacchh  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  ppoo  wwyyddaanniiuu  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  
RRaaddyy  MMiinniissttrróóww  ww  sspprraawwiiee  ppoołłąącczzeenniiaa  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  ii   GGmmiinnyy  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  ww  jjeeddnnąą  

jjeeddnnoossttkkęę  ssaammoorrzząądduu  tteerryyttoorr iiaallnneeggoo  --  ddrruukk  nnrr  772211    

Projekt deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego - druk nr 7215 przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki . Uzasadniał – to są 
kolejne deklarację z naszej strony, które mówią o tym, że w przypadku połączenia nas w jedną jednostkę 
samorządu terytorialnego chcemy, aby bilety MZK były obniżone już od 1 września, jak będzie wydane 
rozporządzenie jeszcze w lipcu. Chcielibyśmy również od 1 września objąć mieszkańców gminy dwoma 
programami, które funkcjonują w mieście, Kartą Zgrana Rodzina i Zielonogórzanie 50+. Ponadto chcemy, 
żeby była deklaracja z naszej strony, iż gospodarka wodno-ściekowa będzie obowiązywała nas jedna, 
będzie jedna taryfa dla mieszkańców całego miasta Zielona Góra. Również chcemy zadeklarować, że 
będziemy kontynuować zadania określone w Wieloletnim Planie Gospodarczym w Gminie Zielona Góra 
wraz z możliwością zapewnienia środków, jakie będą. Chcemy, aby wszystkie zadania, które są z 
Funduszu Integracyjnego z roku 2013 i 2014, które nie zostały do tej pory zrealizowane, zostały 
zakończone do 30 czerwca 2015 roku, chcemy, aby zachować przez okres, co najmniej 8 lat w 
obszarach gdzie jest to uzasadnione, obsługę mieszkańców gminy w budynku przy ul. Dąbrowskiego 41, 
chcemy przejąć wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz Komunalnego Zakładu Gospodarczego, 
chcemy utrzymać, przez co najmniej 8 lat Samorządową Instytucję Kultury w dotychczasowej formie 
organizacyjnej, chcemy utrzymać dotychczasowe zasady funkcjonowania świetlic wiejskich, chcemy 

                                                 
1 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk 

nr 714 – Załącznik nr 3.4 
2 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu Zielonogórskiego - druk nr 715 – 

Załącznik nr 3.5 
3 Uchwała nr LXIX.608.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego – Załącznik nr 8.2 
4 Uchwała nr LXIX.609.2014 w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu Zielonogórskiego – Załącznik 

nr 8.3 
5 Projekt deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego - druk nr 
721 – Załącznik nr 3.6 
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utrzymać środki na dotychczasowym poziomie dla rad sołeckich na spotkania integracyjne mieszkańców 
oraz utrzymać tradycję święta Gminy Zielona Góra, myślę, że przeistoczy się w święto dzielnicy. To są te 
deklaracje, które chcielibyśmy jeszcze dodatkowo złożyć na ręce mieszkańców gminy.  

Pytania  

Wiceprzewodnicz ący Rady Miasta p. Jacek Budzi ński – nie ma w tej deklaracji słowa o 
oświacie. Rozumiem, że chcemy pokazać mieszkańcom, że od 1 września zaczynamy realizować 
zapisy w kontrakcie zielonogórskim. Natomiast interesuje mnie, kiedy prezydent przedstawi sposób 
rozwiązania problemu, o którym mówiłem, czyli kwestię zastąpienia dodatków specjalnych dla 
nauczycieli na terenie gminy wiejskiej Zielona Góra.  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – jeżeli chodzi o oświatę, to deklaracje były już zawarte w 
kontrakcie zielonogórskim, w związku z tym, one nie są już powtarzane. Bo to są kolejne nowe deklaracje 
złożone z naszej strony. Bez rozmów, bez porozumienia ze związkami, nie jesteśmy w stanie tego 
przedstawić Państwu. Zaraz po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przystąpimy do rozmów i 
negocjacji ze związkami zawodowymi, dopiero potem przedstawimy projekt uchwały, który będzie 
zawierał te wszystkie elementy.  

Radna p. Aleksandra Mrozek  – jak skutkuje finansowo dla mieszkańców obniżenie cen biletów 
MZK od września?  

Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki  – 250 tys.  

Radny p. Mariusz Marchewka  – zaskoczyło mnie to, że dzisiaj przed godziną ten projekt deklaracji 
się pojawił – nowy dokument. Natomiast zawsze, kiedy mamy obniżać ceny biletów i robić ukłon w stronę 
mieszkańców, nikt nie powinien mieć wątpliwości, co do tego, że będziemy głosować, nawet, jeśli będzie 
kosztować to 250 tys. zł. Liczę na to, że jednogłośnie poprzemy tą inicjatywę.  

Po czym, z uwagi na brak kolejnych pytań i zgłoszeń do dyskusji, przewodnicz ący obrad  
p. Marek Kami ński przystąpił do głosowania nad podjęciem deklaracji. 

Głosowanie - druk nr 721 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – deklaracj ę o działaniach Miasta Zielona 
Góra po wydaniu rozporz ądzenia Rady Ministrów w sprawie poł ączenia Miasta Zielona Góra i 
Gminy Zielona Góra w jedn ą jednostk ę samorz ądu terytorialnego 1 – podj ęła jednogło śnie. 
Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głos ów, wstrzymuj ących – 0 głosów. 

 

 

 

 

22..77..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  uuddzziieelleenniiaa  ppoommooccyy  ff iinnaannssoowweejj   iinnnnyymm  jjeeddnnoossttkkoomm  
ssaammoorrzząądduu  tteerryyttoorriiaallnneeggoo  --  ddrruukk  nnrr  772222    

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego - druk nr 7222 przedstawił Prezydent Miasta p. Krzysztof Kubicki . Uzasadniał - jak co 
roku realizujemy zadania w ramach funduszu integracyjnego. Część z tych zadań realizował powiat, czy 
to, co dotyczy dróg powiatowych. To jest przekazanie środków finansowych właśnie na to, co mieszkańcy 
poprosili, żeby było zrealizowane, a dotyczy to zadań będących w kompetencjach powiatu. 

Po czym, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji, przewodnicz ący obrad p. Marek 
Kamiński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 

                                                 
1 Deklaracja nr LXIX.5.2014 o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w 

sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu terytorialnego – 
Załącznik nr 9.3 

2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk 
nr 722 – Załącznik nr 3.7 
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Głosowanie - druk nr 722 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej innym jednostkom samorz ądu terytorialnego 1 – podj ęła większo ścią głosów. 
Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głos ów, wstrzymuj ących – 1 głos. 

  

Następnie Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki podziękował za przyjęcie tych wszystkich 
uchwał, które pozwalają na to, aby radni powiatowi, gminni mogli przyjąć uchwały dotyczące 
poparcia starań w sprawie, aby z dniem 1 stycznia 2015 r. był jeden samorząd. - Wiem, że to 
wszystko dzieje się bardzo szybko, że jest dynamiczne, ale to życie takie jest. Po czym pogratulował 
radnej p. Bożenie Mani, z racji wyboru, po raz czwarty, na prezesa Zarządu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Zielonej Górze.  

 

 
33 ..   PPOO DDJJĘĘCCII EE   UU CCHH WW AA ŁŁ   

 

33..11..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  ZZiinntteeggrroowwaannyycchh  IInnwweessttyyccjj ii   TTeerryyttoorr iiaallnnyycchh  MMiieejjsskkiieeggoo  
OObbsszzaarruu  FFuunnkkccjjoonnaallnneeggoo  mmiiaassttaa  wwoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  --  ddrruukk  nnrr   771166  

Projekt uchwały w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra - druk nr 7162 w imieniu Prezydenta Miasta 
przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk . Uzasadniał – jesteśmy ostatnim z 18 
miast wojewódzkich, które przystąpi do podpisania porozumienia dot. powołania Związku 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przyjęliśmy wariant najmniej kosztowny, a więc wariant 
porozumienia międzygminnego. Jest on korzystny dla Miasta, a więc biuro ZIT-u będzie prowadzone 
przez Miasto. Przyjęliśmy najbardziej dogodne dla Miasta Zielona Góra ze wszystkich miast 
wojewódzkich zasady przyjmowania decyzji, ponieważ Zielona Góra w przeciwieństwie do innych 
miastach będzie posiadała taka sama ilość głosów, jak wszystkie pozostałe gminy. W pozostałych 
ZIT-ach wszystkie miasta wojewódzkie mają po jednym głosie, jak każda nawet najmniejsza gmina. 
Jedynie, co mają do dyspozycji, to prawe weta… mamy partnerski układ z gminami, które należą do 
naszego MOF-u i mamy też dżentelmeńską umowę, że ta alokacja będzie przekazana na zadania 
potrzebne dla całości obszaru, ale w wielkości mniej więcej wynikającej procentowo z ilości 
mieszkańców każdej gminy.  

Pytania  

Radny p. Mariusz Marchewka – czy projekt takiego porozumienie mógłby być po dzisiejszym 
dniu przesłany mailowo? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk  – oczywiście może być przesłany. Projekt ten 
był konsultowany w Ministerstwie Gospodarki i Rozwoju, zostały dopracowane kwestie, które wynikają z 
jeszcze niewprowadzonej ustawy wdrażającej. Dzięki temu nie będziemy musieli zmieniać tego 
porozumienia.  

Radny p. Mirosław Bukiewicz – prosił o przypomnienie wysokości kwot, jakie otrzyma Zielona 
Góra i gminy. 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk  – do dyspozycji już na pewno mamy 66 mln 
euro. W tych środkach zadania bardzo ważne, to budowa ścieżek rowerowych 12 mln euro, bez wkładu 
własnego. Z wkładem własnym kwota wyniesie ok. 60 mln zł. Bardzo ważna jest rozbudowa hospicjum, 
budowa hostelu dla osób niepełnosprawnych, I etap ulicy aglomeracyjnej, rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów. Tu będziemy występować o wiele przedsięwzięć m.in. o część nowej starówki pomiędzy 
Placem Matejki a zapleczem teatru, też takie zadania, jak: Dolina Gęśnika, poszerzenie ogrodu 
botanicznego i mini zoo w kierunku amfiteatru, aby tam było główne wejście. Jest również zapisane 6 mln 
euro na prowadzenie Centrum Nauki Keplera, czyli będziemy mieć 4 mln zł rocznie dofinansowania na 

                                                 
1 Uchwała nr LXIX.610.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 

terytorialnego – Załącznik nr 8.4 
2 Projekt uchwały w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

miasta wojewódzkiego Zielona Góra - druk nr 716 – Załącznik nr 3.8 



LXIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra – 8 lipca 2014 r. 
 

Protokół Nr LXIX.2014 (kadencja 2010-2014)  str. 17  
 

dwa nowe obiekty, które zostaną uruchomione na przełomie tego i przyszłego roku (planetarium cyfrowe 
oraz centrum przyrodnicze). 

Radny p. Mirosław Bukiewicz – celem ZIT-ów jest rozwój miast i gmin uczestniczących w tych 
projektach. Czy realizacja wymienionych projektów przyczyni się do rozwoju obszarów Zielonej Góry 
i sąsiednich gmin? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk  – zdecydowanie tak, a przede wszystkim 
połączą funkcjonalnie obszar. System ścieżek rowerowych pozwoli na dojazd i do skansenu i do 
Drzonkowa. Tak samo rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie wszystkich gmin pozwoli na 
to, że będziemy mieli nowe ciekawe obiekty dla mieszkańców, turystów, jak np. park w Zatoniu (60 ha), 
który chcemy przejąć. Ważne są też obiekty komplementarne dla naszego ZIT-u, a więc finansowane z 
środków centralnych. Tu mamy działania związane z czterema naszymi projektami. Pierwszy to transport 
publiczny oparty na elektrycznych autobusach, mamy nadzieję, że dostaniemy więcej środków niż wynika 
to z przeliczenia, bo mówimy już o dużej Zielonej Górze. Mamy 2 mld euro do podziału, oczekiwania 
wszystkich miast wojewódzkich są na 4 mld. To, że mówimy o większej Zielonej Górze pozwala liczyć na 
to, że uzyskamy większe środki. Drugi projekt, to obwodnica południowa, o którą nie moglibyśmy się 
starać, gdyby jej przebieg nie leżał w zdecydowanej większości na terenie miasta na prawach powiatu, a 
tak się stanie po decyzji Rady Ministrów. Trzeci projekt jest związany z budową kanalizacji deszczowej na 
terenie miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Gdyby nie połączenie, składalibyśmy wniosek tylko dla 
obszaru Zielonej Góry. Czwartym projektem będzie realizowany w partnerstwie z Elektrociepłownią, jest 
to rozbudowa sieci ciepłowniczej i sieci chłodzących. Jesteśmy pierwszym miastem, które będzie taką 
sieć chłodniczą się realizowało. Dwa obiekty centrum nauki będą miały chłód pochodzący z ciepła, czyli 
tańszy bez urządzeń klimatyzacyjnych, które urody żadnemu obiektowi nie dają. Jako projekt pilotażowy 
chcemy rozpocząć budowę pierwszych obiektów mieszkaniowych, wielorodzinnych, które tego typu 
instalację będą miały bezpośrednio z jednego zintegrowanego węzła. Projekty te, są na razie bardzo 
dobrze oceniane przez ministerstwo. 

Po czym z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński 
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 

Głosowanie - druk nr 716 

W głosowaniu udział wzi ęło 21 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcj onalnego miasta wojewódzkiego Zielona 
Góra 1 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0  głosów, 
wstrzymuj ących – 0 głosów. 

 

 

 

 

33..22..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  zzmmiieenniiaajjąącceejj   uucchhwwaałłęę  ww  sspprraawwiiee  pprrzzeejjęęcciiaa  zzaaddaanniiaa  zzaarrzząąddzzaanniiaa  
ppuubbll iicczznnąą  ddrrooggąą  wwoojjeewwóóddzzkkąą  ––  ddrruukk  nnrr  771177    

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą 
wojewódzką – druk nr 7172, w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta  
p. Krzysztof Kaliszuk . Uzasadniał – uzyskaliśmy oszczędności na remoncie ul. Jędrzychowskiej  
i ul. Kożuchowskiej. Zamierzamy wybudować rondo na wyremontowanym skrzyżowaniu dróg poza 
granicami miasta w kierunku Zatonia, Drzonkowa. Było tam dużo wypadków. Mamy tutaj finansowanie ze 
środków Pani Marszałek - 70%, nasze środki to tylko 30%, które są zapisane w budżecie. 

Po czym z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji przewodnicz ący obrad p. Marek 
Kamiński przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 

                                                 
1 Uchwała nr LXIX.611.2014 w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra – Załącznik nr 8.5 
2 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką 

– druk nr 717 – Załącznik nr 3.9 
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Głosowanie - druk nr 717 

W głosowaniu udział wzi ęło 21 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie 
przejęcia zadania zarz ądzania publiczn ą drog ą wojewódzk ą1 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki 
głosowania: za – 21 głosów, przeciw – 0 głosów, wst rzymuj ących – 0 głosów. 

 

 

 

33..33..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  ww  sspprraawwiiee  zzaall iicczzeenniiaa  ddrróógg  pprrzzeebbiieeggaajjąąccyycchh  ww  ggrraanniiccaacchh  
aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnyycchh  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  ddoo  kkaatteeggoorrii ii   ddrróógg  ggmmiinnnnyycchh  --  ddrruukk  nnrr   771188    

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta 
Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 7182 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił 
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk . Uzasadniał – jest to uchwała techniczna. Drogom, 
które nazwaliśmy w planach, musimy nadać kategorie. Sprzedajemy działki przy tych drogach, chcemy, 
aby kupujący wiedział, przy jakiej kategorii drogi kupuje działkę.  

Pytania  

Radny p. Mariusz Marchewka – z czego to wynika, że nie przejmujemy dróg w całości? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – wydaje mi się, że wcześniej nadaliśmy tym 
odcinkom dróg kategorie. 

Radny p. Kazimierz Łatwi ński  – czy można po przyjęciu tej uchwały przygotować aktualną 
mapę sieci dróg w Zielonej Górze z uwzględnieniem statusu tej drogi i zarządzającym tą droga? Do 
kogo w Urzędzie Miasta można byłoby się zgłosić po taką mapę? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – przygotujemy taką mapę. Przypomnę tylko, 
że jesteśmy na etapie zmian klasyfikacji drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Uchwał w tej sprawie 
nie podjął jeszcze Sejmik Województwa Lubuskiego. Gdy Sejmik dokona tej zmiany mapa zostanie 
natychmiast sporządzona. 

Radny p. Mirosław Bukiewicz  – powiedział Pan, że sprzedajemy działki, jeżeli ma Pan takie 
informacje to proszę powiedzieć ile to działek sprzedaliśmy w tym półroczu i za jaką kwotę? Jak 
pamiętamy wykonanie dochodów ze sprzedaży działek jest u nas w budżecie na niedostatecznym 
poziomie. Czy nie można byłoby bardziej zadbać w Urzędzie o to, aby informacje o dostępnych działkach 
do sprzedaży były bardzie widoczne i rozpowszechnione? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk – wykonanie planu sprzedaży w pierwszym 
półroczu to 4 mln zł na 12 mln zł planowanych w roku bieżącym. To jest dobry wynik, jak na pierwsze 
półrocze, bo zwykle większa sprzedaż jest w drugim półroczu. Sugestie dot. promocji – przyjmujemy do 
realizacji.  

Po czym z uwagi na brak kolejnych do dyskusji przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński 
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały. 

Głosowanie - druk nr 718 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę w sprawie zaliczenia dróg 
przebiegaj ących w granicach administracyjnych Miasta Zielona G óra do kategorii dróg 
gminnych 3 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0  głosów, 
wstrzymuj ących – 0 głosów. 

                                                 
1 Uchwała nr LXIX.612.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą 

wojewódzką – Załącznik nr 8.6 
2 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona 

Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 718 – Załącznik nr 3.10 
3 Uchwała nr LXIX.613.2014 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta 

Zielona Góra do kategorii dróg gminnych – Załącznik nr 8.7 
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33..44..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  zzmmiieenniiaajjąącceejj   uucchhwwaałłęę  bbuuddżżeettoowwąą  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa  nnaa  rrookk  22001144    
––  ddrruukk  nnrr  771199    

 
33..55..  PPooddjjęęcciiee  uucchhwwaałłyy  zzmmiieenniiaajjąącceejj   WWiieelloolleettnniiąą  pprrooggnnoozzęę  ff iinnaannssoowwąą  MMiiaassttaa  ZZiieelloonnaa  GGóórraa    

––  ddrruukk  nnrr  772200  

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – druk nr 7191 
oraz projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 7202 w 
imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk . Uzasadniał 
– projekty dotyczą drobnych kwot związanych z uzyskaniem środków przez podległe nam jednostki, oraz 
z zadaniami realizowanymi podczas wakacji w placówkach oświatowych i przesunięciem środków 
zarządzeniami prezydenta. Wszystko to jest odpowiednio uwzględnione w Wieloletniej prognozie 
finansowej. 

Pytania  

Radna p. Aleksandra Mrozek – mamy dotację celową dla niepublicznej jednostki oświatowej w 
kwocie 717 tys. zł. Co to jest, dla kogo? 

Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk  – to jest uaktualnienie załącznika. 
Wprowadzone było zarządzeniem prezydenta zgodnie z prawem. Jest to uzupełnienie dotacji dla 
placówek niepublicznych, szkoły podstawowej. 

Po czym z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji przewodnicz ący obrad p. Marek Kami ński 
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał. 

Głosowanie - druk nr 719 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę zmieniaj ąca uchwał ę bud żetow ą 
Miasta Zielona Góra na rok 2014 3 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, 
przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 0 głosów. 

Głosowanie - druk nr 720 

W głosowaniu udział wzi ęło 19 radnych.  

Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwał ę zmieniaj ąca Wieloletni ą prognoz ę 
finansow ą Miasta Zielona Góra 4 – podj ęła jednogło śnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, 
przeciw – 0 głosów, wstrzymuj ących – 19 głosów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – druk nr 719 – 

Załącznik nr 3.11 
2 Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 720 – Załącznik 

nr 3.12 
3 Uchwała nr LXIX.614.2014 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – Załącznik nr 

8.8 
4 Uchwała nr LXIX.615.2014 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – Załącznik nr 

8.9 
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44 ..   ZZAA MMKK NNIIĘĘCC II EE  SS EE SS JJ II   

Przewodnicz ący obrad  p. Marek Kami ński  w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
zamknął LXIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2010 – 2014. 
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Załączniki do Protokółu Nr LXIX.2014 
 

 
 
 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 lipca2014 r. w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej. 

2. Lista obecności. 

3. Projekty uchwał i deklaracji: 

1) uchwały w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra – 
druk nr  711A, protokół z ustalenia wyników konsultacji połączenia miasta na prawach 
powiatu Zielona Góra z Gminą Zielona Góra. 

2) deklaracji w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra – druk nr 712 , 

3) deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu 
Zielonogórskiego – druk nr 713,  

4) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego - druk nr 714 , 

5) uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu Zielonogórskiego - druk nr 715 , 

6) deklaracji o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego - druk nr 721 , 

7) uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu 
terytorialnego - druk nr 722 , 

8) uchwały w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra - druk nr 716 , 

9) zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania publiczną drogą wojewódzką 
– druk nr 717 , 

10) uchwały w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach administracyjnych Miasta 
Zielona Góra do kategorii dróg gminnych - druk nr 718 , 

11) uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014 – druk nr 719 , 

12) uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – druk nr 720 . 

4. Materiały prezentowane podczas pokazu slajdów - Połączenie Miasta i Gminy. 

5. Opinia Zielonogórskiej Rady Seniorów - uchwała nr 3.2014 Zielonogórskiej Rady Seniorów z 
dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra. 

6. Pismo Starosty Zielonogórskiego z dn. 7 lipca 2014 r. przekazujące projekty: 
− deklaracji w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu Zielonogórskiego,  
− uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego, 
− uchwały w sprawie przejęcia zadań własnych Powiatu Zielonogórskiego. 

7. Pismo Starosty Zielonogórskiego z dn. 7 lipca 2014 r. przekazujące do wiadomości projekt 
uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego w sprawie przekazania Miastu Zielona Góra realizacji 
zadań własnych powiatu. 

8. Podjęte uchwały : 

1) uchwała nr LXIX.607.2014 w sprawie opinii i wniosku o połączenie Miasta Zielona Góra z 
Gminą Zielona Góra 
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2) uchwała nr LXIX.608.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom 
samorządu terytorialnego. 

3) uchwała nr LXIX.609.2014 w sprawie wyrażenia woli przejęcia zadań Powiatu 
Zielonogórskiego  

4) uchwała nr LXIX.610.2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom 
samorządu terytorialnego 

5) uchwała nr LXIX.611.2014 w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra 

6) uchwała nr LXIX.612.2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia zadania zarządzania 
publiczną drogą wojewódzką 

7) uchwała nr LXIX.613.2014 w sprawie zaliczenia dróg przebiegających w granicach 
administracyjnych Miasta Zielona Góra do kategorii dróg gminnych 

8) uchwała nr LXIX.614.2014 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 
2014 

9) uchwała nr LXIX.615.2014 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra 

9. Przyj ęte deklaracje : 

1) deklaracja nr LXIX.3.2014 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra  

2) deklaracja nr LXIX.4.2014 w sprawie rekompensaty utraconych dochodów własnych Powiatu 
Zielonogórskiego 

3) deklaracja nr LXIX.5.2014 o działaniach Miasta Zielona Góra po wydaniu rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jedną 
jednostkę samorządu terytorialnego 

 

 


