PROTOKÓŁ NR XXXII.2016
przebiegu XXXII sesji Rady Miasta Zielona Góra
26 kwietnia 2016 r.

1. OTWARCIE SESJI
XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra (siódmej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015 2018) zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miasta zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - z późn. zm.) oraz
§ 27 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 - z późn. zm.).
Sesja odbyła się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza w dniu 26 kwietnia 2016 r. w godzinach
00
55
od 9 do 14 . Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak. Obradom
przewodniczyli Przewodniczący Rady Miasta p. Adam Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miasta
p. Tomasz Sroczyński.
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W sesji uczestniczyli: 23 radnych na stan Rady – 25 radnych , Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki,
Zastępca Prezydenta Miasta p. Krzysztof Kaliszuk, Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak,
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe Miasto
p. Mariusz Zalewski, Przewodniczący Rady Dzielnicy p. Zenon Rabęda, Senator RP p. Robert
Dowhan, przedstawiciele Urzędu Miasta Zielona Góra z Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta oraz
przedstawiciele zielonogórskich zakładów, spółek i jednostek organizacyjnych, mieszkańców,
dziennikarze lokalnej prasy, radia i telewizji.

Po rz ąd ek o b r ad
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie
Wlkp. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Bukiewiczem.
4. Opracowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze pt. „Stan
sanitarny Zielonej Góry i Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku" i Ocena stanu sanitarnego
obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na terenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra za
2015 rok.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w roku 2015 oraz Sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra na lata 2010-2015.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z
organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1

1)

nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 322,

2)

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych w Zielonej Górze - druk nr 352,

3)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul.
Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 354,
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4)

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego - druk nr 375,

5)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 376,

6)

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355,

7)

powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą
w Drzonowie - druk nr 356,

8)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 360,

9)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 361,

10)

udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 362,

11)

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym - druk nr 363,

12)

zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
- druk nr 364,

13)

przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie - druk nr 365,

14)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 366,

15)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 367,

16)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 368,

17)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 369,

18)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 370,

19)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 371,

20)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 372,

21)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 373,

22)

ustalenia numerów porządkowych jednostkom oświatowym - druk nr 374,

23)

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego - druk nr 377,

24)

ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 378,

25)

rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 357,

26)

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze druk nr 358,

27)

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie druk nr 359

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak poinformował, że porządek obrad z projektami uchwał został radnym przesłany. Ze strony
mieszkańców wpłynęły trzy wnioski o zabranie głosu w punkcie Sprawy różne. Punkt ten będzie
realizowany o godzinie 13,oo. Ponadto informował, że ze strony Prezydenta Miasta wpłynął projekt
uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną
pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 379 z wnioskiem o wprowadzenie projektu do
porządku obrad.
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Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przystąpił do głosowania nad wnioskiem o
zmianę porządku obrad.
Głosowanie nad zmianą porządku obrad:
Głosowanie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielania
zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
początkową - druk nr 379.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 19 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Rada Miasta w trakcie sesji dokonała jeszcze dwukrotnie zmiany porządku obrad na wniosek
przewodniczącego obrad p. Adama Urbaniaka, przenosząc rozpatrzenie punktu dot. podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego - druk nr 377 z ppkt 23 na ppkt 6 oraz wprowadziła, po podjęciu uchwały w
sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w
Drzonowie - druk nr 356, punkt „Sprawy różne – wystąpienia mieszkańców”.

Po rz ąd ek o b r ad p o z mi an ach
1. Otwarcie sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie
Wlkp. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Bukiewiczem.
4. Opracowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze pt. „Stan
sanitarny Zielonej Góry i Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku" i Ocena stanu sanitarnego
obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na terenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra za
2015 rok.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w roku 2015 oraz Sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra na lata 2010-2015.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z
organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)

nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 322,

2)

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych w Zielonej Górze - druk nr 352,

3)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul.
Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 354,

4)

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego - druk nr 375,

5)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr
376,

6)

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego - druk nr 377,
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7)

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355,

8)

powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą
w Drzonowie - druk nr 356.

8. Sprawy różne - wystąpienia mieszkańców.
9. Podjęcie uchwał cd. w sprawach:
9)

zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 360,

10)

zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 361,

11)

udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 362,

12)

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim
Banku Inwestycyjnym - druk nr 363,

13)

zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
- druk nr 364,

14)

przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie - druk nr 365,

15)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 366,

16)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 367,

17)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 368,

18)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 369,

19)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 370,

20)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 371,

21)

utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 372,

22)

nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 373,

23)

ustalenia numerów porządkowych jednostkom oświatowym - druk nr 374,

24)

ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 378,

25)

rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 357,

26)

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze druk nr 358,

27)

rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie druk nr 359,

28)

udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 379.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.
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2. Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – na wstępie poinformował, że w okresie między
sesjami radni nie składali interpelacji.
Następnie pytania zadawali:
Radny p. Jacek Budziński:
1. Dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze Pan dr Tadeusz Dzwonkowski zwrócił się do
mnie z prośbą o przedstawienie poniższej kwestii. Przed trzema tygodniami doznał w pracy
zawału. Tylko natychmiastowa akcja ratunkowa podjęta przez pracowników uratowała jemu życie.
W związku z tym zwraca się do Prezydenta i Rady Miasta o przeznaczenie dodatkowych środków
na zakup defiblatorów i umieszczenie ich w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej. W
zamian za to wyżej wymienione instytucje zobowiązałby się do przeszkolenia pracowników w
zakresie ich obsługi i podjęcia akcji ratunkowej, czyli resuscytacji i defibliracji.
2. Panie radny. Proszę o wystosowanie w imieniu Mieszkańców Mrągowska 2-18 prośby do
Prezydenta Miasta. Obok naszego bloku powstaje łącznik do S3. Jako mieszkańcy ul. Mrągowskiej 2-18 w
Zielonej Górze, przyjęliśmy tę sytuację w sposób naturalny i nie składaliśmy protestów, choć zdajemy sobie
sprawę, że ruch mocno się zwiększy i może być to uciążliwe. Na dziś mamy prośbę o:1/ ustawienie znaku
ograniczającego prędkość do 20/30km na ul. Kętrzyńskiej - jest to dojazd do placu budowy na s3 oraz do CH
POMORSKIE ( duże i ciężkie auta z budowy s3 jeżdżą jak szalone, klienci do Inter i Brico Marche jeżdżą nie
zważając na ograniczenie do 50km), 2/ przejście dla pieszych (istniejące) ul. Kętrzyńska przy ul. Mrągowskiej
ustawienie większego znaku informującego o przejściu z odblaskami takie jak przy MEDYKU, które widać z
daleka - to jedyne przejście wiodące do CH POMORSKIE jednak bardzo słabo widoczne, uliczka jest wąska
a samochodów coraz więcej, 3/ ustawienie znaku zakazu wjazdu na ul. Mrągowską od Kętrzyńskiej i
odwrotnie dla SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ponieważ obok jest również budowa osiedla, ale kierowcy
mimo wjazdu od Szosy Kisielińskiej rozjeżdżają ulice przed blokiem ciężkim sprzętem, aż blok trzęsie się w
posadach, nie wspominając o hałasie i kurzu, 4/ wiemy, że nie można zrobić na Mrągowskiej przed blokiem
2-16 progów zwalniających, jednak ponownie zwracamy się z prośbą o znalezienie jakiegoś rozsądnego
rozwiązania - może można "naszą ulicę" pod blokiem 2-18 potraktować jako wewnętrzną z ograniczeniami
do mieszkańców i służb. 5/ czy istnieje możliwość "nawiezienia" z budowy s3 ( w ramach porozumienia)
tłucznia, aby na terenie przy rondzie ( wzdłuż ul. Kętrzyńskiej) powstał parking dla mieszkańców Mrągowskiej
2-18 -bardzo prosimy o wizje lokalną terenu, bo uważamy, ze małym kosztem może powstać ok 20 miejsc
parkingowych, jeśli oczywiście uda się Miastu domówić z Budimexem. Takie działanie Budmimex już podjął
w stosunku do działkowiczów i wyrównał drogę przy ROD za Intermarche. Bardzo prosimy o pozytywne
rozpatrzenie naszej prośby, bo czujemy się jak na budowie, a wprowadzenie ograniczeń naprawdę ułatwi
nam funkcjonowanie na rozrastającym się osiedlu. Zależy nam na godnym potraktowaniu przez Miasto i
potraktowanie naszej sprawy priorytetowo. Mieszkańcy Mrągowska 2-18 Zielona Góra.

3. Piszę w imieniu mieszkańców Ochli z prośbą o przedstawienie w naszym imieniu petycji podczas
najbliższej Rady Miasta. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie garbów zwalniających (takich jak
przy szkole w Chynowie przy ul. Truskawkowej), postawienia znaków (piesi + ograniczenie prędkości) i
wyznaczenie pasów przy ul Żagańskiej 16 przy PRYMUSKACH - przedszkolu). Według naszej wiedzy
poczynione tam kroki znakomicie sprawdzają się i kierowcy zachowują bezpieczną prędkość, a oznaczenia
są bardzo widoczne ze względu na postawienie dużych znaków. Dzieci i mieszkańcy również chwalą to
rozwiązanie! My także chcemy być bezpieczni. Jako Rodzice mamy obawy o bezpieczeństwo naszych
dzieci, ruch w Ochli w ostatnich latach bardzo się nasilił, mamy coraz więcej mieszkańców, coraz więcej aut
a nikt nie zadbał o bezpieczeństwo. W załączeniu przesyłamy skan petycji z podpisami.

4. Proszę zadać prezydentowi Kubickiemu następujące pytanie. Wyczytałem na stronie UM, że w
Zielonej Górze będzie turniej międzynarodowy siatkówki kobiet. Czy młodzi sportowcy mają się obawiać, że
nie uzyskają nagród sportowych? Przypominam, że kilka lat temu jak w Zielonej Górze był rozegrany turniej
tego typu, to w następnym roku nie było miejskich nagród sportowych. Prezydent Kubicki kluczył ze swoimi
wyjaśnieniami długo. W końcu "przyciśnięty do muru" przyznał, że środki przeznaczone na nagrody sportowe
przeznaczył na w/w turniej siatkówki kobiet. Czy tym razem będzie podobnie?

5. Kierowcy proszą o załatanie dziur w nawierzchni asfaltowej i poprawienie nawierzchni samych
miejsc parkingowych na Placu Słowiańskim. Często w wyniku użytkowania, kostki i płyty na
miejscach parkingowych są albo zapadnięte albo wybrzuszone.
6. Proszę o informacje, jakie średnie podwyżki w stosunku do zarobków dostali pracownicy Urzędu
Miasta i jednostek podległych. Czy zastosowano zapowiadany algorytm to znaczy: 1850 zł - 400 zł
podwyżki, 1850 zł - 2000 zł - 300 zł podwyżki, 2000 zł - 2500 zł - 200 zł podwyżki, 2500 zł - 3000
zł - 100 zł podwyżki, 3000 zł - 3500 zł - 50 zł podwyżki. Jeżeli jego nie zastosowano lub były od
niego odstępstwa to dlaczego?
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7. Mieszkańcy os. Pomorskiego nadal pytają czy były strzeżony, a obecnie ogólnolnodostępny
parking wzdłuż wieżowca nr 6, pomiędzy stacją benzynową a stacją obsługi samochodów będzie
do ich dyspozycji? Na osiedlu występuje deficyt miejsc parkingowych i mieszkańcy sobie nie
wyobrażają, że miasto ten teren sprzeda pod inny cel, chyba że pod zespół garażowy. Proszę
jasno określić jakie zamiary ma miasto względem tego parkingu.
8.

Proszę prezydenta o rozważenie koncepcji znalezienia siedziby dla Wydziału Komunikacji albo
dla TVP Gorzów Wlkp.-oddział regionalny. Obecny budynek, w którym te obie instytucje mają
swoje siedziby, osiągnął już swoje możliwości w zakresie magazynowania dokumentacji
samochodowej. Do tego dochodzi problem z deficytem miejsc parkingowych dla petentów. Można
także rozpocząć rozmowy z szefostwem TVP Gorzów Wlkp. w zakresie współfinansowania
inwestycji , szczególnie w aspekcie bliskiego głosowania w sprawie tzw. dużej ustawy medialnej.

9. Proszę podać koszty funkcjonowania publicznych przedszkoli i placówek oświatowych w Zielonej
Górze(włącznie z palcówkami na terenie dawnej gminy)w przeliczeniu na jednego ucznia.
10. Proszę ustosunkować się do pytań rodziców dzieci uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli. W związku z różnymi niejasnościami, w imieniu wszystkich rodziców, których dzieci
uczęszczają do przedszkoli niepublicznych zwracamy się z prośbą o wyegzekwowanie
odpowiedzi na poniższe pytania. Zespół edukacyjny na osiedlu Zastalowskim powstał za kwotę
kilkunastu milionów złotych jako działanie własne Miasta. W związku z działaniem własnym miasta w
budynkach powinien postać zespół placówek publicznych. Ponieważ stało się inaczej, prosimy o wskazanie:
1) Jaka jest dokładnie kwota inwestycji. 2) Na jakiej podstawie prawnej przekazano kompleks szkolny do
prowadzenia miejskiej spółce Centrum Biznesu Sp. z o.o.? 3) Jaka jest wysokość najmu/ dzierżawy/
użyczenia kompleksu szkolnego spółce Centrum Biznesu Sp. o.o.4) Na jakie podstawie spółka miejska
Centrum Biznesu Sp. z o.o. prowadzi działalność edukacyjną? 5) Jaka jest kwota dotacji przekazywana na
jednego ucznia w Niepublicznym Przedszkolu Akademia Talentów? 6) Przy założeniu, że dotacja na
przedszkole niepubliczne Akademia Talentów wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
publicznym tj. 392,18zł prosimy o informację, skąd spółka uzyskuje finanse na utrzymanie przedszkola? 7)
Dlaczego przedszkola niepubliczne nie zostały dopuszczone do wspólnej rekrutacji wraz z przedszkolami
miejskimi? 8) Dlaczego Urząd Miasta nie zrobił nic, żeby wyeliminować błędy w naliczaniu dotacji o których
jest mowa w wystąpieniu pokontrolnym NIK? 9) Dlaczego Urząd Miasta utrudnia rodzicom dostęp do
informacji publicznej? Najważniejszą kwestią są więc pytania: Dlaczego w przedszkolu Akademia Talentów
nie ma czesnego? Jak się utrzymuje Niepubliczne Przedszkole Akademia Talentów? Jednocześnie prosimy
o dokładne i szczegółowe wyjaśnienie jakie czynniki są brane do wyliczenia rocznego kosztu utrzymania
dziecka w przedszkolu publicznym.

11. Mieszkanka Zielonej Góry napisała do mnie, że w innych gminach wydawane są już decyzje w
programie 500 plus, a w Zielonej Górze podobno urząd nie ma systemu i tych wniosków nie
wprowadza. Jak rzeczywiście wygląda ta kwestia? Proszę o odpowiedź.
12. Niestety kolejny raz jestem zmuszony powtórzyć szereg pytań dotyczących sprawy Pani
Stanisławy Fórmanowicz, gdyż Prezydent po prostu nie raczył na nie odpowiedzieć. Liczę, że to
przeoczenie i dlatego je ponawiam, a media proszę o interwencje w kwestii nieudzielania
odpowiedzi na zadawane pytania. W związku z uprawomocnieniem się wyrokiem sądu przywracającego
do pracy Panią Stanisławę Fórmanowicz po raz trzeci powtarzam pytania, o których zadanie w zeszłym i
bieżącym roku na sesji Rady Miasta prosiła mnie sama zainteresowana, mieszkańcy miasta i media
interesujące się tą sprawą. Przypomnę, że poprzednio nie uzyskałem na nie odpowiedzi, gdyż Urząd Miasta
powoływał się na fakt trwania sprawy w sądzie. Teraz ta przeszkoda już nie istnieje. Wyrok jest już
prawomocny - zarówno pozwany MOPS jak i przypozwane do procesu Miasto - nie złożyli apelacji. 1) Jaką
funkcję pełniła Stanisława Fórmanowicz w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia do 17 czerwca 2013 roku ? 2) Kto doprowadził do bałaganu w
Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w okresie od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2012
roku ? 3) Kto był Przewodniczącym w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej
Górze gdy ludzie czekali po 7-9 miesięcy na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności? 4) Kto w wyniku kontroli przeprowadzonej na koniec 2012 roku w Powiatowym Zespole
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze przez Lubuski Urząd Wojewódzki został wskazany
winnym ww. zaległościom i niegospodarności? 5) Kiedy prezydent Janusz Kubicki otrzymał zalecenia byłego
Wicewojewody Jana Świrepo zalecenie do odwołania poprzedniego Przewodniczącego Powiatowego, a
potem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? 6) Dlaczego w związku z powyższym
prezydent Janusz Kubicki nie odwołał przez kolejnych 6 miesięcy poprzedniego Przewodniczącego
Powiatowego, a potem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Dlaczego prezydent
Janusz Kubicki nie respektuje zaleceń swojego zwierzchnika w województwie jakim jest wojewoda i działał w
tym przypadku na szkodę Miejskiego Zespołu (...)? 7) Czy poprzedni Przewodniczący Powiatowego, a potem
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności nadal jest zatrudniony w Miejskim Zespole ds.
Orzekania o Niepełnosprawności i na jakim stanowisku ? 8) Kto zwolnił Stanisławę Fórmanowicz z pracy w
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Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze ? 9) Kto w końcu złożył w styczniu
2013 roku Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności prezydenta Janusza Kubickiego w
Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze? 10) Dlaczego nowo powołana na
Przewodniczącą Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze we wniosku
dotyczącym odwołania Stanisławy Fórmanowicz z funkcji Sekretarza MZON skierowanym do prezydenta
Janusza Kubickiego podając przyczynę odwołania - powołuje się na nieprawomocne wystąpienie NIK z dnia
11 marca 2013 roku? 11) Jaka była przyczyna zdegradowania Stanisławy Fórmanowicz do stanowiska
niższego niż te, które posiadała w 1997 roku rozpoczynając pracę w orzecznictwie i jaki był powód tak
drastycznego obniżenia wynagrodzenia, praktycznie do najniższej krajowej nie licząc wysługi lat?
(Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z dnia 17 czerwca 2013 roku). 12) Dlaczego MOPS nie
respektował zapisów wynikających z ww. Wypowiedzenia zmieniającego (...) z dnia 17 czerwca 2013 roku,
na podstawie, którego Stanisława Fórmanowicz miała pełnić funkcję Sekretarza Miejskiego Zespołu (...)
jeszcze przez 3 miesiące tj. do końca września 2013 roku, a już w dniu 28 czerwca 2013 roku otrzymała
nowy zakres czynności na stanowisku inspektora, kazano jej opuścić gabinet, w którym pracowała jako
Sekretarz i zająć się obsługą komisji jak w 1997 r.? 13) Dlaczego po odwołaniu z funkcji Sekretarza nie
zaproponowano Stanisławie Fórmanowicz innego stanowiska ? Jako jedyna w zespole posiadała takie
preferencje i doświadczenie, spełniała wymagania aby nadal pełnić funkcję Przewodniczącej Miejskiego
Zespołu. Fórmanowicz była Przewodniczącą Powiatowego Zespołu (....) w okresie 2009-2011 i pod jej
przewodnictwem Zespół funkcjonował wzorowo, był postrzegany jako najlepszy w woj. Lubuskim, najwyższe
wskaźniki, największa w historii orzecznictwa zielonogórskiego liczba wydanych orzeczeń, przy zachowanej
terminowości (30 dni), stosunkowo niewielkim budżecie zespołu i najniższym koszcie wydania jednego
orzeczenia. 14) Dlaczego prezydent Janusz Kubicki powołał na Przewodniczącą Miejskiego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze osobę, która w dacie powołania czerwiec 2013 roku nie
spełniała podstawowego wymogu, wynikającego z Zakładowego Zbiorowego Układu Pracy dla pracowników
MOPS-u, tj. nie miała nawet przepracowanych ogółem: 5 lat, nie uwzględniając już kolejnych kryteriów takich
jak brak doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Ze stanowiska najniższego referenta - powołana na
stanowisko Przewodniczącego odpowiednik Dyrektora orzecznictwa. 15) Czy prezydent Janusz Kubicki
posiadał wiedzę w zakresie złożenia przez Stanisławę Fórmanowicz w dniu 22 października 2013 roku (jeden
dzień przed zwolnieniem S. Fórmanowicz z pracy) powiadomienia do Inspekcji Pracy o mobbingu w miejscu
pracy? 16) Czy prezydent Janusz Kubicki został poinformowany przez samą Stanisławę Fórmanowicz o tym,
iż jest mobbingowana w miejscu pracy zarówno przez współpracowników jak i przez Dyrekcję MOPS-u? 17)
Czy Stanisława Fórmanowicz prosiła prezydenta Janusza Kubickiego o spotkanie w ww. sprawie? 18) Jakiej
odpowiedzi udzielił pan prezydent pracownikowi - Stanisławie Fórmanowicz, który poinformował iż jest
mobbingowany w placówce, której jest pan zwierzchnikiem? 19) Czy pan Janusz Kubicki jako zwierzchnik
Miejskiego Zespołu (...) od stycznia 2013 roku posiadał wiedzę w zakresie wyprowadzenia zaległości po
byłym Przewodniczącym przez Sekretarza i p.o. Stanisławę Fórmanowicz w okresie od stycznia do czerwca
2013 roku (po wyprowadzeniu zaległości zdegradowana w konsekwencji zwolniona). 20) Dlaczego nie
dokonano wyboru Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w ramach
Konkursu? 21) Czy prezydent Janusz Kubicki posiada wiedzę w zakresie: od jakiego dewelopera wynajęta
była siedziba na działalność Powiatowego Zespołu (...) w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia 2012
roku przy ul. Dąbrowskiego 1 w Zielonej Górze ? W wyniku tej decyzji o wynajmie w zespole skończyły się
środki na orzekanie, starczyło ich tylko na wynajem, media i wynagrodzenia. Efekt był taki, że drogie
deweloperskie, klimatyzowane pomieszczenia stały puste bo zabrakło środków na działalność podstawową
jaką było orzekanie. 22) Kiedy prezydent otrzymał pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? 23)
Kto wtedy dostarczył Wniosek prezydenta J. Kubickiego do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności, jak długo prezydent czekał na komisję, czy był obecny na komisji, kto przekazał
orzeczenie panu prezydentowi, jaka decyzję otrzymał? 24) Czy prezydent Janusz Kubicki stawił się na
komisji w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie w dniu 18 lutego 2013
roku? 25) Czy prezydent Janusz Kubicki napisał sam odwołanie od decyzji zespołu świebodzińskiego w
lutym 2013 roku? 26) Czy w ww. odwołaniu wnosił prezydent J. Kubicki o przyznanie wskazania do karty
parkingowej? 27) Czy prezydent J. Kubicki posiadał kartę parkingową wystawioną przez Wydział Komunikacji
w Zielonej Górze na podstawie orzeczenia z 2008 roku? 28) Czy na podstawie ww. orzeczenia z 2008 roku
prezydent korzystał z dłuższego urlopu (dodatkowo 10 dni rocznie) i krótszego wymiaru czasu pracy? 29)
Czy w związku z powyższym prezydent pobierał ekwiwalent za niewykorzystany urlop? 30) Proszę o
odpowiedź czy otrzymał prezydent pismo od S. Fórmanowicz we wrześniu 2013 roku dot. prośby S.
Fórmanowicz o spotkanie gdyż informowała pana, że jest mobbingowana, pisała tez o nieprawidłowościach
w podległej Panu jednostce miejskiej. Jaka była pana reakcja na to pismo? 31) Czy w związku z definicją
znacznego stopnia niepełnosprawności, iż osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym wymaga
całodobowej opieki pielęgnacyjnej w związku z całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
wymaga opieki osoby drugiej - może taka osoba jednocześnie wykonywać tyle funkcji w mieście?

13. Panie Prezydencie. Proszę ustosunkować się pisemnie do listu otwartego, który otrzymali radni i
Prezydent, Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta podpisanego przez Panią Joannę
Liddane - Prezes Stowarzyszenia. Proponowane w nim rozwiązania są niezbędne, jeżeli chcemy
aby tereny miejskie nie ulegały dalsze dewastacji i degradacji1.
1
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Radny p. Kazimierz Łatwiński:
1. Szyby przy atrakcji archeologicznej w pobliżu ratusza zostały zniszczone już pierwszej zimy, kiedy
sypano na nie piasek. Pamiętam, że były obietnice Prezydenta Miasta, że te szyby będą
wymienione. W tej chwili można byłoby zimą zabezpieczać te szyby folią specjalistyczną i
wówczas zimą dla bezpieczeństwa mógłby być piasek wysypywany.
2. Czy odtworzymy drzewostan na Placu Powstańców Wielkopolskich w pobliżu kościoła pw. Matki
Bożej Częstochowskiej i filharmonii, biorąc pod uwagę, że tam jest planowane powstanie pomnika
patrona miasta św. Urbana?
3. Chcę zwrócić uwagę na problem związany z przebudową drogi S3 pomiędzy Sulechowem,
Zielona Górą a Nową Solą. Miesiąc temu podano informację, że będzie zamknięta przez dłuższy
czas równoległa droga pomiędzy Raculą a Niedoradzem. W związku z prowadzonymi pracami
budowlanymi na całym 50 km odcinku, mamy liczne ograniczenia prędkości. Budowa będzie
trwała - do 2020 r., powstanie dopiero drugi most i obecna jezdnia będzie przebudowywana po
wykonaniu nowej jezdni. Więc stan obecny utrudnień w ruchu będzie trwał do 2020 roku i będzie
zamknięta droga alternatywna. Poruszam ten temat dlatego, że już od weekendu majowego na tej
drodze będą się tworzyły permanentnie korki i to o wiele większym zakresie niż wtedy, kiedy ta
droga nie była przebudowywana i były drogi alternatywne. Co możemy zrobić? Możemy zapewnić
podróżującym pomiędzy tymi trzema miastami alternatywę w postaci przemieszczania się koleją.
Do tego potrzeba jednego szynobusu elektrycznego i dotacji województwa, które uchyla się od lat
od uruchomienia szybkiej kolei aglomeracyjnej na terenie Lubuskiego Trójmiasta. Lepiej o tym
rozmawiać teraz, w kwietniu, niż wówczas, kiedy ludzie nie będą mogli dojechać do pracy, szkół i
przedszkoli, bo będą stać w korkach. Wówczas szybko wrócimy do tematu.
Radny p. Marek Budniak:
1. Pytanie dot. systemu rotacyjnego – ustawienia, co jakiś czas, przy osiedlach domków
jednorodzinnych, dużych kontenerów na odpady zielone. Tych domków przybywa, a niestety
mieszkańcy nie są zdyscyplinowani i nie przestrzegają porządku, i dużo odpadów zielonych trafia
do pobliskich parków i lasów. Czy jest możliwość jakiegoś systemu rotacyjnego i co jakiś czas
ustawienia takich kontenerów w określonym miejscu, i poinformowania o tym mieszkańców?
Zapewne to zdyscyplinowałoby trochę mieszkańców i uporządkowało, a lasy zostałby odciążone
od odpadów zielonych. Proszę o ustosunkowanie się do tego.
2. Przy wjeździe do Zielonej Góry od strony Krosna i Gubina mamy zabytkowy znak pocztowy –
poczty dyliżansowej, który ulega coraz większemu zniszczeniu. Proszę o odmalowanie tego
znaku. Jeśli nie jest to w gestii Miasta, to proszę o załatwienie tej sprawy z instytucjami, które
powinny to zrobić.
Radny p. Marcin Pabierowski:
1. Mieszkańcy ul. Kossaka proszą o wyrównanie nawierzchni przed budynkiem wielorodzinnym. Jest
tam tłuczeń i są nierówności. Czy Miasto przewiduje wykonanie tam nawierzchni utwardzonej –
kostki, lub nawierzchni asfaltowej?
2. Plac Słowiański. Mieszkańcy pytają, czy Miasto przewiduje wykonanie modernizacji placu zabaw
dla dzieci?
3. Na podstawie jakiej dokumentacji był wykonany kosztorys inwestorski dla Centrum Działań
Kreatywnych na ul. Okulickiego? Czy była wykonana ekspertyza oraz ocena stanu technicznego?
Proszę o protokoły robót dodatkowych oraz protokoły konieczności i kosztorysy powykonawcze.
4. Proszę o informację, na jakim etapie jest opracowanie planu miejscowego dla os. Leśnego oraz
sprawy formalno – prawne, jeśli chodzi o uzgodnienia z Lasami dla wykonania ciągu pieszo –
rowerowego, łączącego os. Zacisze z os. Leśnym?
Radny p. Robert Górski:
1. W związku z odpowiedzią dyrektora DIMiZD w sprawie obniżenia zbyt wysoko osadzonych
krawężników wokół ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania, z której wynika, że w mieście mamy
ważniejsze wydatki, zwracam się z prośbą o udostępnienie skanu protokołu odbioru tej części
ronda.
2. Dziękuję Panom Dyrektorom Krzysztofowi Sikorze i Wojciechowi Jance za usunięcie trawy
zarastającej drogę dla rowerów i pieszych przy ul. Łużyckiej. Proszę o wykonanie podobnych prac
wzdłuż rowerostrady Zielona Strzała między al. Wojska Polskiego i ul. Wiśniową.
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3. Zwracam się z prośbą do kierownika biura kształtowania zieleni o rozważenie wprowadzenia w
życie starego pomysłu oddania w utrzymanie zieleni nasadzonej na pierścieniach rond w
utrzymanie prywatnym firmom ogrodniczym, kwiaciarniom, hurtowniom kwiatów i zieleni,
pracowniom architektury krajobrazu, na zasadzie, że miasto nie ponosi kosztów utrzymania, a
prywatne firmy rywalizują między sobą na najładniej wykonane kompozycje.
4. Zwracam się z prośbą do kierownika biura kształtowania zieleni o rozważenie możliwości robienia
nasadzeń kompensacyjnych wzdłuż ulic i na placach należących do miasta przez prywatne
podmioty w zamian za wycięcie drzew na ich gruntach. Proponuję, aby w okolicy takich nasadzeń
montować tabliczki, które będą informować kto i dlaczego posadził nowe drzewa.
Radna p. Bożena Ronowicz:
1. Przedstawiciele zielonogórskiego środowiska aptekarskiego i mieszkańcy zwracają się o
przywrócenie kontenerów utylizacyjnych na leki, choćby w wybranych aptekach, ponieważ
mieszkańcy przynoszą przeterminowane i zbędne leki do aptek, a gdy nie są przyjmowane,
wyrzucają je do śmietników przy aptekach, albo razem ze śmieciami domowymi. Stwarza to
zagrożenie dostępu do leków dla osób, które nie powinny ich otrzymywać.
2. Osoby wynajmujące pomieszczenia od miejskich jednostek na różne uroczystości są
przymuszane do wynajmowania jednej, wskazanej rzekomo przez Miasto, firmy cateringowej.
Proszę o informacje, na jakich warunkach zostały ustalone te cateringi oraz czy poszczególne
jednostki spisały z firmą jakąś umowę na wyłączność usług tej firmy w przypadku wynajmowania
pomieszczeń?
3. Jako Miasto Zielona Góra finansujemy w dużym stopniu tzw. promocję przez sport, a największe
kluby sportowe otrzymują na ten cel po kilka milionów złotych. Jednak zamiast nazwy Miasta
Zielonej Góry, herbu bądź logo, widzimy „Centrum Sportowo-Rekreacyjne Zielona Góra” lub
„MOSiR”, natomiast napis „Miasto Zielona Góra” niewidoczne i w rogu – w najgorszym miejscu do
promowania Miasta Zielona Góra1. Kto zawarł na takich warunkach umowę na promocję naszego
miasta przez sport?
4. Szczepienia przeciw HPV. Przypomnę, że opłaciliśmy dodatkowe szczepienia. Proszę o
informacje, jak przebiegają szczepienia i czy wszystkie dziewczęta w danej populacji są
szczepione. Czy można zakres nadobowiązkowych szczepień rozszerzyć, np. o szczepienia
niemowląt przeciw rotawirusom?
5. Jakie działania ochronne przewiduje Miasto w związku z inwazją kleszczy – czy są przewidziane
jakieś opryski, czy może szczepienia ochronne, które również mieszczą się w kalendarzu
szczepień nadobowiązkowych?
6. Umowy na wywóz śmieci z działkowiczami. W lasach komunalnych zalegają wory śmieci
pochodzących z ogrodów działkowych, ponieważ działkowicze nie mają podpisanych umów na
wywóz śmieci. Jak wygląda ze strony Miasta egzekwowanie tych umów, wystawianie
kontenerów? W tej chwili wokół ogródków działkowych zaczyna się tworzyć śmietnisko, które
zostało posprzątane przez nasz zakład komunalny jesienią. Proszę o uregulowanie tego i
odpowiedź, kto się tym zajmuje i egzekwuje zawarcie tych umów?
7. Kiedy będzie odnowiona bardzo już brudna elewacja ratusza?
8. Co się dzieje w miejscu, gdzie kiedyś był zlokalizowany Ośrodek Badań Dokumentacyjnych,
kierowany przez pana Wojciecha Eckerta. Przypomnę, że wypowiedziano ośrodkowi najem tych
pomieszczeń, gdy wydana została niekorzystna opinia o wyburzeniu jednego budynku w Zielonej
Górze. Pomieszczenia te stoją puste i niszczeją. Jakie ma wobec nich plany Prezydent Miasta?
Radny p. Andrzej Brachmański:
1. Nie widać postępów, jeśli chodzi o ruch samochodów na deptaku. Za pośrednictwem dyrektora
Zarządzania Kryzysowego, zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Policji z pewnymi
propozycjami i efektów nie widać. W związku z tym, zwracam się do Pana Prezydenta o
wstrzymanie dofinansowania do dodatkowych patroli. Wydajemy pieniądze na coś, czego efektów
nie widać, a samochody, jak jeździły po deptaku, tak nadal jeżdżą.
2. Na poprzedniej sesji zwróciłem się z prośbą o informację, w jaki sposób zniszczono pierzeję Placu
Matejki poprzez zgodę na wybudowanie koszmarku w postaci schodów. Otrzymałem odpowiedź
1
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tylko od dyrektora p. Urbańskiego. Ona mnie nie zadawala. Natomiast nie otrzymałem odpowiedzi
- stanowiska Konserwatora Zabytków, o co prosiłem. W związku z tym, proszę, żeby stanowiso
Konserwatora Zabytków do mnie dotarło.
3. Kwestia zamknięcia starej drogi S3. Na terenie, który prawdopodobnie należy już do Miasta starej trójce - wysypano parę ciężarówek piachu, robiąc wał ziemny w poprzek starej trójki. Wał
jest nieoświetlony, nieoznakowany i powoduje ewidentne niebezpieczeństwo, czego efektem jest
to, że już dwa samochody tam wjechały. W mojej ocenie, ten wał leży już na terenie miasta,
dlatego chciałbym, żebyśmy w tej sprawie zrobili interwencję. Rozumiem, że ta droga powinna być
przegrodzona, ale w dzisiejszych czasach są już takie rzeczy jak np. oświetlenie na akumulator,
wcześniejsze pachołki, sygnalizacja wcześniejsza. W nocy tego wału nie widać. Bardzo proszę o
zainteresowanie się tym. Jeśli moje obliczenia są niesłuszne, to proszę o poinformowanie mnie,
wtedy podejmę interwencję w Dyrekcji Dróg Wojewódzkich, ale wydaje się, że jest to droga
miejska, bo takie są teraz przepisy.
Radny p. Tomasz Nesterowicz:
1. Powtórne pytanie. Miejsca parkingowe i zatoczka autobusowa. Odpowiedź, zawarta w piśmie z
dnia 5 marca 2016 roku do Rady Osiedla "Piastowskie" Z.S.M. W Zielonej Górze, dotyczącej
przyszłego przeznaczenia parkingu znajdującego się przy pętli autobusowej na ul. Tadeusza
Zawadzkiego "Zośki", w brzmieniu; "Informacji w sprawie miejsc parkingowych oraz zatoki
autobusowej przy ul. T, Zawadzkiego „Zośki" udzieli w późniejszym terminie Departament
Inwestycji i Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra." nie wpływa na uspokojenie obaw
mieszkańców, ponieważ budzi wrażenie, że wyrażono zgodę na faktyczną likwidację parkingu i
zatoki autobusowej bez uprzedniego określenia ich nowych lokalizacji. Proszę o poinformowanie
mieszkańców osiedla o planach Magistratu zabezpieczenia przez około 100 miejsc parkingowych i
nowej zatoki autobusowej, w miejsce likwidowanych w wyniku inwestycji budowlanej. Na osiedlu
już obecnie brakuje miejsc parkingowych, na wspomnianym terenie znajdowało się około stu
miejsc parkingowych, a ich brak spowoduje bardzo poważny problem na osiedlu.
2. Powtórne pytanie. Pomnik Bandery w Iwanofrankowsku. Mieszkaniec dziękuje za bardzo
elokwentną odpowiedź na wcześniejsze pytanie dotyczące pomnika Bandery, jednak prosi o
konkretną informację; "Co Pan Prezydent Kubicki ma zamiar zrobić z faktem, że w naszym
mieście partnerskim Iwanofrankowsku stoi pomnik zbrodniarza Stephana Bandery,
odpowiedzialnego za eksterminację Polaków przez UPA i ludność ukraińską, między innymi
podczas "Rzezi Wołyńskiej"
3. Pan Stefan Olesierczuk prosi o wyznaczenie przejścia dla pieszych na AL. Zjednoczenia koło
Grono Park (zdjęcie). Przejście to funkcjonuje na "dziko", co widać po wydeptanym pasie zieleni.
Jest wykorzystywane głównie przez osoby starsze. Obecny stan powoduje duże zagrożenie w
ruchu drogowym1.
Wnioski Pana Krzysztofa Olszaka
"Lapidarium z parkiem". Zwracam się z uprzejmą prośbą do radnych Rada Miasta o rozważenie
zagospodarowania i rewitalizacji dawnego kirkutu w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej. Na terenie dawnego
kirkutu można znaleźć porozrzucane i rozbite nagrobki niemieckie. To symboliczny widok wielu miejsc w
województwie lubuskim. Powołanie miejsca, w którym gromadzono by zabytki epigraficzne z okolicznych
miejscowości, tj. symbolicznego cmentarza, byłby gestem dla narodów, których przedstawiciele z dziada
pradziada mieszkali na tym terenie przed 1945 rokiem.
Ponadto opiekę naukową na prośbę miasta mogłoby objąć środowisko zielonogórskich epigrafów z Instytutu
Historii UZ, którzy mogliby w budynku dawnej kaplicy utworzyć Centrum Epigrafiki. W takim miejscu mieszkańcy i
turyści mogliby zapoznać się z dziedzictwem kultury materialnej, lubuskimi zabytkami epigraficznymi oraz ich
katalogami. Jedną z funkcji Centrum Epigrafiki byłoby również gromadzenie zabytków epigraficznych z
nieczynnych i nadniszczonych dawnych cmentarzy niemieckich i żydowskich na terenie miasta i regionu. Na
terenie zachowanej części kirkutu można płyty nagrobne zamontować wzdłuż muru albo utworzyć alejki i wzdłuż
nich poukładać je wraz z tabliczkami informacyjnymi. Projekt zakłada współpracę miasta z Fundacją Judaicą oraz
wrocławską gminą żydowską, a także i przede wszystkim z Zakładem Epigrafiki Instytutu Historii UZ.
Przewidziane prace remontowo-porządkowe to m.in.: 1.Uporządkowanie terenu: oczyszczenie z chaszczy,
chwastów i samosiejek
Posadzenie grządek, utworzenie ziemnych alejek. miejsce kirkutu powinno być godnie
upamiętnione (np. ogród pełen kwiatów jako miejsce nie tylko pamięci ale i rekreacji wraz z lapidarium. 2.
Naprawa muru. Dostawienie płotu wokół terenu. 3. Generalny remont budynku i jego adaptacja na Centrum
Epigrafiki. Dodam jeszcze że sprawa jest nagląca, bo jakiś sąsiad kirkutu zrobił sobie zajazd (wysypał piaskiem i
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przysypał jakimś kamiennym podkładem) tak że podjazd przysypał wysokością jedną ścianę dawnej kapliczki. Dla
pomysłu jest poparcie ze strony Lubuskiej Fundacji Judaica.
"Słup milowy poczty brandenbursko-pruskiej". Słup milowy przy al. Wojska Polskiego w Zielonej Górze
(przy wyjeździe z miasta w kierunku na Krosno Odrzańskie pomiędzy rondem a przejazdem kolejowym) jest
cennym zabytkiem historycznym dla miasta i jego mieszkańców. Zwracam się do Rady Miasta Zielona Góra z
uprzejmą prośbą o jego rewitalizację wraz z (opcjonalnie) zagospodarowaniem terenu wokół. 1. Ustawienie słupa
właściwie, tj. prostopadle do traktu a nie bokiem do przodu. 2. Przemalowanie słupa: górną część stożkową na
biało, środkowy pas na niebiesko, a dolną na czerwono. 3. Przeprowadzenie podstawowych prac ogrodniczych
(uporządkowanie terenu wokół). 4. /opcjonalnie / Posadzenie grządek, ustawienie ławek; utworzenie skweru z
funkcją relaksacyjną dla spacerowiczów i okolicznych mieszkańców. Powyższe czynności nie są zasadniczo zbyt
kosztowne, a sprawią, że kolejny skrawek miasta będzie zagospodarowany z pożytkiem dla okolicznych
mieszkańców.

4. Straż Miejska. Jaka jest podstawa prawna zaangażowania w sposób działania Straży Miejskiej
Pana Waldemara Michałowskiego? Jaka jest zależność służbowa pomiędzy Panem Michałowskim
i Strażnikami, pozwalająca na wydawanie poleceń Strażnikom Miejskim i wyznaczania im zadań
służbowych?
Radny p. Piotr Barczak:
1. Wyrobisko na os. Cegielnia jest niezagospodarowane i rzadko sprzątane, głównie przez
mieszkańców okolicznych domów. Okoliczni mieszkańcy są wdzięczni ZGKIM-owi za postawienie
kontenera na śmieci, jednak to nie wystarczy, ponieważ spędzający tam czas ludzie (z różnych
części Miasta) zostawiają po sobie nieporządek. Mieszkańcy proszą o systematyczne sprzątanie
tego terenu. Wystosowali oni zapytanie na piśmie do Prezydenta Miasta, które przekażę, aby go
teraz nie odczytywać. Być może w wyniku spotkania uda się ten problem rozwiązać. Przypomnę,
że rozmowa z prezydentem Lesickim dot. os. Malarzy pomogła rozwiązać istniejący tam problem i
być może uda się zagospodarować teren wyrobiska, jako teren rekreacyjny.
2. Pytanie do Prezydium Rady Miasta Zielona Góra dot. godnego reprezentowania Rady Miasta w
różnych uroczystościach – patriotycznych, państwowych i miejskich, często odbywających się po
pracy, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Nie zauważyłem, aby uczestniczyli w nich
przedstawiciele prezydium Rady Miasta. Czarę goryczy przepełnił pogrzeb wieloletniego radnego i
zasłużonego mieszkańca Zielonej Góry, w którym nie uczestniczył żaden przedstawiciel
prezydium, ale także żaden z czterech prezydentów Zielonej Góry. To świadczy o tym, jak sami o
sobie pamiętamy. Podczas otwarcia pewnej instytucji, w godzinach pracy, przy światłach kamer,
było obecnych aż dwóch przedstawicieli prezydium. Proszę o bardziej „ludzkie” zorganizowanie
pracy prezydium.
Radny p. Robert Sapa - mając na uwadze to, że ratusz jest miejscem reprezentacyjnym Miasta
Zielonej Góry, chcę zapytać o sofę koło Biura Rady, która ma służyć gościom, a jest zniszczona i w
złym stanie. Na pewno jest to sprawa do natychmiastowego załatwienia, ponieważ w tym miejscu taki
mebel nie powinien stać.
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3. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział
Terenowy w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radn ym Miro sław em B ukiewicz em
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak - przedstawiał wniosek dyrektora Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. o wyrażenie zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Mirosławem Bukiewiczem z dn. 22 lutego 2016 r. został radnym przekazany.
Jako uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę podano, że wynika ona z oceny przydatności
pracownika w zakładzie pracy oraz badania wydajności ww. pracownika. Ponieważ uzasadnienie
uznałem za bardzo ogólnikowe i lakoniczne, szczególnie mając na względzie utrwalone już
orzecznictwo Sądu Najwyższego, które wskazuje, że przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinna
być rzeczywista i konkretna, wystąpiłem z pismem, które również zostało Państwu doręczone, z
prośbą o bardziej precyzyjne podanie przyczyn w szczególności przez wskazanie, czy ocena
przydatności jest pozytywna, czy negatywna, czy badanie wydajności zostały zakończone skutkiem
pozytywnym czy negatywnym, w jakim okresie była prowadzona ocena przydatności i badanie
wydajności, według jakiej metodologii, czy porównywano wyniki z wynikami innych pracowników, jeżeli
tak, to z jakimi. W odpowiedzi na to otrzymaliście Państwo Radni odpowiedź dyrektora, który
przekazał zestawienia elektronicznego systemu rejestracyjnego pism i spraw, z którego wynika, że
główni specjaliści zatrudnieni w ANR załatwili np. w 2014 r. do 500 spraw i 7685 pism, radny nie
załatwił ani jednej sprawy i ani jednego pisma… W tej sprawie wystąpiłem również do pana radnego z
prośbą o ustosunkowanie się do treści tego pisma. Zwracam, uwagę, ze zestawie jest datowane na 9
marca 2016 r., a wniosek o wyrażenie zgody wpłynął 22 lutego 2016 r., co znaczy, że to zestawienie
nie było źródłem badania i oceny, skoro wystąpiono już lutym tylko zostało przygotowane już później,
najprawdopodobniej w związku z tym, jakie pytanie zostało złożone1. Po czym udzielił głosu radnemu
p. Mirosławowi Bukiewiczowi.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – chciałbym tylko powiedzieć, że wystarczyło do oceny mojej
pracy poprosić mnie o otwarcie mojego komputera, wejście w moje dokumenty i przejrzenie spraw,
które tam istnieją. Nikt oczywiście tego nie zrobił. Na tym w zasadzie mógłbym zakończyć całą
sprawę, ale postanowiłem napisać wyjaśnienie, może będzie ono zbyt szczegółowe dla Państwa ale
pozwolę sobie je krótko odczytać, żeby Państwo wiedzieli, jaka była prawda. Wyjaśniam, że obowiązki
moje polegały głównie na sporządzaniu kart informacyjnych z lustracji nieruchomości w terenie w
powiatach województwa lubuskiego na zlecenie Sekcji Zasobu. Do adekwatnej oceny wydajności jego
pracy i przydatności, jako pracownika mogłoby posłużyć porównanie liczby sporządzonych kart
informacyjnych z lustracji nieruchomości z ilością kart informacyjnych sporządzanych przez innych
Głównych Specjalistów, którzy mieli te zadania w zakresie obowiązków, a także czas realizacji zleceń.
Zleceń kontroli nieruchomości nie otrzymywałem od kierownictwa ani pracowników Sekcji Zasobu
poprzez system EOSiD, jest to system do elektronicznej obsługi spraw i dokumentów. Dlatego po
wizycie w terenie i sporządzeniu kart informacyjnych nie były one odsyłane za pośrednictwem
systemu EOSiD. Dokumentację przekazywałem za potwierdzeniem odbioru zlecającym, tj.
pracownikom Sekcji Zasobu. Nikt z kierownictwa oraz pracowników Sekcji Zasobu, którzy zlecali mi
opracowanie kart informacyjnych, o kontrolowanych przeze mnie nieruchomościach nigdy nie zwracał
mi uwagi o konieczności rejestracji tejże dokumentacji w systemie. Wyciąganie wniosków o mojej
przydatności i wydajności pracy tylko na podstawie zarejestrowanych pism i spraw w systemie uznaję
za nieuzasadnione, nieobiektywne i krzywdzące. Sześcioletnie wyniki mojej pracy są
udokumentowane, każda nieruchomość będąca w zasobie musi być przed dzierżawą, przedłużeniem
dzierżawy lub sprzedażą lustrowana w terenie, w celu stwierdzenia czy dana nieruchomość jest
prawidłowo użytkowana. Karty informacyjne z kontroli, które sporządzałem były przekazywane
pracownikom Sekcji Zasobu oraz ad acta. Liczba sporządzonych kart informacyjnych zależna była od
ilości zleconych mi kontroli. Z moich szacunków wynika, że średnio 100 rocznie i jest możliwa do
zweryfikowania. Zlecane mi obowiązki wykonywałem sumiennie i z pełnym zaangażowaniem, nigdy
nie były zgłaszane żadne zastrzeżenia, co do mojej wydajności pracy ze strony kierownictwa,
współpracowników, jak i interesantów. Podsumowując porównywanie przydatności pracownika na
podstawie wybiórczych danych prowadzi do mylnych wniosków, ponieważ np. porównywani główni
specjaliści mogą mieć na koncie dużą ilość zarejestrowanych pism, ale jednocześnie brak
sporządzonych kart informacyjnych i wyjazdów w teren w celu lustracji. Przedstawione argumenty
sugerują, że prawdziwe powody wniosku o rozwiązanie stosunku pracy ze mną, nie wynikają z małej
wydajności i przydatności pracownika, a są zgoła inne. Są ludzie, którzy dla kariery dla przypodobania
1
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się nowej władzy są gotowi zrobić wszystko, donieść na każdego i na wszystkich, a jednocześnie
nowa władza, na rękę jej jest, jeżeli jedni szkalują na drugich tym bardziej, że przynależę do tej opcji
politycznej, a nie innej.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak - wniosek dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych
musi być rozpatrzony w trybie uchwały. Stąd teraz chciałbym otworzyć dyskusję. Jako pierwszy głos w
dyskusji chciałem poinformować, że ja też to przeanalizowałem. Te wyjaśnienia dyrektora pozwoliłem
sobie wcześniej z panem radnym skonsultować, bo wydawały mi się na pierwszy rzut oka po prostu
niewiarygodne. Uzyskałem dokładnie takie same wyjaśnienia, jakie pan radny przedstawił dzisiaj, ze
po prostu nie polegała na ewidencjonowaniu pism za pośrednictwem tego systemu elektronicznego,
wykonywał inne zadania zlecone wewnętrznie. To jest oczywiste, że nie można podnosić, że ocena
braku przydatności i niskiej efektywności pracy w oparciu o takie zestawienie, które zostało nam
przedstawione. W związku z tym chciałbym przedłożyć wspólnie z innymi radnymi projekt uchwały w
sprawie niewyrażenia zgody. W tym punkcie będziemy prosić o przerwę, żeby przygotować do końca
ten projekt uchwały, musi on być uzupełniony o wystąpienie radnego, które zostało dzisiaj
przedłożone. Oczywiście jeśli Państwo macie inny pogląd, to czy klub radnych, czy grupa radnych
może złożyć projekt uchwały o treści odmiennej, czyli taki w którym wyraża się zgodę na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym Mirosławem Bukiewiczem.
Po czym radny p. Robert Sapa - w imieniu Klubu Radnych PO prosił o przerwę w celu
przygotowania stosownego dokumentu.
Przed przerwą radny p. Andrzej Brachmański zwołał posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,
a przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak zarządził przerwę do godziny 10:30.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak po przerwie wznowił obrady i przedstawił projekt
uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - druk nr 3801.
Projekt uchwały został przed wznowieniem sesji Państwu doręczony. Składany jest przez grupę
radnych: Roberta Sapę, Adama Urbaniaka, Krzysztofa Machalicę, Mariusza Rosika, Marcina
Pabierowskiego i Andrzeja Bocheńskiego. Po czym pytał, czy ktoś składa inny projekt uchwały? Nie
widzę. Czy ktoś chciał zadać jeszcze pytanie do projektu bądź zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. W
związku z tym zarządzam głosowanie nad projektem uchwały na druku nr 380 w sprawie odmowy
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Głosowanie – druk nr 380
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie odmowy wyrażenia zgody
2
na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – podjęła większością głosów . Wyniki głosowania:
za – 16 głosów, przeciw – 6 głosów, wstrzymujących – 0 głosów i przy głosie nieoddanym przez
radnego Mirosława Bukiewicza.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wniósł o wprowadzenie zapisu do protokołu, że radny
p. Mirosław Bukiewicz, nie brał udziału w głosowaniu ponieważ głosowanie dotyczyło jego interesu
prawnego.
Po ogłoszeniu wyników głosowania przez przewodniczącego obrad i stwierdzeniu, że Rada nie
wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Bukiewiczem, głos zabrał radny p. Jacek
Budziński – stwierdził, że jest to uchwała, więc czy nie powinniśmy przed głosowaniem w sprawie
odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym wprowadzić najpierw ją do
porządku obrad?
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – moim zdaniem nie, ponieważ rozpatrzenie
wezwania musi się odbyć uchwałą, więc jest oczywiste, że to rozpatrzenie będzie miało formę
uchwały. Myślę, że niech wojewoda się nad tym martwi w tej chwili. Jest uchwała podjęta i będzie ona
podlegała nadzorowi.

1

2

Projekt uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - druk nr 380 – załącznik nr
2.1
Uchwała nr XXXII.346.2016 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – załącznik nr
11.1
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4. Opracowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zielonej Górze pt. „Stan sanitarny Zielonej Góry i Powiatu
Zielonogórskiego w 2015 roku"
i Ocena stanu sanitarnego obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie
Wielkopolskim na terenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra za 2015 rok
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że Państwowy Powiatowego
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przedłożył opracowanie Stan sanitarny Zielonej Góry i Powiatu
Zielonogórskiego w 2015 roku a Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie
Wlkp. przedstawił Ocenę stanu sanitarnego obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na terenie miasta na prawach powiatu Zielona
Góra za 2015 rok. Opracowanie i ocena zostały Państwu Radnym przesłane w formie elektronicznej1.
Na sesję został zaproszony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze - pan dr
Tomasz Janik.
Ze względu na brak uwag i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak w
podsumowaniu stwierdził, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości opracowanie i ocenę.

5. Sp rawozd an ie Prez yd ent a Miast a z realizacji Miejskieg o Prog ramu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra
w roku 2015 oraz Sprawozd an ie z realizacji Miejskiego Prog ram u
Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra na lata 2010-2015
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak poinformował, że Prezydent Miasta w dniu 31 marca
2016 r. przedłożył sprawozdania:
−
−

z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście
Zielona Góra w roku 2015,
z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra na lata
2010-2015.

Sprawozdania2 zostały Państwu Radnym przesłane w formie elektronicznej oraz skierowane do
Komisji Zdrowia Kultury i Sportu.
Po czym z uwagi na brak uwag i zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak w podsumowaniu stwierdził, że Rada Miasta przyjęła sprawozdania do wiadomości.

6. Sp rawozd an ie Prez yd ent a Miast a z realizacji Prog ramu w spó łp racy Miast a
Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak informował, że Prezydent Miasta w dn. 14 kwietnia
2016 r. przedłożył Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z
3
organizacjami pozarządowymi za rok 2015 . Sprawozdania zostało Państwu Radnym przesłane w
formie elektronicznej oraz skierowane do Komisji Zdrowia Kultury i Sportu.
Radny p. Robert Sapa – na posiedzeniu Komisji Zdrowia Kultury i Sportu został zaproponowany
wniosek przez radnego Grzegorza Hryniewicza dot. porozumienia z dnia 14 maja 2014 r. zawartego
1

Opracowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze pt. „Stan sanitarny Zielonej Góry i Powiatu
Zielonogórskiego w 2015 roku" i Ocena stanu sanitarnego obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na terenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra za
2015 rok – załącznik nr 5
2
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
mieście Zielona Góra w roku 2015 oraz Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
mieście Zielona Góra na lata 2010-2015 – załącznik nr 6
3
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi za
rok 2015 – załącznik nr 7
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pomiędzy Miastem Zielona Góra a Zielonogórskim Związkiem Organizacji Pozarządowych dot. zasad
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Zielona Góra, a dot. zmian
finansowania z ujednoliceniem zasad finansowania organizacji pożytku publicznego oraz
wprowadzeniem mechanizmu kontroli wydatkowania środków publicznych przez organizacje pożytku
1
publicznego .
Po czym w podsumowaniu przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, że Rada
Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości.
Radna p. Bożena Ronowicz – byłam na posiedzeniu komisji i jak dobrze zrozumiałam pana
radnego Hryniewicza chodziło przede wszystkim o rozdział pieniędzy w Dzielnicy Nowe Miasto,
ponieważ niewspółmiernie duże pieniądze idą na malutkie zadania i jeszcze nie są te pieniądze
wydatkowane całkowicie zgodnie z prawem. Dlatego tam przede wszystkim potrzebny jest nadzór.

7.
7.1.

PODJĘCIE UCHWAŁ

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 322

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 3222 w imieniu radnych
projektodawców (Andrzeja Brachmańskiego i Tomasza Nesterowicza) przedstawił radny p. Andrzej
Brachmański. Uzasadniał – w ubiegłym roku minęła 70 rocznica rozpoczęcia zasiedlania ziem
przyznanych Polsce przez traktat poczdamski. Uważam, że warto uczcić tych, którzy przyczynili się do
tego, że dzisiaj mieszkamy w pięknym mieście Zielona Góra, choć wszyscy pamiętamy, że to miasto
przez wieki było miastem niemieckojęzycznym (specjalnie nie mówię, że było miastem niemieckim, bo
jest to bardziej skomplikowana historia). Po roku 1945 stało się miastem, w którym mówimy po polsku.
Zawdzięczamy to ludziom, którzy wichrem historii i różnych skomplikowanych losów, tuż po wojnie
przyjechali tu, żeby te ziemie zagospodarować, zbudować tu polską administrację, polską pocztę,
polską kolej, oświatę. Wśród tych ludzi, którzy tu przyjeżdżali, jedna grupa wyróżniała się pewnego
rodzaju zorganizowaniem, ale również przymusem. Byli to żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego.
Niektóre jednostki otrzymały rozkaz osadnictwa. Żołnierze tych jednostek, mimo, że formalnie zostali
zdemobilizowani, rozkazem musieli się tutaj osiedlić. Nie mieli możliwości wrócić w swoje rodzinne
strony. Rozkaz ten zmierzał do tego, aby na tych ziemiach, jeszcze w okresie bardzo niepewnym,
tworzyć zręby polskiej administracji. Z radnym Tomaszem Nestorowiczem doszliśmy do wniosku, że
dobrze byłoby, honorując różne grupy mieszkańców, również uhonorować tę grupę mieszkańców, tym
bardziej, że jej wkład w zagospodarowanie tych ziem jest bardzo duży, a wielu potomków tych ludzi
mieszka dzisiaj w Zielonej Górze, a jeden z potomków dzisiaj zasiada z nami na tej sali. W imieniu
projektodawców zwracamy się o nadanie rondu przy zbiegu ulic Botanicznej, ks. Kazimierza
Michalskiego, Tatrzańskiej i Szczekocińskiej, nazwy „Rondo im. Osadników Wojskowych 1 i 2 Armii LWP".
Pytania
Radny p. Marek Budniak - w tytule nazwy tego ronda używacie Panowie określenia 1 i 2 Armia
Wojska Polskiego. Pytanie, czy znane są Wam fakty historyczne, które są opisem niechlubnych
czynów 1 i 2 Armii Ludowego Wojska Polskiego?
Radny p. Tomasz Nesterowicz – to pytanie jest bardzo ogólne. Czy mógłby Pan
skonkretyzować, o jakich czynach Pan mówi?
Radny p. Marek Budniak – moje pytanie ma formę ogólną, ponieważ tych faktów świadczących
o niechlubnych kartach, a nawet zbrodniczych 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, jest dość sporo. Chciałem
tylko zapytać, czy Wy o tych faktach również wiecie i czy braliście je pod uwagę, bo rozszerzając
nazwę można było inną formę przyjąć, ale taką zaproponowaliście.

1
2

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 322, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z
dn. 7 marca 2016 r., poprawki legislacyjne, protokół z o przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi – załącznik nr
2.2
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Radny p. Tomasz Nesterowicz – prosząc o uściślenie, miałem na myśli podanie konkretnych
informacji, bo trudno się do tego odnieść. Po drugie, proszę o zwrócenie uwagi, że nazwa, którą
zaproponowaliśmy dotyczy osadników. Zakładam, że jeżeli będziemy mieli operować na takim
poziomie ogólności, jak pan radny proponuje, to nie dojdziemy do żadnych sensownych konkluzji,
więc prosiłbym o konkretne informacje.
Radny p. Piotr Barczak – w uzasadnieniu w pkt 6 czytamy, że projekt uchwały wymaga opinii
organizacji pozarządowych, których zdanie będzie znane po opublikowaniu projektu uchwały w
Biuletynie Informacji Publicznej miasta Zielona Gora. Czy są opinie ze strony środowisk
kombatanckich i pionierskich?
Radny p. Andrzej Brachmański – projekt uchwały, zgodnie z procedurami, był zamieszczony w
BIP i z wyjątkiem jednej uwagi zgłoszonej przez mieszkańca, nie zgłoszono żadnych uwag do tego
projektu.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – osoba, która zgłosiła te uwagi uznała proponowaną
nazwę za kontrowersyjną i zwraca się o jej zweryfikowanie.
Radna p. Bożena Ronowicz – zwracam się do wnioskodawców z prośbą o wykreślenie litery L z
nazwy ronda, ponieważ „LWP” to nazwa potoczna. Natomiast oficjalnie obie armie nazywały się
Wojska Polskiego.
Radny p. Tomasz Nesterowicz – z formalnego i historycznego punku widzenia, pani radna ma
rację. Użyliśmy rozszerzenia „Ludowego”, dlatego, że w takiej formule, w świadomości społecznej, te
obie jednostki funkcjonowały. Jeżeli to ułatwi procedowanie nad wnioskiem, to możemy przychylić się
do tej propozycji.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – Prezydent Miasta w opinii z dnia 7 marca 2016 r.
nie zgłosił uwag pod względem formalno – prawnym. Opinia została radnym przekazana. Projekt
został przekazany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi poprzez zamieszczenie projektu
uchwały w BIP w okresie od 18 do 30 marca 2016 r. Jedna opinia wpłynęła do projektodawcy.
Opinie komisji1
−
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
Komisja Statutowo – Regulaminowa - opinia pozytywna.
Dyskusja

Radny p. Marek Budniak – jako historyk, chciałbym podziękować projektodawcom uchwały za
przywołanie w nazwie ronda pamięci osadników wojskowych, którzy w Zielonej Górze i na Ziemi
Lubuskiej budowali zręby polskości. Robię to, z tym większa satysfakcją, że mój dziadek Józef
Budniak był osadnikiem wojskowym i przyszedł, jako żołnierz na te tereny już w sierpniu 1945 roku
wraz z swoją całą rodziną. I tu zaczynają się pewne dylematy, bo ta sama władza Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego, która na mocy powszechnej mobilizacji, wcieliła go siłą do 2 Armii
Ludowego Wojska Polskiego, wcześniej pozbawiła go domu rodzinnego i rozkazem skierowała go na
tzw. ziemie odzyskane. Pamiętam jego tęsknotę za domem, który musiał zostawić i kiedy pojawiła się
tylko możliwość, już po jego śmierci, przywieźliśmy z tamtych miejsc czarną ziemię i dzisiaj traktujemy
ją, jako relikwię. Uważam, że należy pamiętać o tych żołnierzach osadnikach, którzy swoją codzienną
pracą zbudowali tu Polskę, ale przy tej okazji, szczególnie w tym czasie, kiedy mówimy o prawdzie
historycznej, nie możemy przysłaniać również i zbrodniczych czynów tych formacji wojskowych,
choćby, dlatego, że Ludowe Wojsko Polskie przez lata walczyło z antykomunistycznym podziemiem.
Jako historyk przytoczę funkcjonowanie wojskowych sądów rejonowych, które tysiącami skazywało
min. również i tych żołnierzy na różne wyroki, łącznie z wyrokami śmierci. Przypomnę, że według
badań IPN tych wyroków śmierci wydano w Polsce w przeciągu 5-6 lat około 6 tysięcy, a setki tysięcy
było w więzieniach, więc to też Wojsko Polskie. Dalej, w czerwcu 1956 roku Wojsko Polskie zostało
wyprowadzone przeciwko protestującym w Poznaniu. Używano go również w kolejnych
najtrudniejszych momentach naszych dziejów, w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu. Strzelano do
robotników, do mieszkańców, również stan wojenny nie jest chlubą Wojska Polskiego. I jeszcze jeden
fakt historyczny, bezpośrednio zwracający uwagę na zbrodnie w jakiś sposób związany z 2 Armią
Ludowego Wojska Polskiego. Nazwa Mały Katyń bardzo konkretnie kojarzy się mieszkańcom Powiatu
Radzynia Podlaskiego – uroczysko „Baran” w Kąkolewnicy. W tym miejscu od 1944 roku do lutego
1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3

Protokół Nr XXXII.2016 (kadencja 2015-2018)

str. 16

XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra – 26 kwietnia 2016 r.

1945 roku stacjonowała 2 Armia Ludowego Wojska Polskiego i dokonywano tam rozstrzeliwania
żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, dezerterów oraz ludzi uznanych przez nową władzę
za wrogów. Tam mogło być zabitych i pochowanych w dołach około 1800 ludzi. Chcę powiedzieć, że
postacią najbardziej kojarzoną z 1 Armią Wojska Polskiego jest jej legendarny dowódca gen. dywizji
Zygmunt Berling, niestety, agent NKWD, zdrajca, który otrzymał wyrok śmierci przez sąd wojskowy, co
prawda nie został on wykonany, ani też potwierdzony. Generał Anders uznawał go za zdrajcę narodu.
Radny p. Robert Górski – apeluje do wszystkich, żebyśmy zrobili porządek z nazwami rond w
naszym mieście. Rond jest, coraz więcej i nazwy są coraz bardziej abstrakcyjne. Połączyliśmy się z
miejscowościami dawnej Gminy Zielona Góra. Wzdłuż Trasy Północnej jest wiele rond, które mają
różne, mniej i bardziej poważne nazwy, które ludzie zapamiętują, albo nie. To samo tyczy się obrębu
starego miasta. Nazywamy ronda nazwami, których nikt z mieszkańców nie kojarzy i nie pamięta, i nikt
ich nie używa. Obawiam się, że z rondem, o którym dzisiaj mówimy, może być podobnie, bo temat
osadników dla większości mieszkańców jest nieznany. Pytanie, czy nie wsłuchać się w głos ludzi,
którzy się na tym znają i na różnych forach urbanistycznych wprost mówią, że ronda, jeśli już muszą
mieć nazwę, to powinny mieć nazwę od najbliższej ulicy, dzielnicy, czy osiedla. Jest jeszcze jedna
koncepcja nadania nazwy jednemu z rondu przy wjeździe do Przylepu. Pytanie, czy nie powinno
nazywać się rondo Przylep, tak jak przy Auchan nie powinno być ronda Łężyca, a na Sulechowskiej
nie powinno być ronda Chynów, bo takie nazwy dają mieszkańcom jakiś punkt odniesienia? Wiem, że
zmienianie teraz nazw będzie bardzo kontrowersyjne i wzbudzi ogromną dyskusję, ale nie brnijmy w to
dalej. Bardzo proszę, abyśmy się zastanowili, czy koniecznie musimy silić się na to, żeby każde rondo
w naszym mieście musiało mieć swojego patrona, bo tak naprawdę, dochodzi już do absurdów.
Rondo przy zbiegu uli Moniuszki, Wiśniowej, 1Maja, Jaskółczej – nazwa „Rondo Nauczycieli Tajnego
Nauczania”. Ja szanuje tych ludzi, bo mieli swoje dokonania, tylko nazwa jest tak długa i tak
abstrakcyjna dla mieszkańców, że nikt jej nie używa i podobnie będzie z osadnikami i rondem
wjazdowym do Przylepu. Apeluję więc o opamiętanie się.
Radny p. Robert Sapa – dla mnie istotne jest to, że pewnych ludzi i pewne fakty musimy
upamiętniać i tę rolę pełnią place, skwery, ulice i ronda. Oczywiście, cenna jest inicjatywa kolegów z
„Zielonej Razem”, żeby upamiętnić pamięć osadników wojskowych, ale żeby wszystkich tu zadowolić
proponuję pewną modyfikację. Proponuję nazwać rondo imieniem „Osadników wojskowych”. To jest
mój wniosek formalny.
Radny p. Jacek Budziński - nie zgadzam się z opinią radnego Roberta Górskiego, ponieważ
nazwy ulic, rond, spełniają również rolę edukacyjną. Kilka lat temu miał miejsce nieszczęśliwy
wypadek podczas pokazu grupy „Żelazny”. Zaproponowałem wtedy, żeby wjazdowe rondo nazwać
imieniem grupy „Żelazny”. Każdy, kto mieszka w Przylepie skojarzy, dlaczego taka nazwa. Jestem
zwolennikiem tego, żeby ronda miały takie zadanie edukacyjne, i żeby w ten sposób uczcić ludzi i
fakty historyczne. Co do propozycji radnego Roberta Sapy, to jestem za. Ta nazwa mi się podoba,
ponieważ osadnikami wojskowymi byli nie tylko żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, ale także
żołnierze, którzy w różnych formacjach służyli i tu dostali nakazy osadnictwa. Ta nazwa konsumuje
również pomysł radnego Brachmańskiego i radnego Nesterowicza, a także oddaje hołd osadnikom
wojskowym, którzy byli w innych formacjach.
Radny p. Robert Górski – nie jestem przeciwnikiem tego, żeby Rada zajmowała się
upamiętnianiem różnych osób i wydarzeń. Możemy od nazwisk różnych osób, czy grup osób, tworzyć
nazwy ulic i to jest bardziej edukacyjne, bo przypomnę, że przy takiej ulicy mieszkają ludzie, jest
prowadzona działalność gospodarcza, są szkoły i inne instytucje publiczne i ten adres funkcjonuje.
Nazwy ronda nie używa się w korespondencji, tylko w celach topograficznych, nawigacyjnych. Te
kolejne abstrakcyjne nazwy nie służą temu, żeby mieszkańcy Zielonej Góry i osoby przyjeżdżające
lepiej odnajdowały się w układzie komunikacyjnym. Wiem, że jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości,
żeby zmieniać nazwę głównej ulicy w Przylepi – ulicy 22 Lipca. To jest świetna okazja, żeby stworzyć
tam ulicę np. grupy „Żelazny” i w ten sposób tę grupę upamiętnić, a rondo nazwijmy „rondem Przylep”.
Myślę, że można wypracować kompromis.
Radny p. Piotr Barczak – jeśli radny p. Robert Górski twierdzi, że nazwy rond w Zielonej Górze
są abstrakcyjne, to mam wrażenie, że Stefan Wyszyński, czy Stefan Batory nie byli postaciami
abstrakcyjnymi dla Pana Górskiego. I to jest również forma tej edukacyjności. Jeśli chodzi o
nazewnictwo, to równie dobrze można byłoby wszystkie ronda nazwać rondami Zielonej Góry, bo
jadąc z Przylepu, czy Chynowa, wjeżdżamy do Zielonej Góry. W moim przekonaniu świetnym
rozwiązaniem byłoby rozważenie takiej formy edukacyjnej z wykorzystaniem kodów QR tzn. przy
tablicach z nazwami ulic, rond, placów – takie kody, do tego baza informacyjna, tak żeby mobilnym
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urządzeniem można było uzyskać więcej informacji o danej postaci, czy wydarzeniu. Takie bazy już
funkcjonują. W Zielonej Górze byłaby bardzo przydatna.
Radny p. Andrzej Brachmański - kody QR to bardzo dobry pomysł tylko, że my mamy tu
konkretną uchwałę. I po pierwsze: nie chcielibyśmy zgodzić się na to, żeby to było rondo „Osadników
Wojskowych”, bo przypomnę, że osadnictwo wojskowe w Polsce było wprowadzone dwa razy - po I
Wojnie Światowej na ziemiach wschodnich na Wołyniu i Polesiu, i po II Wojnie Światowej. I nam
chodzi o upamiętnienie konkretnej grupy osadników, którzy tutaj przyjechali i tu, gdzie my mieszkamy,
tworzyli to, że my dzisiaj mieszkamy w takim, a nie innym mieście. I do radnego Budniaka. My nie
chcemy upamiętniać całej historii i oceniać Berlinga. Przypomnę tylko, że gen. Anders, na którego pan
radny się powołuje, również za zbrodniarza wojskowego uważał gen. Okulickiego i chciał go postawić
przed sądem wojskowym, co jest znanym faktem historycznym, a ulicę Okulickiego mamy w naszym
mieście. Nie chcemy odbywać sądu nad Berlingiem, nad 1 i 2 Armią Wojska Polskiego. My chcemy
uhonorować prostych ludzi, którzy przyjechali tu, bo musieli, bo często nie mieli innego wyboru i oddali
swój pot i krew tej ziemi, na której my dzisiaj mieszkamy i korzystamy z trudu ich pracy. To w
większości w 99 procentach byli zwykli chłopi, nie inteligencja, nie profesorowie. Chłopi, którzy
dostawali kawałek roli i siedliska, i mieli za zadanie budować tu Polskę. Tworzyli zręby polskich
organizacji, tworzyli stowarzyszenia, polskie szkoły. To nie byli generałowie, pułkownicy, ani
majorowie. Najwyższy osadnik wojskowy na Ziemi Lubuskiej miał stopień porucznika. To byli zwykli
ludzie, których los tu rzucił. W związku z tym, bardzo bym prosił, żeby nie robić tu dyskusji nad historią
Polski. Obok tego ronda jest rondo „Zesłańców Sybiru”. Wszyscy się zgadzamy, że zesłańcy Sybiru
powinni być uhonorowani, a przecież wśród tych osadników wojskowych, którzy tu przyjechali,
znaczną część stanowili zesłańcy Sybiru. Ci, którzy mieli pecha nie zdarzyć do Andersa, mieli
wystarczająco dużo szczęścia, żeby zdążyć do Berlinga. To jest też kawałek naszej historii i uważam,
że z naszej strony należy im się uhonorowanie i o to apeluję. Uważam, że wniosek pani radnej
Ronowicz jest jak najbardziej wskazany i z taką autopoprawką prosimy pana przewodniczącego o
poddanie tego projektu uchwały pod głosowanie.
Radna p. Bożena Ronowicz – od wielu lat toczy się dyskusja nad uporządkowaniem nazw ulic i
rond w Zielonej Górze. Kiedyś był w Urzędzie Miasta urzędnik, który zajmował się zbieraniem
propozycji nazw ulic i w momencie, kiedy powstawała nowa ulica, czy rondo, proponował przyjęcie
przez Radę Miasta. Od kilku lat od tego odeszliśmy i powstał pewien bałagan w nazewnictwie i teraz
jesteśmy tak zapętleni, że nie jesteśmy wstanie tego uporządkować, bo przede wszystkim wiązałoby
się to z kosztami (wymiana dowodów, pieczątek itd.). Natomiast, faktycznie, w okolicy ulicy
Botanicznej, która była związana z nazwami przyrodniczymi, pojawiły się nazwy poświęcone ludziom i
oddaniem im czci. Pojawiło się rondo Sybiraków i nie widzę powodu, aby przy tym rondzie powstało
kolejne rondo oddające część żołnierzom 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Podkreślam Wojska
Polskiego, bo przede wszystkim, tam byli sybiracy, ci, którzy uciekali z Kazachstanu, z Syberii przed
reżimem komunistycznym.
Radny p. Marek Budniak – popieram głos radnego Roberta Sapy. Wydaje mi się, że to jest
najbardziej uniwersalne i ponadczasowe ujęcie. Chciałem nawiązać do osadnictwa wojskowego, bo
jest to pewne osiągniecie i naszego wojska... Jest to pewien ciekawy fakt historyczny, w jaki sposób
żołnierze byli do pewnych zadań użyci. Ponieważ mamy problemy w ocenie jednej i drugiej Armii
Wojska Polskiego i tego, jak ono funkcjonowało w tej trudnej historii powojennej, to uważam, że
nazwa „Osadników wojskowych” w tym momencie przywraca pewną pamięć i jestem za tym
rozwiązaniem.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – zanim oddam głos radnemu Nestorowiczowi,
chciałbym przywitać przybyłego na sesję Sensora RP Pana Roberta Dowhan. Jednocześnie informuję
że, zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Pan Senator w każdym czasie w
czasie sesji ma prawo do zabrania głosu.
Radny p. Tomasz Nesterowicz – jesteśmy w takim okresie wolnej Polski, kiedy mamy
niepowtarzalną okazję, żeby naszą historię zacząć traktować, jako element, który nas łączy, a nie
dzieli. Niestety, mam wrażenie, że jednak historia jest zawsze jakimś elementem rozgrywek
światopoglądowych i politycznych. Historia jest, jaka jest. Polska ma historię skomplikowaną i na jej
kartach trudno znaleźć postacie, które są białe, albo czarne. Fakt, że poparłem ten wniosek był
spowodowany, tak naprawdę, nawet nie moim spojrzeniem, jako historyka, tylko, jako potomka ludzi,
o których ten wniosek mówi. Tak się składa, że życiorys mojej rodziny był skomplikowany, jak
życiorysy większości ludzi, którzy znaleźli się po II Wojnie Światowej na terenie Województwa
Lubuskiego i Zielonej Góry. W mojej rodzinie byli przedstawiciele różnych formacji bojowych. Byli
przedstawicie Dywizji Maczka i przedstawiciele 1 Armii Wojska Polskiego. Wśród moich przodków są
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również więźniowie obozów pracy w Niemczech i więźniowie, którzy przebywali na Syberii. Ja się
wychowałem na ich skomplikowanych losach i dyskusjach politycznych. Ja jestem zdania, że jesteśmy
w takim momencie, kiedy jesteśmy wstanie uszanować wszystkie strony konfliktu. I trzeba jasno i
otwarcie mówić, jeśli koś był zbrodniarzem, to był zbrodniarzem, niezależnie od tego, czy miał na
czapce orzełka z koroną, czy bez. To, co zaproponowałem z radnym Andrzejem Brachmańskim jest
odniesieniem do konkretnego faktu. Osadnictwo wojskowe na tych terenach w sposób zorganizowany
było wprowadzone w oparciu o określone formacje wojskowe. Oczywiście, przyjeżdżali tu również inni
przedstawiciele innych formacji wojskowych, ale chcielibyśmy zaznaczyć, że był jakiś element
związany z tymi ziemiami, z Zieloną Górą i nie chciałbym, żeby to była przestrzeń do dyskusji
politycznej. Popatrzmy też na pewien relatywizm moralny, który pojawia się w dyskusja dotyczących
historii. Z jednej strony, jak rozumiem, nie ma problemu, żeby uhonorować pułkownika Łupaczkę, co
do, którego choćby Litwa ma bardzo określone zarzuty pod względem działalności zbrodniczej, z
drugiej strony pan radny Budniak wspomina o zbrodniczych czynach wyżej nie określonych ludzi,
którzy wchodzili skład armii. Naszą intencją nie było prowokowanie sporów historycznych, bo my nie
wyprostujemy historii, tylko wychodzimy z założenia, że jeżeli będzie taka wola... Zielona Góra będzie
się rozwijała, mamy możliwość upamiętnienia różnych formacji, różnych ludzi, które w takiej, czy innej
formie wpływały na tworzenie państwa polskiego i tworzenie naszej małej ojczyzny Zielonej Góry.
Prosiłbym, żeby nie wchodzić w dyskusje historyczne. My wyrażamy zgodę na to, żeby zrezygnować z
dopisku „Ludowe”. Była to nazwa potoczna. Prosiłbym o zagłosowanie za naszym wnioskiem
Radny p. Robert Sapa – podtrzymuję swój wniosek o zmianę lub o ewentualną autopoprawkę.
Poszerzone nazewnictwo, jeśli chodzi o armię, nie łączy, ale dzieli Radę. To wynika z tej dyskusji i
jeśli będziemy trwali przy swoich postawach, to będziemy do wieczora dyskutować i zasypywać się na
argumenty. Proponowana przeze mnie korekta powoduje, że każdy z nas w tej nazwie może odnaleźć
osadników wojskowych, tych, którzy przychodzili z Ludowym Wojskiem Polskim i tych, którzy
przychodzili z zachodu, i tu zasiedlali te tereny. Jeszcze raz wnoszę o to, żeby wnieść tę poprawkę i
wnoszę o zamknięcie dyskusji.
Radna p. Bożena Ronowicz – Pan Radny Sapa mógł wcześniej przedstawić propozycję projektu
uchwały dot. takiego nazewnictwa tego ronda, ale nie przedstawił. Ja myślę, że cel był jednoznaczny,
aby upamiętnić, uczcić żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, a nie dowódców komunistycznych, czy
politycznych tamtego okresu. I dziękuję projektodawcom, że zgodzili się na zmianę. Zwrócę jeszcze
uwagę, że jest to również uczczenie tych ludzi, którzy walczyli tu za Wał Pomorski. Kilkadziesiąt
tysięcy polaków tu zginęło z tych dwóch armii. Forsowali oni Odrę, walczyli o Kołobrzeg i myślę, że
taki był cel, aby przede wszystkim ci ludzie zostali uhonorowani. I ja, jeżeli zostanie zmieniona nazwa
na „Wojsko Polskie”, oddam głos za tym projektem uchwały.
Radny p. Kazimierz Łatwiński – ja popieram wniosek Pana Roberta Sapy, bo wystarczy zajrzeć
do Wikipedii, że w rozkazie powołującym to osadnictwo wymienia się również żołnierzy Armii Krajowej,
których po wojnie, gdzie tylko można było pomijano i oczerniano. Nie idźmy w tym kierunku. Natomiast
muszę się ustosunkować do wypowiedzi Pana Tomasza Nesterowicza, bo lansuje tu tezę o wojnie
domowej i w świetle takich faktów nie da się tej tezy obronić – Słabość polskich komunistów
spowodowała, że przez pierwszy rok, do września 1945, zwalczaniem polskiego podziemia zajmowało
się sowieckie NKWD. W tym celu w październiku 1944 powołano 64. Zbiorczą Dywizję Wojsk
Wewnętrznych NKWD, liczącą blisko 10.000 żołnierzy. Warto pamiętać, że w połowie 1945 roku na
terenie Polski stacjonowało piętnaście pułków NKWD, liczących 35.000 żołnierzy, co stanowiło 43
procent wszystkich wojsk NKWD stacjonujących w Europie Środkowo - Wschodniej. Dla porównania,
w sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec przebywało takich pułków dziesięć. W świetle tych danych
statystycznych nie da się obronić tezy o wojnie domowej.
Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak dalszych zgłoszeń do
dyskusji zamknął dyskusję i na wniosek przewodniczącego Klubu Radnych Zielona Razem zarządził
krótką przerwę.
Po przerwie i wznowieniu sesji przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak przypomniał, że § 1.1. w
wyniku autopoprawki został przez projektodawców zmodyfikowany tak, aby nadano rondu nazwę o
brzmieniu im. Osadników Wojskowych 1 i 2 armii WP. Do przegłosowania mamy wniosek formalny
radnego p. Roberta Sapy, aby nazwa brzmiała Rondo Osadników Wojskowych, czyli aby wykreślić w §1
ust. 1 słowa: 1 i 2 armii LWP.
Po czym przystąpił do głosowań.
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Głosowanie nad wnioskiem poprawki radnego Roberta Sapy.
Głosowanie – poprawki
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – poprawki
nie przyjęła. Wyniki głosowania: za – 10 głosów, przeciw – 11 głos, wstrzymujących – 1 głos.

Głosowanie nad podjęciem uchwały z autopoprawką.
Głosowanie – druk nr 322 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania nazwy ronda w
1
Zielonej Górze – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 1
głos, wstrzymujących – 8 głosów.

7.2.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 352
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych w Zielonej Górze - druk nr 3522 przedłożony przez Prezydenta Miasta przedstawił
przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak. Uzasadniał – projekt dotyczy wprowadzenia pkt 22 Kościół p.w. M. B. Częstochowskiej w Zatoniu prace zabezpieczające 60 tys. zł, w ramach budżetu
integracyjnego.
Opinie komisji3
−

Komisja Gospodarki – opinia pozytywna.

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna poinformował Przewodniczący Rady
dzielnicy Nowe Miasta p. Zenon Rabęda.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.

pytań i zgłoszeń do

Głosowanie – druk nr 352
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
4
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 19 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.

1

Uchwała nr XXXII.347.2016 w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze – załącznik nr 11.2
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze - druk nr 352 – załącznik nr
2.3
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXII.348.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze – załącznik
nr 11.3
2
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7.3.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 354

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.
Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze - druk nr 3541 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Przedstawiając na mapie prezentowanej podczas
pokazu slajdów uzasadniał, że jest to obszar rozwoju gospodarczego, funkcjonują tam firmy różnego
rodzaju. Chcą się one rozwijać i chcemy im w tym pomóc. Proponowany projekt planu, jakby pozwala
na to, aby w tym obszarze dalej była dominacja zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Opinie komisji2
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 354
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie miejscowego planu
3
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze –
podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 20 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących
– 0 głosów.

7.4.

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku
Przemysłowego - druk nr 375

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego - druk nr 3754
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki.
Uzasadniał – chcemy uchylić uchwałę Rady Gminy, ponieważ my, jako Miasto Zielona Góra
przyjęliśmy już taką.
Opinie komisji5
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 375
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę uchylająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6
terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 21
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
1

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w
Zielonej Górze - druk nr 354 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów – załącznik nr 2.4
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXII.349.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul.
Chemicznej w Zielonej Górze – załącznik nr 11.4
4
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego - druk nr 375 – załącznik nr 2.5
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
6
Uchwała nr XXXII.350.2016 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego – załącznik nr 11.5
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7.5.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława
Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 376
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr
3761 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki.
Uzasadniał podczas pokazu slajdów – głównym elementem, który podlegać będzie zmianie jest
kwestia drogi, która była wyznaczona, a faktycznie nie ma ona sensu, ponieważ tnie w większości
tereny prywatne, co wiązałoby się z odszkodowaniami. A z punktu widzenia funkcjonalnego, nie daje
to polepszenia komunikacji w tym obszarze.
Pytania
Radny p. Jacek Budziński – przy wylocie tej drogi są prywatne działki, czy tam planowane jest
budownictwo wielorodzinne? Rozumiem, że dojazd tam będzie od strony ryneczku, jeżeli zlikwidujemy
tą drogę?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – w tej chwili obszar jest i tak przeznaczony
pod budownictwo wielorodzinne. A kwestia prowadzenia drogi publicznej będzie wiązała się z tym, że
będziemy musieli zapłacić odszkodowanie w tej części właścicielom tego terenu. Jest tu też
przedszkole i droga pomniejszałaby obszar, który jest wykorzystywany przez przedszkole jako plac
zabaw.
Radny p. Jacek Budziński – wszystko rozumiem, ale moje pytanie było precyzyjne. Rozumiem,
że zapewnimy dojazd inwestorowi, w momencie kiedy wystąpi o zabudowę wielorodzinną, tym
fragmentem górnym ulicy i za ten fragment poniesiemy koszty?
Opinie komisji2
−

Komisja Rozwoju Miasta i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 376
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i
3
ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze – podjęła większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 3 głosy.

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak rozpoczął procedowanie nad projektami uchwał w
sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355 oraz w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim
Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr 356 i po przyjęciu zgłoszeń
kandydatów przerwał procedowanie nad tymi projektami uchwał.
Przywitał przybyłego na sesję gościa p. Ewę Minge, która w związku z procedowaną dziś
uchwałą o bezprzetargowym udostępnieniu lokalu dla jej fundacji, chciała zabrać głos w tej sprawie.
Po czym zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w celu umożliwienia wystąpienia gościowi przed
rozpoczęciem procedowania na tą uchwałą. Następnie, (po wystąpieniu Ewy Minge) wnosił o zmianę
porządku obrad polegającą na rozpatrzeniu uchwały zaraz po wystąpieniu p. Ewy Minge.

1

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 376 i materiały prezentowane podczas
pokazu slajdów – załącznik nr 2.6
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXII.351.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze – załącznik nr 11.6
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Głosowanie zmiany porządku obrad
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanych zmian porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 18 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Przed przystąpieniem do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr
377 przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak udzielił głosu p. Ewie Minge – założycielce Fundacji
Black Butterflies.
Pani Ewa Minge – jestem teoretycznie projektantką mody, a od 30 lat na terenie Ziemi Lubuskiej
prowadzę firmę odzieżową i nie tylko. Z mojego punktu widzenia, życie to bajka, zresztą wydałam taką
autobiografię. Kiedy ludzie pytają się mnie, co ty opowiadasz, przecież życie to nie bajka? To zawsze
w takiej sytuacji mówię, no jak nie, przecież w bajce zanim trafimy do tego marzenia trzeba przejść
siedem gór i siedem rzek, pokonać smoka, trolla, czarownice, trzeba mnóstwo rzeczy wykonać, które
doprowadzą nas do tego marzenia. Ja swoje marzenia w dużej mierze spełniłam. Pokonałam siedem
gór i rzek. Osiem lat temu na mojej drodze stanęła poważna choroba - rak. W Polsce w tamtym czasie
nie udzielono mi pomocy. Udzielono mi bardzo dużo pomocy, natomiast jakby rozkładano ręce i
mówiono niech pani szuka ratunku dalej. My nie jesteśmy przygotowani, pani organizm odmawia
leczenia. Leczenie było trudne, mam wrodzony niedorozwój wątroby, czyli jest w tym przypadku
bardzo ciężkie leczenie chemiczne. Zbierając doświadczenia, walcząc z tą chorobą przez pięć lat, nie
mogłam nikomu pokazać i powiedzieć, że jestem chora. Ponieważ jedynym źródłem utrzymania moim
i mojej rodziny była moja firma. Firma moja wiązała się z udostepnieniem mojej twarzy, wizerunku, mój
wizerunek wiązał się z sukcesem z uśmiechem, ze zwycięstwem. Przez cały okres choroby nie
zwolniłam żadnego pracownika. W Pszczewie udało mi się pozyskać fantastycznych ludzi, którzy
swoją postawą jako pracownicy, przyjaciele pomogli mi przetrwać i pomogli mi nie położyć tej firmy. W
dniu kiedy dowiedziałam się, że jestem chora dostałam największy prezent od życia w postaci
zaproszenia na pokaz mody w Paryżu. Wiedziałam, że mój musi się odbyć, musze być zdrowa.
Okazało się, że walcząc równorzędnie w Stanach, w Polsce w Bydgoszczy, gdzie miała wsparcie od
fantastycznych lekarzy. Nie wiem czy ktoś miał okazję odwiedzić Centrum Onkologii w Bydgoszczy, to
jest inny świat. Tam są marmury, drewno, pojedyncze pokoje, telewizory za darmo. Kiedy
zrozumiałam, że pomogła mi aktywna praca, zajęcie się wówczas nieletnimi dwoma synami. Jestem
samotną matką, wychowującą synów bez kompletnego udziału ich ojca. Musiałam w związku z tym
zorganizować całe i jeszcze osiągać sukces. Równorzędnie leczyłam się i pięłam po szczeblach
moich marzeń, nie chce mówić kariery zawodowej, bo byłam już osobą ustawioną, która miała przede
wszystkim markę. Zrozumiałam, nie tylko ja, ale również lekarze, którzy mnie leczyli, że to był rodzaj
terapii, która pomogła mi w zwycięstwie z rakiem. Kiedy minął okres trzech lat, to okres gdzie można
mówić o całkowitym wyleczeniu, nie posiadam komórek rakowych, pomyślałam sobie, że podziękuje
losowi i założę fundację. Od 15 lat aktywnie zajmuje się pomaganiem, mam wyniki, mam dowody, jak
wejdziecie na małą stronę Black Butterflies, za tydzień odpalimy dużą stronę, zobaczycie Państwo
dzieci spod mojej ręki, które wyszły, które pokonały białaczkę, chłopca z zespołem downa, którego
marzeniem było zostać projektantem. Przez cztery lata przyjeżdżał do mnie do Pszczewa na
warsztaty arteterapii, które organizuję dla dzieci za swoje pieniądze. Jest dzisiaj pełnowartościowym
projektantem, utrzymuje siebie i dziadków, którzy go wychowują. Twarz naszej fundacji i zarazem
radną naszej fundacji, dziewczynę, która się zgłosiła do mnie jedenaście lat temu ze stwardnieniem
rozsianym, że ma określone marzenia. Pomogłam jej spełnić marzenia, w międzyczasie wyszła za
mąż, ma pięcioletnie dziecko. Jest jednym z nielicznych przypadków na świecie, że dzięki aktywnemu
działaniu i wierze w miarę swoją chorobę zatrzymała, że ona rozwija się niezwykle powoli. Takich
osób, jak dzieci z białaczką, które przyjeżdżają do mnie na arteterapię jest bardzo wiele. Pomyślałam
sobie, jak w samolocie jest alarm i trzeba założyć maski, to wpierw maskę zakłada dorosły, potem
dopiero dziecko. To też nasza główna fundacja, na którą poświęciłam swoje środki, swój czas, swoje
znajomości, będzie się zajmowała, już się zajmuje ludźmi dorosłymi, bo chory dorosły, to chora
rodzina. Nasza fundacja jest rzeczą specyficzną dedykowaną temu miastu, temu województwu, ale
już dostaliśmy zapytanie z miast Wrocław, Bydgoszcz, Gdańsk o to, czy u nich mogłaby znaleźć się
taka fundacja, czy mógłby się znaleźć dom życia. Na razie nie chcemy. Jedynym miastem naszym
partnerskim jest Bydgoszcz, dlatego że oferuje nam Centrum Onkologii. Dostaliśmy już od nich dwie
sale, jedna dwustumetrową w nowobudowanej przychodni na terenie centrum. I druga sale
wykładową, zaraz przy dyrekcji, przy oddziale wsparcia duchowego. Dlaczego Bydgoszcz, bo
Bydgoszcz wzięła nas pod opiekę. Wymiana jest taka, że my dajemy arteterapię, program który
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fundacja będzie realizowała, oni dają nam dla naszych podopiecznych z Zielonej Góry, z Ziemi
Lubuskiej wstęp do Centrum Onkologii, do nowych technologii, do najnowszych badań, konsultacje
oraz możliwość brania udziału w nowych programach. Dom Życie ma już swoich podopiecznych, mój
dom prywatny zamienił się w ten Dom Życie. Na razie z Zielonej Góry są to cztery osoby. Czym się
będzie zajmował Dom Życie. Gdy się usłyszy diagnozę - rak jest rodzajem wyroku w pierwszym
skojarzeniu. Rak pierwsze myślenie – śmierć. Będę łysy, łysa. W przypadku kobiet, nie będę miała
piersi, w przypadku mężczyzna, hydraulika w przyrodzeniu nie będzie działała. Gdy dowiadujemy się,
że jesteśmy chorzy wszystko się od nas odsuwa, dostajemy zwolnienie lekarskie z pracy, dostajemy
zwolnienie od życia, rodzina się odsuwa…, przyjaciele nie wiedzą jak się mają zachować, myślimy, że
nie jesteśmy nikomu potrzebni. Nie o to chodzi. Rodzina nie wie jak się zachować, jak nas aktywować,
wszyscy chcą dla nas dobrze… Wtedy trafiasz do nas, do naszego centrum Domu Życia. Tam
dostajesz pierwsze, poradę psychologów, poradę psychoonkologa, zajmujemy się rodziną,
uświadamiamy ją, czym jest choroba, jak należy postępować z człowiekiem chorym, w jaki sposób
można się odnaleźć. Mamy potwierdzenie i wsparcie z Narodowego Funduszu Zdrowia naszego
terenowego, że będzie robił u nas szkolenia o prawach pacjenta, ponieważ mamy w naszej fundacji
również świetnych prawników. Wszyscy na dzień dzisiejszy są wolonatriuszami. Chcemy stworzyć
strukturę docelową, która będzie bardzo mocna i silną, wtedy, jeżeli będziemy chcieli namówić kogoś,
aby pracował tylko dla fundacji, albo w dużym wymiarze godzin, to on będzie musiał z czegoś żyć.
Docelowo myślimy, żeby ta fundacja wyglądała inaczej. Dzisiaj nie zamierzamy prowadzić żadnej
działalności gospodarczej, ponieważ moja firma, którą posiadam oprocentowała się, nie jednym
procentem, ale wszystkie wyroby, które wychodzą z kilku naszych marek..., mam więcej czasu, bo
sprzedałam swoją firmę, ale nadal należy do mnie 49% udziałów, ale mam tzw. złoty głos. Firma się
rozwija, jesteśmy na głównej giełdzie, teraz jeszcze będziemy przechodzili restrukturyzację,
rekonstrukcję. I te wszystkie firmy, które mają nasza licencję, są w pakiecie marek Ewa Minge, będą
płaciły różny procent od 5% się to zaczyna, od obrotu, na rzecz fundacji na wyroby, na które będziemy
im dawali nasze logo. Kiedy przejdziemy psychologa, prawnika. Prawnik, to nie tylko testament, ale
również nieuporządkowane sprawy kredytowe i sprawy w ogóle prawne, które w chorobie staja się
ciężarem. Z jednej strony chory dowiaduje się, czym tak naprawdę jest jego choroba, jakie są jego
prawa zagwarantowane przez Konstytucję, jakie są możliwości, jaką może osiągnąć grupę wsparcia,
jakie są jego potrzeby. I na koniec trafia do mnie. Pytam się go, jakie masz marzenia? Jestem po
historii sztuki, po kulturoznawstwie, nie jestem po psychologii, ale w moim wieku lat prawie
pięćdziesięciu, człowiek już staje się siłą rzeczy, tylu ludzi zatrudniając i z nimi pracując, pewnego
rodzaju psychologiem. I on mi odpowiada, że jego marzeniem jest żyć. Mówię, że to jest marzenie
oczywiste, ale jakie masz inne marzenie? Tak się dowiedziała, że dziewczyna, która pracuje na
dyspozytorni, ma skończone wyższe studia, ma wyjątkowy talent, marzy żeby projektować meble. I my
jej umożliwiamy, to marzenie. Ma u nas warsztaty z fachowcami, ma u nas warsztaty artystyczne i
przygotowuje się do projektowania mebli. Nie będzie jutro projektantką, to będzie długa droga. Będzie
miała indywidualny tok nauczania, ponieważ uniwersytet został również naszym partnerem. Będzie
przygotowywała się do egzaminów na studia, równorzędnie się lecząc. Idąc na chemię, ona już dzisiaj
do mnie dzwoni, pisze, że nieważne, że jest mi niedobrze, ale chciałam pokazać ci moje prace. Dalej,
firmy gdzie mamy swoje udziały będą zatrudniać te osoby. Jeżeli nie będą zatrudniać, bo różnie może
być, to będą realizowały projekty tych osób. Dochód z projektów, które będą sprzedawane w sieci tych
firm, tak jak np. Szynaka Meble, również właścicieli naszych kuchni Wolsztyn, będzie przekazywany
na rzecz tej osoby, a nie naszej fundacji. Na rzecz ewentualnie leczenia, lepszego odżywiania… Inna
nauczycielka mówi, że jej marzeniem było śpiewanie. Okazuje się, że ma piękny głos. Uczy się
śpiewania, jeździ na chemię, będzie nagrywała płytę z Bajmem z Beatą Kozidrak. Musi się nauczyć,
musi przerobić. Ma kontakt z Beatą. Na koniec, my, jako fundacja pokażemy te meble, koncert,
zrobimy mnóstwo rzeczy żeby nasi podopieczni czuli się pełnowartościowi. Żeby pomyśleli, że w
trakcie choroby nie stracili coś, a zyskali wolny czas na swoje marzenia. Również, jako fundacja
postawiliśmy sobie mocne zadanie. Chcemy pokazać całemu światu, że wartości powinny być inne.
Nie wygląd świadczy o człowieku. Przygotowujemy od jesieni dużą kampanię międzynarodową.
Będzie to wystawa, która będzie dużą instalacją, ok. 30 prac, wybitnych prac wielkości 5x3(2,5) m,
jeszcze nie mamy tego sprecyzowanego. 13 miast w Polsce, wystartujemy w Warszawie i w Zielonej
Górze jesienią, to będą tylko 2 miasta, w których ta wystawa się odbędzie w tym roku. Reszta będzie
w przyszłym roku. Zakończenie tej edycji wystawy odbędzie się we wrześniu 2017 r. na Via de Rodeo
Drive w Beverly Hills w hotelu Four Seasons przy okazji potężnej imprezy developerskiej, gdzie
zostaliśmy partnerem i zostaliśmy zaproszeni, jako goście. Fundacja dzisiaj mocno buduje się w
Stanach w Los Ageles w Beverly Hills. Pozyskaliśmy fantastycznych partnerów, żeby ściągnąć trochę
amerykańskich pieniędzy do naszej fundacji, żeby rozbudowywać Dom Życia, żeby docelowo zrobić
klinikę dla Zielonej Góry dla alternatywnego leczenia i alternatywną dla hospicjum przy pełnym
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wsparciu szpitala. Nie chcemy być w żaden sposób odrębni. Chcemy służyć dla miasta, być dla tego
miasta wyjątkowi. Po co nam Ameryka jeszcze? Po to, żeby nasi lekarze i pacjenci mieli możliwość
kontaktu z wybranymi w Stanach klinikami onkologicznymi. Program jest duży. Dom Życie, o który
przyszłam do Państwa ładnie poprosić, żebyście nam go dali, jest na razie mały, chociaż wydawałoby
się, że bardzo duży. Ale zamierzam dla tego miasta zrobić bardzo wiele, mieszkam tu 13 lat. Miałam
się rok temu wyprowadzić, podjęłam decyzję, że zostaję. Mało tego wrócili moi synowie do tego
miasta i chcą działać pracować. Pracują już na własną rękę, jeden jeszcze studiuje, wybrał Zieloną
Górę przeniósł się z średnią 5,0 z Wrocławia do Zielonej Góry na psychologię, uznał że jest tu fajnie,
tracąc nawet jeden rok. Pomyślałam, że to jest moje miasta, że to jest mój dom rodzinny niechby to
miasto wyglądało trochę inaczej, mimo że jest wyjątkowe i piękne. Ale pod względem postrzegania na
mapie, wszyscy mówią, a taka tam Zielona Góra, a my wiemy, że u nas żyje się najlepiej. Wiemy
również to, że najlepsze uniwersytety, najlepsze ośrodki są na prowincji: Cambridge, Oxford.
Wyobrażam sobie, że Zielona Góra może być takim wyjątkowym miejscem na mapie Polski. Co
będzie na tej wystawie? Będę również prosiła Was o partnerstwo. Jest to temat, który przygotowujemy
z prezentacją na inny moment. Myślę bardzo nośny dla Zielonej Góry i całej Ziemi Lubuskiej. Hasło
jest takie: nieważne ile masz rąk, ile masz nóg, nieważne ile masz lat, nieważne czy jesteś gruby, czy
jesteś chudy – jesteś najpiękniejszym człowiekiem na świecie pod warunkiem, że masz cudowną
duszę, pod warunkiem, że przezwyciężyłeś niepowodzenia, realizujesz swoje marzenia, pomagasz
innym ludziom. Wybraliśmy 30 osób z czego, 20 są to gwiazdy bardzo znane i bardzo popularne,
które swoją twarzą podnoszą kampanię m.in. mamy Cezarego Harasimowicza, Maję Ostaszewską,
Małgosię Cielecką. Nie będę wymieniać, ale mamy absolutny top, jeżeli chodzi o polskich aktorów,
piosenkarzy, ludzi kultury, sztuki. Oni będą mieli zrobioną sesję zdjęciową przez wybitną fotografkę
bardzo znaną. Część zdjęć będzie przygotowywana w sepii, część będzie nago, część pół nago,
wszystko będzie piękne, artystyczne. Mamy już kilka gwiazd zagranicznych, m.in. rozmawiamy myślę
z dużym sukcesem z Charlotte Rampling w tym roku nominowaną do Oscara, rozmawiamy z Joshem
Hartnettem, rozmawiamy z Leonardo Di Caprio, rozmawiamy z Rihanną. Pierwsza wystawa to są
polskie nazwiska plus dwie trzy zagraniczne gwiazdy. Następna w 2017 – 2018 będzie z
zagranicznymi gwiazdami. Co będzie najfajniejszą rzeczą tej wystawy? Najlepsi polscy i
międzynarodowi rysownicy domalują tym postaciom skrzydła motyla, każdy będzie miał inne, swoje
skrzydła… ale będą też skrzydła ludzi, których mamy w sesji zdjęciowej na wózku. Tym wózkiem
zajechali bardzo daleko, szefa Fundacji Integracja, który rusza tylko czterema palcami, a jest
człowiekiem bardzo szczęśliwym. Mamy Fundację Integracja, największą fundację dla ludzi
niepełnosprawnych, jako naszego partnera i sojusznika. Mamy chłopaka bez ręki, który zdobywa
szczyty, mamy modelkę bez nóg. Oni też będą brali udział. Mamy Korę, mamy bardzo starą kobietę,
która ma potężne osiągnięcia. Nie chcę tego zdradzać. Na tej wystawie, która będzie wystawą
odwiedzającą różne miasta na świecie, na początku w Polsce, będziemy pokazywali, że piękno jest
gdzie indziej. Piękno jest w pomaganiu, w przezwyciężaniu. Te osoby będą prowadziły wykłady
motywacyjne, będą opowiadały o swoim życiu. Przygotowujemy program, w którym dowiecie się
Państwo, że np. Margaret, która jest bardzo popularna i my ja pozyskaliśmy, bo dla młodzieży, z
naszych badań wynika, jest idealna. Nie jadła, spała na dworcu, miała na tydzień jedną suchą bułkę.
Przeniosła się do Warszawy żeby zrealizować swoje marzenia. Dziś jest wielką gwiazdą. Opowie, jak
to zrobiła, nie sprzedała się, nie prostytuowała się, ciężko pracowała na swój sukces. Chcemy trafić do
wielu pokoleń. Mamy też program dla dzieci Mamo tato ja pomagam. Będziemy pewne rzeczy
darowali dla fundacji, która zajmuje się właśnie dziećmi, z która pracuje od lat, spełniającą marzenia
Fundacja Marzenie z dziećmi onkologicznymi. I to tyle. Wyobrażamy sobie, że tu na terenie Zielonej
Góry powstanie placówka, w której każdy z Państwa będzie mógł być wolontariuszem, w której
wszyscy znajdziecie nie tylko poradę, ale fajną atmosferę. Bo w odróżnieniu do hospicjum i miejsc,
które są niezwykle potrzebne, ale bardzo smutne, my chcemy stworzyć miejsce pełnego życia. Ci
ludzie w swoim gronie i w gronie osób z którymi pracują czują się zupełnie inaczej. Fundacja będzie,
już jest, chyba jedną z najgłośniejszych w Polsce. Jest bardzo czysta, klarowna, nic nie kombinujemy.
Ja się już nie muszą niczego dorabiać w życiu. Wystarczy mi, a dalej pracuję i zarabiam. Chciałabym
spłacić dług dla tego miasta, dla Ziemi Lubuskiej… wstecz lat wpadłam do wójta Pszczewa był nim
Bogdan Tyburski, mówię Panie Wójcie proszę pomieszczenia, bo się w domu nie mieszczę, ale nie
mam pieniędzy. Ja tu stworzę Panu kiedyś wielką bardzo znaną w Polsce firmę. Tak mu półgodziny
opowiadałam, że on uwierzył. Stworzyłam mu tą firmę. I tak samo do Państwa mówię, że obiecuję, że
stworzę tu coś wyjątkowego. Na razie jest to coś, o co przyszłam tutaj poprosić, ale będziemy zbierali
tą formą, tym małym Domem Życie na wybudowanie dla Ziemi Lubuskiej dla zielonogórzan przede
wszystkim, bo będą mieli najbliżej. Dlaczego zielonogórzanie i ziemia lubuska? Do nas trzeba będzie
dojechać, oczywiście planujemy hospicjum domowe. Zanim hospicjum, to my chcemy walczyć o życie.
Będziemy też pomagali czasem odejść, bo niestety tak ta choroba wygląda. Już mamy takie
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przypadki. Ale głównie zajmujemy się tym, aby śmierci wyrwać życie.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak podziękował i udzielił głosu Senatorowi RP
p. Robertowi Dowhanowi.
Senator RP p. Robert Dowhan – nie mogło mnie tu zabraknąć, kiedy jest moja przyjaciółka, która
prosi Radę o lokal. Jest nie tylko przyjaciółką, ale też dobrym duchem, przede wszystkim
ambasadorem Zielonej Góry. Takich osób mamy niewiele, które kojarzą się z Zieloną Górą, którymi
możemy się szczycić i które przyciągają do Zielonej Góry znane osoby, znane różne akcje, które
udało się przez ten czas zrobić. Ja też mogę wspomnieć jedną z akcji, którą wspólnie robiliśmy. To
było parę lat temu, kiedy my, jako klub opiekujemy się kilkoma domami dziecka i zaprosiliśmy dzieci z
domu dziecka w Lubsku do Warszawy. Razem z Ewą zorganizowaliśmy przy okazji pokazu mody,
który Ewa miała na zamku królewskim, wycieczkę. Ewa uszyła dla nich stroje. Miały okazję wyjść,
zaprezentować się, zobaczyć Warszawę. Wtedy dzieci te tak oczarowały widownię, że jedno znalazło
swój rodzinny dom, zostało zaadaptowane. To też świadczy o pozytywnej energii, którą Ewa daje
całym swoim życiem. To co Państwo dzisiaj słyszeli, to mogę tylko pod tym się podpisać. Wiele rzeczy
nie zostało powiedziane. Ale tyle dobrego i fajnego, co Ewa zrobiła dla ludzi, to naprawdę życzę aby
wielu z nas to osiągnęło. Ewo dziękuję Ci, że wybrałaś Zieloną Górą, że jesteś z nami, że mimo wielu
możliwości nie mieszkasz za granicą, że przyciągasz znane osoby, przyciągasz znane marki. Jesteś
naprawdę ambasadorką, a przede wszystkim świetną kobietą.
Pani Ewa Minge – po wystąpieniu senatora stwierdziła, że się w ogóle nie zna na polityce. Rak
nie wybiera. My jesteśmy nie po to, aby kogoś pytać, czy jest czarny, biały…
Radny p. Andrzej Brachmański – pytał, co ma być w salach, które mamy oddać
bezprzetargowo?
Następnie przystąpiono do procedowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr
377.
7.6.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr 377
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego - druk nr 3771 przedstawił Prezydent Miasta p. Janusz
Kubicki. Na początku podziękował p. Ewie Minge za wystąpienie. Uzasadniał – w którymś momencie
spotkaliśmy się i pani Ewa zaraziła nas w sensie pozytywnym swoim pomysłem. Osoba, która odniosła
wielki sukces, która jest jedna z ikon, jeżeli chodzi o polską modę, która jest wspaniałym projektantem i
wspaniałym człowiekiem, bo myśli o innych. Potrafi swój czas, swoje pieniądze przeznaczyć na to, aby
pomagać innym ludziom. Sama przeszła chorobę i udało jej się z tej choroby wyjść. Wie, jak ciężka i
trudna jest ta choroba. Chce stworzyć miejsce, gdzie ci ludzie, tak jak mówiła w swoim wystąpieniu, jak
słyszą słowo rak, często uważają, że to jest wyrok śmierci. Pani Ewa chce im w tym pomóc, poprzez
zespół różnego rodzaju specjalistów, bo tak naprawdę to wszystko nie jest realizowane w służbie
zdrowia, tak, jak wyglądać powinno. Służba zdrowia leczy ciało, zapomina o duszy, o tym ze jest
człowiek. Rozmawialiśmy na ten temat również z panią marszałek, która też wspiera tą inicjatywę,
wiem że odbyło się również spotkanie z panem wojewodą, też wspiera tą inicjatywę. Bo tak naprawdę
niewiele jest osób na świecie, które chcą dać część siebie innym. Pani Ewa mieszka w Zielonej Górze,
mówi o tym głośno. Cieszę się bardzo, że są zielonogórzanie, którzy chcą rozbić to w Zielonej Górze,
bo o wiele łatwiej jest zrobić takie centrum w Warszawie, cieszę się, że chce zrobić to wspólnie razem
z nami. Szukaliśmy jakiegoś pomieszczenia, bo tak jest naprawdę, że jest taki plan, aby wybudować
od nowa docelowo tego typu obiekt w mieście. Myślę, że on powstanie, bo patrząc na zapał, energię
pani Ewy, to jestem przekonany, że to będzie, że znajdzie, że pomoże tym wszystkim, którzy są
chorzy, żyć inaczej. Nikomu nigdy nie życzę, żeby znalazł się w sytuacji osoby chorej. Ci, którzy mieli
okazje widzieć wśród swoich bliskich, jak to wygląda, to wiedzą jak bardzo potrzebna jest taka pomoc.
Stąd szukanie takiego lokalu. Myślę, że znaleźliśmy taki lokal. Jest kwestia zabezpieczenia umową
tego, o czy rozmawiamy, więc taki projekt został przygotowany. Jestem przekonany o tym, że
będziemy dumni z tego, co uda nam się wspólnie razem osiągnąć i wspólnie razem zrealizować. Pani
Ewa w swoim wystąpieniu mówiła m.in. o warsztatach terapii, o młodych ludziach, którzy mają swoje
1
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marzenia i warto czasami popatrzeć na to, co inni robią, zobaczyć człowieka, który cieszy się życiem,
bo ktoś dał mu tą szansę. Pani Ewa tą szansę wielu młodym ludziom, i nie tylko, dała. Mogą spełnić
swoje marzenia. Potrafią zapomnieć o czymś co jest tragiczne. Nie wszyscy mają szansę zwalczyć tą
chorobę. Część z nich wie, że tylko walczą o ten czas. Chcą ten czas spędzić szczęśliwie. To miejsce,
Dom Życia, ma tym być. Wiele stowarzyszeń, fundacji, które funkcjonują w Mieście zwróciło się już z
propozycją, że chcieli wspólnie z Panią Ewą w tym miejsce zafunkcjonować. Taka jest idea, żeby to
miejsce było dla wszystkich. Można przyjść, wspólnie razem zrobić coś, pomagać tym ludziom, którzy
tego potrzebują. Myślę, że warto zaufać pani Ewie, przyznam się, że nie raz rozmawialiśmy, ja to
zaufanie mam. Przekonała mnie od razu. Krok po kroku, to wszystko, o czym mówi, realizuje. Myślę,
że nie powinniśmy się zastanawiać, pozwólmy pokazać, udowodnijmy światy, że w takiej małej
miejscowości… pokazać, że warto również w takich miastach coś takiego zrealizować.
Pani Ewa Minge odpowiadając z sali na pytanie radnego Andrzeja Brachmańskiego (zadane po
jej wystąpieniu) stwierdziła – gabinet psychologii, gabinet psychoonkologii, gabinet lekarski, lekarze z
Bydgoszczy, lekarze z Łodzi (jako nasi partnerzy)… lekarze będą w określone dni w miesiącu będą
udzielali porad zielonogórzanom… porady prawne będą się odbywały… wszystkie te rzeczy kończy
gabinet arteterapii, w którym będą się odbywały zajęcia, warsztaty z wykorzystaniem Akademii Sztuk
Pięknych, z wykorzystaniem naszego Wydziału Artystycznego z wolonariuszami… Wszystko jest
dostępne za darmo…, na terenie Państwu może się wydawać dużego domu, dla nas bardzo małego
na ten moment… Do tej pory wykładam wszystkie swoje oszczędności na to, żeby to istniało. I dzisiaj
tego typu warsztaty… odbywają się u mnie w domu. Potrzebujemy pomieszczenia, w których
specjaliści będą pomagali ludziom chorym za darmo, podkreślam za darmo…
Pytania
Radny p. Jacek Budziński – słuchałem dokładnie to, co Pani mówiła. Od 26 lat jest
nauczycielem i miałem kilka razy „okazję” odprowadzać na cmentarz swoich uczniów i wychowanków,
którzy chorowali na chorobę nowotworową i z nią przegrali. Pamiętam ich pragnienie życia, byłem z
nimi w stałym kontakcie… Ma Pani rację, takie zachowania miały miejsce, znajomi nie wiedzieli jak
mają się zachować. Pamiętam, że większość mimo choroby nadal mieli zainteresowania, swoje pasje.
Pani wypełnia lukę, która się pojawia po postawieniu diagnozy. Dlatego mi ten pomysł bardzo się
podoba.
Radny p. Andrzej Brachmański – chciałem się tylko upewnić, czy dobrze zrozumiałem, że w
tych pomieszczeniach będą poradnie lekarskie i terapeutyczne.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak dodał – i prawnicy.
Radna p. Bożena Ronowicz – gdzie jest zarejestrowana ta fundacja, bo na stronie internetowej
fundacji jest kontakt, podany tylko numer telefonu tylko?
Pani Ewa Minge z sali odpowiadała – rejestracja fundacji jest tymczasowa… ja od 15 lat
pomagam bez fundacji z własnej kieszeni… wszystko o mnie można przeczytać, TVN dziesiątki razy
pokazywał moje dzieci, moich podopiecznych… W listopadzie, październiku ubiegłego roku została
zarejestrowana fundacja… jest zarejestrowana w siedzibie firmy mojego syna, który jest
współfundatorem fundacji. Przy otrzymaniu pomieszczeń od Państwa… Jeżeli pomieszczeń od
Państwa nie otrzymamy, to zarejestrujemy ją w Bydgoszczy… Gdzieś trzeba zarejestrować
działalność, jest prowadzona u mnie w prywatnym domu. To są moje pieniądze, nie mam żadnych
funduszy europejskich, funduszy inwestycyjnych, są to pieniądze z firmy mojego syna przekazane, z
mojej firmy pieniądze przekazane… są fundatorami, taki jest adres.
Radna p. Bożena Ronowicz – właśnie nie ma, jest tylko kontakt telefoniczny, jakaś pani
Małgorzata Sawicka. Dlatego się pytam. Zadaję proste pytanie.
Pani Ewa Minge z sali – Małgorzata Sawicka jest prezesem fundacji… wystarczy wejść w KRS.
Proszę Państwa jeżeli uważacie, że bez Warszawy, bez Nowego Jorku, bez tych wszystkich
kontaktów… Partnerem fundacji jest Łódź, mówimy o Centrum Onkologii Kliniki Porodu w Łodzi,
partnerem fundacji jest Bydgoszcz mówimy o Centrum Onkologii w Bydgoszczy… To nie jest tak, ze
będę grzeczna. Ja Państwa ładnie poprosiłam, jeżeli Państwo uważacie, że to jest dla naszego miasta
złe, to ja to zrobię w innym mieście. Nie ma najmniejszego problemu…
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził – myślę, że jeżeli to wszystko
podsumujemy to zauważymy, że sprawy zostały wyjaśnione. Podzielam pogląd najprostszej
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weryfikacji formalnych dokumentów w trybie dostępnym w Krajowym Rejestrze Sądowym, najlepiej
przed głosowaniem. Fazę pytań i chyba część dyskusji zakończyliśmy.
Opinie komisji1
Komisja Gospodarki – opinia pozytywna
Po czy z uwagi na brak dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący obrad p. Adam
Urbaniak przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 377
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
2
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego –
podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących
– 0 głosów.
Po ogłoszeniu wyników przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, że to nie jest
żaden sukces, to jest dopiero początek. Przede wszystkim życzymy powodzenia i jak najczęstszych
spotkań w tym miejscu, które powstanie.
Pani Ewa Minge z sali – zapraszała na inaugurację i dziękowała za zaufanie.
Następnie przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak zarządził krótką przerwę dla uzgodnienia
kwestii dot. głosowania nad powołaniem rad muzeów.

7.7.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym
Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355
7.8.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum
Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr 356

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego
Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 3553 i projekt uchwały w sprawie powołania
Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie - druk nr
3564 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak.
Obie uchwały mają na celu powołanie nowej rady muzeum, w której Miasto będzie miało swojego
przedstawiciela. Proszę o wskazanie przedstawiciela Rady Miasta do obu rad muzeów.
Pytania
Radny p. Filip Gryko – czy do obu muzeów jest ograniczona ilość przedstawicieli Rady Miasta?
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – po jednym przedstawicielu do danej rady i
poinformował, że projekt został przekazany radnym i klubom radnych i prosił o zgłaszanie
kandydatów.
Dyskusja
Radny p. Filip Gryko – w imieniu Klubu Radnych Zielona Razem zgłosił radnego p. Andrzeja
Brachmańskiego do Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza.
Radny p. Piotr Barczak – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił Rady Muzeum przy Muzeum
Archeologicznym Środkowego Nadodrza p. Piotra Nadkańskiego. Jest to młoda osoba ale z wielką pasją,
1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXII.352.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokalu użytkowego – załącznik nr 11.7
3
Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355 – załącznik nr 2.8
4
projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w
Drzonowie - druk nr 356 – załącznik nr 2.9
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absolwent historii naszego uniwersytetu, mieszkaniec Zielonej Góry. Do Rady Muzeum przy Lubuskim
Muzeum Wojskowym zgłosił radnego p. Marka Budniaka.
Radny p. Robert Sapa – w imieniu Klubu Radnych PO zgłosił do Rady Muzeum przy Lubuskim
Muzeum Wojskowym radnego p. Krzysztofa Machalicę.
Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak po przyjęciu zgłoszeń stwierdził – jest potrzeba
przerwa, kandydaci mogą być spoza Rady, natomiast będzie wymagana weryfikacja pod kątem
zgody. Pytał radnego p. Piotra Barczaka, czy ta osoba wyraziła zgodę na kandydowanie, czy jest ta
zgoda na piśmie?
Po przerwie i wznowieniu sesji przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, o ile o
kandydowanie możemy dopytać się kandydatów: radnego Andrzeja Brachmańskiego, który wyraża
zgodę na kandydowanie, radnego Marka Budniaka, który wyraża zgodę na kandydowanie oraz
radnego Krzysztofa Machalicę, który również wyraża zgodę na kandydowanie. O tyle nie możemy
uzyskać zgody od p. Piotra Nadkańskiego. Pytał, czy uzyskano jego zgodę na piśmie. Nie ma w
statucie wymogów dotyczących zgłaszania kandydatów. Założymy, że taka zgoda jest i jeśli odmówi
on objęcia tej funkcji, to stanowisko to nie będzie obsadzone. Po czym pytał, czy są jeszcze jakieś
głosy w dyskusji i przeszedł do omówienia głosowań. W pierwszej kolejności do Rady Muzeum
Archeologicznego, gdzie będziemy głosowali (jawnie) na poszczególnych kandydatów. Ten kandydat
będzie wybrany, który uzyska większą liczbę głosów. Każdy może zagłosować na jednego kandydata.
Głosowanie nad wyborem kandydata do Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznego.
−

Kandydat radny p. Andrzej Brachmański – uzyskał 10 głosów

−

Kandydat p. Piotr Nadkański – uzyskał 5 głosów.

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, że do §1 projektu uchwały w sprawie
powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z
siedzibą w Świdnicy - druk nr 355 zostaje wpisany p. Andrzej Brachmański.
Po czym przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 355
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum
1
przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
– podjęła większością głosów. Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 1 głos.
Głosowanie nad wyborem kandydata do Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum
Wojskowym
−

Kandydat radny p. Marek Budniak – uzyskał 5 głosów

−

Kandydat radny p. Krzysztof Machalica – uzyskał 10 głosów.

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak stwierdził, że Rada wskazała radnego p. Krzysztofa
Machalicę i jego nazwisko zostanie wpisane w §1 projektu uchwały w sprawie powołania Rady
Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze.
Po czym przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 356
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum
2
przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie – podjęła
większością głosów. Wyniki głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących –
2 głosy.
Po ogłoszeniu wyników głosowania przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak wnosił o zmianę
porządku obrad i wprowadzenie w tym miejscu, punktu Sprawy różne – wystąpienia mieszkańców.
1

2

Uchwała nr XXXII.353.2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w
Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy – załącznik nr 11.8
Uchwała nr XXXII.354.2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z
siedzibą w Drzonowie – załącznik nr 11.9

Protokół Nr XXXII.2016 (kadencja 2015-2018)

str. 29

XXXII sesja Rady Miasta Zielona Góra – 26 kwietnia 2016 r.

Głosowanie wniosku przewodniczącego obrad p. Adama Urbaniak o wprowadzenie do
porządku obrad punktu Sprawy różne – wystąpienia mieszkańców.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania wymaganą bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady dokonała proponowanej zmiany porządku obrad (wymagana
minimalna liczba – 13 głosów za). W głosowaniu udział wzięło – 18 radnych. Wyniki
głosowania: za zmianą – 17 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 0 głosów.

8.

SPRAWY RÓŻNE - wystąpienia mieszkańców

Przewodniczący obrad p. Adam Urbaniak – poinformował o zgłoszonych wnioskach w sprawie
zabrania głosu na sesji:
1

1. Pani Anny Miazgi z dn. 21 kwietnia 2016 r. (email)
2
2. Pana Macieja Górasa z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” z dn. 22.04.2016 r. (email)
3. Pani Katarzyny Łosyk z dn. 24 kwietnia 2016 r. o umożliwienie zabrania głosu reprezentantowi
3
Stowarzyszenia „Wspólna Droga” .
Prowadzenie sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Tomasz Sroczyński.
Pani Anna Miazga – w imieniu rodziców uczęszczających do niepublicznych przedszkoli, chcę
złożyć na Państwa ręce petycję, w której domagamy się równego traktowania, prawidłowej dotacji
zapewniającej podstawową opiekę przedszkolną i wspólnej rekrutacji. Pod petycją zebraliśmy 1272
podpisy. Czy to wystarczająca liczba, żeby zaczęto z nami rozmawiać? Czy w ostatnim czasie
jakkolwiek akcja społeczna w Zielonej Górze była tak popierana? Mamy nadzieję, że ta liczba
wystarcza, żeby pokazać jak wielu ludzi jest zaniepokojonych poruszanymi przez nas problemami i
zachęci władze miasta do zmiany stanowiska. Miesiąc temu zwróciliśmy się do Państwa o pomoc.
Nadal czekamy na zwołanie posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania, w którym będą mogli wziąć
udział rodzice i właściciele niepublicznych przedszkoli. Wierzymy, że wspólnie uda się nam
przedyskutować problem i wypracować najlepsze rozwiązania. Na ostatnim posiedzeniu komisji nie
mogliśmy wziąć udziału, bo nadanie numerów dawnym szkołom i przedszkolom gminnym było
ważniejsze. Chcemy wierzyć, że zajmie to więcej niż 31 minut, bo tyle trwało to posiedzenie.
Przewodniczący Komisji Edukacji i Wychowania Pan Hryniewicz zapewnił nas, że specjalne
posiedzenie komisji dedykowane naszej sprawie odbędzie się na początku maja. Czekamy na
ostateczne potwierdzenie terminu, bo liczymy na ten dialog. Szukamy również pomocy i informacji
poza Radą. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem
Dajczakiem, który wysłuchał naszych racji i obiecał podjąć kroki potrzebne do wyjaśnienia
poruszanych zagadnień i zawiadomienia odpowiednich służb. Spotkaliśmy się również z dyrektorem
Delegatury NIK w Zielonej Górze. Uzyskaliśmy informację, że po kontroli i wykazaniu nieprawidłowości
nikt nie powziął żadnych kroków, gdyż toczy się sprawa w sądzie. Nie zgadzamy się z tym
stanowiskiem, dlatego, że sprawa dotyczy lat przeszłych, a prawo jest łamane teraz. Dlatego złożymy
skargę na Delegaturę NIK w Zielonej Górze i zażądamy wszczęcia działań mających na celu
doprowadzenie do zmiany sposobu naliczania dotacji przez Miasto Zielona Góra. Byliśmy również w
Ministerstwie Edukacji, czy Fundacji Rzecznika Praw Rodziców i wszędzie otrzymujemy wsparcie i
jasne wytyczne, co do sposobu naliczania dotacji, utwierdzające nas w przekonaniu, że obecnie w
naszym mieście jest ona naliczana w sposób nieprawidłowy, wbrew zapewnieniom władz naszego
Miasta. Ponieważ Miasto powołuje się na wytyczne uzyskane w piśmie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze z 2011 roku, czyli sprzed pięciu lat..., zamierzamy zwrócić się do
RIO z prośbą o przeprowadzenie kontroli i przekazanie nowych wytycznych dot. naliczania dotacji.
Chcę odnieść się do wypowiedzi Pana Radnego Gryko, który w wywiadzie dla jednej z telewizji
wspomniał, że teraz jest niż demograficzny i niepotrzebne są przedszkola niepubliczne. Odnoszę
wrażenie, że tak samo uważają władze naszego miasta. Chciałabym przypomnieć o 960 dzieciach,
które aktualnie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych. Jest to stan na koniec marca bieżącego
roku. Jeśli Miasto doprowadzi do zamknięcia przedszkoli niepublicznych to, co się stanie z tymi
1

Wniosek Pani Anny Miazgi z dn. 21 kwietnia 2016 r. (email) o zabranie głosu na sesji oraz przekazany na sesji postulat
„Dziecko to inwestycja, a nie koszt w budżecie” z dołączonymi 72 kartami podpisów i wykazów osób popierających
przekazane żądanie – załącznik nr 10.1
2
Wniosek Pana Macieja Górasa z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” z dn. 22.04.2016 r. (email) – załącznik nr 10.2
3
Wniosek Pani Katarzyny Łosyk z dn. 24 kwietnia 2016 r. o umożliwienie zabrania głosu reprezentantowi Stowarzyszenia
„Wspólna Droga”- załącznik nr 10.3
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dziećmi? Czy miasto ma 1000 miejsc w przedszkolach publicznych? Poza tym, my chcemy, aby
przedszkola niepubliczne były w naszym mieście, i żeby ich było jak najwięcej, i żeby konkurowały ze
sobą, i żeby ich oferta była coraz lepsza, dla dobra naszych dzieci. Czy jakiekolwiek przedszkole
publiczne jest otwarte do godz. 20:00 czy choćby do godz. 18:00? Czy jest taka możliwość, bo
przecież są rodzice, którzy pracują popołudniami? Publiczne przedszkola nie zapewniają opieki w tych
przedszkolach. Takich przykładów mogę przedstawić wiele. Czy pomimo tego Państwo nadal
uważają, że przedszkola niepubliczne można zamknąć? My uważamy, że nie i będziemy walczyć o
placówki, do których uczęszczają nasze dzieci. Przygotowując się do tego wystąpienia, naszła mnie
myśl, po co to wszystko, przecież taka sytuacja nie powinna w ogóle mieć miejsca. Nie powinnam po
raz drugi stać przed Państwem i mówić, że w naszym mieście jest łamane prawo, ale mówię to po raz
drugi, bo nikt nic z tym nie robi, a my rodzice ponosimy tego koszty. Dlatego jesteśmy zmuszeni
reagować i podejmować działania, które ostatecznie doprowadzą do zmiany naliczania dotacji dla
przedszkoli niepublicznych w naszym mieście, a robimy to, bo walczymy o swoje dzieci, o prawo do
ich edukacji w placówce, którą my wybierzemy, a nie którą narzuci nam Miasto.
Pan Maciej Góras – reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Joker i ośrodek dla
uzależnionych w Nowym Dworku serdecznie zaprosił na XIV Mistrzostwa Polski w Piłce Ulicznej Osób
Uzależnionych i Bezdomnych, które odbywać się będą od 14 do 15 maja w Zielonej Górze. - Piłka
uliczna nożna została stworzona na potrzeby osób uzależnionych. Mecze odbywają się na boisku
otoczonym bandami o wymiarach 21x16m i można postawić je w każdym miejscu w mieście. W
Zielonej Górze mistrzostwa odbywać się będą po raz drugi dzięki przychylności i współfinansowaniu
władz naszego województwa - Pani Marszałek Elżbiecie Polak, Prezydentowi Miasta Zielona Góra i
całemu Urzędowi Miasta Zielona Góra. Poprzednie mistrzostwa zakończyły się sukcesem sportowym,
społecznym i terapeutycznym. Na tych mistrzostwach wybierana będzie kadra narodowa, która
reprezentować będzie nasz kraj na arenie międzynarodowej. Nasza reprezentacja uczestniczyła już w
Mistrzostwach Świata, które odbywały się w Chile w Santiago i na 64 kraje zajęła trzecie miejsce. W
tym roku Mistrzostwa Świata odbywać się będą Glasgow w Szkocji i miejmy nadzieję, że po
mistrzostwach w Zielonej Górze, nasza kadra zdobędzie medal. Mistrzostwa Świata odbywają się od
2003 roku i dotychczas zdobyliśmy 5 medali. Jeszcze raz zapraszam na Plac Bohaterów, żeby
pokazać, że można wyjść na prostą, że można poradzić sobie z uzależnieniem i bezdomnością.
Myślę, że Państwa wsparcie będzie dla nich bardzo ważne.
Pan Piotr Łosyk – Stowarzyszenie „Wspólna Droga”. Chciałbym zwrócić uwagę na narastającą
falę negowania wszystkich inwestycji w mieście. Powoli znika pojęcie obywatelskości, wspólnego
dobra, działania we wspólnym imieniu. Coraz częściej pojawia się egoistyczne działanie na zasadzie
moja racja jest najważniejsza i niestety, można wskazać czas i miejsce, kiedy to się zaczęło, bo
zaczęło się to w grudniu 2014 roku, kiedy to szanowni radni wspaniałomyślnie przekazali kilka
milionów złotych, w postaci niesprzedanych działek, dla mieszkańców ul. Liliowej, żeby mieli
ładniejszy widok z okien, żeby nie mieli sąsiadów po drugiej stronie ulicy. I tak dalej to szło.
Przestrzegaliśmy przed tym, bo wiadomo było jak to się skończy. Później była blokada budowania
drogi równoległej do ulicy Jagodowej mimo konsultacji społecznych, planów, ustaleń, zebrań z
mieszkańcami. Wszystko na nic, ponieważ grupa radnych miała prywatny i partyjny interes żeby to
blokować. I dalej to już się rozpędzało. Mamy os. Braniborskie, mamy os. Zastalowskie - łącznik, gdzie
były konsultacje społeczne, były zebrania. Fundusz obywatelski chciał tej inwestycji i naraz okazuje
się - blokada. Powoli idzie tak dalej. To samo dzieje się z obwodnicą południową, gdzie grupa, która
wyciągnęła z lamusa cały plan, dzisiaj jest przeciwko. Jest to, co najmniej zabawne. Kuriozalne jest
również to, co dzieje się ... gdzie mieszkańcy TBS-u protestują przeciwko budowie następnych bloków
TBS-u a sami mieszkają dokładnie w miejscu, gdzie były działki i lasek. Niestety, tak to idzie i z
przykrością powiem, że to się rozpędza coraz bardziej. I nie łudźcie się Państwo, bo nie ważne, kto
wygra któreś wybory, i czy to będzie pod niebieska, czerwoną, czy czarno – brunatna flagą, to nie
minie, to będzie narastało. Posialiście Państwo na tej sali burzę i teraz wszyscy będziemy zbierać to
przez lata. Wszyscy mieszkańcy miasta.
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9.
9.9.

PODJĘCIE UCHWAŁ ciąg dalszy

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016
- druk nr 360

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 3601 w
imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn omawiając
pisemne uzasadnienie do projektu uchwały.
Opinie komisji2
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Dyskusja

Radny p. Marcin Pabierowski – w nawiązaniu do wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i
Finansów w sprawie zmian jeśli chodzi o finansowanie, to chodzi o przykładowa inwestycje,
adaptacja budynku na ul. Okulickiego - Centrum Działań Kreatywnych mam taki apel i prośbę, aby na
przyszłość jeśli zwiększamy finansowanie kolejnych inwestycji miejskich, ktoś z departamentu
uzasadnił dlaczego są dodatkowe roboty i poparł odpowiednimi dokumentami.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak dalszych zgłoszeń
do dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 360
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową
3
Miasta Zielona Góra na rok 2016 – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 16 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

9.10.

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra druk nr 361

Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 3614 w
imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn. Uzasadniając
stwierdziła, że jest to konsekwencja przyjętej wcześniej uchwały zmieniającej budżet.
Opinie komisji5
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 361
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą Wieloletnią prognozę
6
finansową Miasta Zielona Góra – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 17 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

1

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 360 – załącznik nr 2.10
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXII.355.2016 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 – załącznik nr 11.10
4
Projekt uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 361 – załącznik nr 2.11
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
6
Uchwała nr XXXII.356.2016 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra – załącznik nr 11.11
2
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9.11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego - druk nr 362

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego
- druk nr 3621 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn.
Uzasadniała – w przyjętej uchwale zmieniającej uchwałę budżetową zaplanowana była dotacja w
kwocie 2 mln zł dla Województwa Lubuskiego. Dla podpisania umowy konieczna jest uchwała rady w
sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Pytania
Radny p. Tomasz Nesterowicz – rozumiem, że dotyczy to lotniska.
Opinie komisji2
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 362
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
3
finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego – podjęła większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 1 głos.

9.12.

Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym - druk nr 363

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
Europejskim Banku Inwestycyjnym - druk nr 3634 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik
Miasta p. Emilia Wojtuściszyn. Uzasadniając stwierdziła, że po podjęciu przez Radę uchwały w dniu
29 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym, bank zaproponował korzystniejsze warunki zaciągniętego kredytu, tj. zwiększenie o rok
okresu dostępności kredytu oraz wydłużenie okresu jego spłaty o 5 lat.
Pytania
Radny p. Piotr Barczak – czy dot. to tej samej kwoty kredytu? Na jakie zobowiązanie ta
konkretna kwota jest przeznaczona?
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn - Europejski Bank Inwestycyjny dopuszcza
zaciągnięcie przez nas kredytu do kwoty 250 mln zł. Ta kwota się nie zmienia. Natomiast kwota
11.289.700 zł mówi o pokryciu deficytu roku 2016 i na ta kwotę będziemy zaciągać kredyt, jeżeli się
nic nie zmieni.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – jakie są te korzystniejsze warunki, na czym polegają? Dostępny
kredyt do 250 mln zł, na co będą wykorzystane te pieniądze w następnych latach i mniej więcej w
jakiej wysokości?
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
dopuszczalny jest tylko na porycie wydatków, czy deficytu budżetowego związanego z inwestycjami.
Konkretnie, jakie inwestycje będziemy realizowali w latach 2017-2019, będą wskazywały uchwały
Rady Miasta. Korzystniejsze warunki – kredyt z EBI oparty jest na wiborze trzymiesięcznym. W
1

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 362 –
załącznik nr 2.12
2
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXII.357.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego – załącznik
nr 11.12
4
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
- druk nr 363 – załącznik nr 2.13
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czerwcu ma wynosić 1,7% i do tego dobijana jest marża 0,05%. W projekcie uchwały a marca było
szczegółowe uzasadnienie o tym, jak ten kredyt jest korzystny.
Radny p. Piotr Barczak – jeżeli jest to kredyt na pokrycie deficytu roku 2016, to dlaczego
odsuwamy karencję spłaty na pięć lat? Tak naprawdę jest to zadłużanie Miasta na przyszłe kadencje.
Czy jest to do końca rozsądne?
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – kwota 11.289.700 zł zapisana jest w uchwale
budżetowej i w wieloletniej prognozie finansowej, jako dług do spłaty w kolejnych latach. Nieważne,
gdzie będziemy zaciągać kredyt, tylko zaciągnięty w banku komercyjnym będzie na dużo mniej
korzystnych warunkach.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – jak czytamy całkowita spłata kredytu nastąpi najpóźniej w ciągu
25 lat. Nie wiemy, jaka będzie marża wibor za 5, 10 czy 20 lat. Jeżeli do zadłużenia obecnego Miasta
dodamy kwotę 250 mln zł to będziemy razem mieli 516 mln zł. Zgadza się?
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – nie bardzo zgadzam się z panem radnym, ponieważ
mówiąc o 250 mln zł, to mówimy o linii kredytowej do 250 mln zł. Co roku Rada Miasta będzie
określała, na jaką kwotę chce zaciągnąć kredyt i na jakie wydatki inwestycyjne. Tylko na te wydatki
inwestycyjne, które wskaże Rada, EBI udzieli nam wsparcia finansowego w postaci tej linii kredytowej.
Jeżeli mówimy o wiborze – kredyty w polskich bankach też są oparte na wiborach, tylko marża jest
tam zdecydowanie wyższa od marży w EBI. Marża w EBI w wysokości 0,05% jest liczona, jako marża
stała, natomiast w polskich bankach komercyjnych, na dzień rozpisania przetargu, marża ta wynosi
1,7%.
Radny p. Piotr Barczak – coś co się spłaca później wcale nie musi być korzystne, ponieważ sam
kredyt po latach z odsetkami, które trzeba była spłacić w tzw…, w rzeczywistości koszty całości
kredytu mogą być większe, niż jest on spłacony w ciągu np. jednego roku, nawet przy wyższym
oprocentowaniu. Na czym polegają te korzyści? Proszę o argumenty. Za pięć lat może się okazać, że
nie będziemy mieli pieniędzy na żadna inwestycje. Stąd moje obawy, co do wysokości zaciąganych
kredytów z odroczonym terminem ich spłaty.
Skarbnik Miasta p. Emilia Wojtuściszyn – w tej chwili mamy jeszcze kredyty zaciągnięte w
polskich bankach komercyjnych i do czasu rozpoczęcia spłaty tego kredyty w Europejskim Banku
Inwestycyjnym wszystkie kredyty zostaną spłacone w polskich bankach komercyjnych na dużo mniej
korzystnych warunkach i dopiero przystąpimy do realizacji tego kredytu w Europejskim Banku
Inwestycyjnym.
Opinie komisji1
− Komisja budżetu i Finansów – opinia pozytywna, a warunki wydają się korzystniejsze niż te
warunki, które głosowaliśmy miesiąc temu, przedstawił przewodniczący komisji p. Andrzej
Brachmański
Dyskusja
Radny p. Mirosław Bukiewicz – …te warunki niewątpliwie są najkorzystniejsze. Na samym
końcu są punkty dot. uchwał finansowych i odbywa się to bez żadnej dyskusji. Musimy zdawać sobie
sprawę, że mamy możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości 250 mln zł i z tego, co rozumiem, to
rocznie w tym roku będziemy zaciągali ponad 11 mln zł i każdorazowo będzie prezydent występował o
zgodę rady, czyli ma obowiązek i to jest zabezpieczenie. Mamy również zabezpieczenie takie, że
środki te będą przeznaczone tylko na inwestycje, a konkretnie na dofinansowanie naszego udziału w
pozyskiwaniu środków unijnych. Chodzi o to żeby radni mieli pełną świadomość, że mamy do
dyspozycji 250 mln zł z banku na najlepszych warunkach możliwych do uzyskania, ale jednocześnie
musimy sobie zdawać sprawę, że w przyszłości musimy ostrożnie przyglądać się, czy stopy
procentowe nie będą rosły. Wiemy, że teraz nie ma inflacji, jest deflacja, a inflacja może wystąpić i
Polacy również powpadali w takie pułapki kredytowe i musimy mieć pełną świadomość, że biorąc
kredyt, dzisiaj mając marżę taką i oprocentowanie kredytu takie, a za parę lat może to być całkiem
inaczej.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński z uwagi na brak dalszych zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.

1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
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Głosowanie – druk nr 363
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie
1
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym – podjęła
wymaganą ustawowo bezwzględną większością głosów. Wyniki głosowania: za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 3 głosy.

9.13.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy podatkowych - druk nr 364

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów
formularzy podatkowych - druk nr 3642 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik Miasta
p. Emilia Wojtuściszyn. Uzasadniała – celem uchwały jest uwzględnienie uwag Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze wynikających z rozstrzygnięcia nadzorczego a dot. terminu wejścia
w życie (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego), i
wykreślenia z deklaracji na podatek rolny zapisu z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn
korekty”.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 364
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie zmiany uchwały
3
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych – podjęła
jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0
głosów.

9.14.

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z
siedzibą w Przylepie - druk nr 365

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie
- druk nr 3654 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta
Haręźlak. - Z dniem 1 września 2016 roku przekształca się Gminne Przedszkole Publiczne z siedzibą
w Przylepie. Z oddziałów wyłączonych ze struktury organizacyjnej Gminnego Przedszkola Publicznego
z siedzibą w Przylepie, tworzy się odpowiednio: 1) Miejskie Przedszkole nr 41 w Zielonej Górze przy
ul. Nowy Kisielin - Odrzańska 53; 2) Miejskie Przedszkole nr 42 w Zielonej Górze przy ul. Ochla –
Szkolna 1; 3) Miejskie Przedszkole nr 43 w Zielonej Górze przy ul. Racula – Głogowska 65; 4) Miejskie
Przedszkole nr 44 w Zielonej Górze przy ul. Zawada – Szkolna 24. Ta uchwała jest uchwałą
macierzystą, każda kolejna dotyczy danego przedszkola i tu będę prosiła o połączenie procedowania
nad nimi i nad tymi, które dotyczą statutów przedszkoli.
Opinie komisji5
−

Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna.

1

Uchwała nr XXXII.358.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym – załącznik nr 11.13
2
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych - druk
nr 364 – załącznik nr 2.14
3
Uchwała nr XXXII.359.2016 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy
podatkowych – załącznik nr 11.14
4
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie - druk nr 365, opinia
Lubuskiego Kuratora Oświaty, Rady OPZZ i stanowisko Prezydenta Miasta z dn. 19.04.2016 r. – załącznik nr 2.15
5
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
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Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna, poinformował Przewodniczący Rady
dzielnicy p. Zenon Rabęda.
Z kolei przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński – poinformował, że projekt uzyskał
pozytywne opinie Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 365
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie przekształcenia Gminnego
1
Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania:
za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.
9.20.
9.21.
9.22.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze
- druk nr 366
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej
Górze - druk nr 367
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze
- druk nr 368
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej
Górze - druk nr 369
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze
- druk nr 370
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej
Górze - druk nr 371
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze
- druk nr 372
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej
Górze - druk nr 373

Projekty uchwał:
w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 3662,
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 3673,
w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 3684
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 3695,
w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 3706,
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 3717,
w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 3728,
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 3731

1

Uchwała nr XXXII.360.2016 w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie –
załącznik nr 11.15
2
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 366 oraz poprawki do
projektów uchwal na drukach 366, nr 368, nr 370 i nr 372 – załącznik nr 2.16
3
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 367 – załącznik nr 2.17
4
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 368 – załącznik nr 2.18
5
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 369 – załącznik nr 2.19
6
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 370 – załącznik nr 2.20
7
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 371- załącznik nr 2.21
8
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 372 – załącznik nr 2.22
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w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak.
Przedstawiając projekty prosiła o przyjęcie uchwał w sprawie utworzenia i nadania numerów
przedszkolom, jak i nadania statutów nowo powołanym przedszkolom. Uzasadniała - Statuty
przedszkoli są statutami ramowymi i dotyczą tych zakresów działań, do których uprawnione są
przedszkola publiczne.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński – wnioskował o wprowadzenie poprawki do
projektów uchwał w sprawie utworzenia miejskich przedszkoli, polegająca na dodaniu w §4 słów i
wyposażeniem… położoną przy odpowiednich ulicach. Informował, że jest to konsekwencja uchwały
podjętej w lutym br. Naszym zamiarem jest stworzenie zespołów edukacyjnych i to jest kolejny krok,
żeby te zespoły edukacyjne stworzyć.
Po przegłosowaniu (po realizacji punktu 9.24) powrócono do procedowania nad uchwałami w sprawie
utworzenia miejskich przedszkoli. Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak stwierdziła, że
pośpiech jest złym doradcą i poinformowała, że chciała wprowadzić autopoprawki w projektach, tam
gdzie przedszkola są w szkołach:
1)

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze na druku
372 doprecyzowującą zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: § 4. Przedszkole wyposaża się w mienie
obejmujące następujące składniki: 1) część nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze
przy ul. Zawada – Szkolna 24, oznaczonej, jako działka 659/5, obręb 57; 2) mienie ruchome
przedszkola, które dotychczas wykorzystywane było przez Oddział w Zawadzie Gminnego Przedszkola
Publicznego z siedzibą w Przylepie,

2)

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze na druku
368 doprecyzowującą zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: §4. Przedszkole wyposaża się w mienie
obejmujące następujące składniki: 1) część nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze
przy ul. Ochla – Szkolna 1, oznaczonej, jako działka 234/2, obręb 47; 2) mienie ruchome przedszkola,
które dotychczas wykorzystywane było przez Oddział w Ochli Gminnego Przedszkola Publicznego z
siedzibą w Przylepie,

3)

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze na druku
366 doprecyzowująca zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: § 4. Mienie przekazane przedszkolu
stanowi własność Miasta Zielona Góra i obejmuje nieruchomość gruntową wraz z budynkiem i
wyposażeniem, położoną w Zielonej Górze przy ul. Nowy Kisielin – Odrzańska 53, oznaczoną jako
działka 95 w obrębie 55,

4)

do projektu uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze na druku 370
doprecyzowująca zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: § 4. Mienie przekazane przedszkolu stanowi
własność Miasta Zielona Góra i obejmuje nieruchomości gruntowe wraz z budynkami i wyposażeniem,
położone w Zielonej Górze przy ul. Racula – Głogowska 65 (działka 193/5 obręb 44) oraz przy ul. Zatonie –
Zielonogórska 72 (działka 210 obręb 51).

Opinie komisji2
−

Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna.
Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwał.
Głosowanie – druk nr 366 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
3
Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 14
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

1

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 373 – załącznik nr 2.23
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
3
Uchwała nr XXXII.361.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.16
2
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Głosowanie – druk nr 367
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania statutu
1
Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za
– 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 368 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
2
Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 14
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 369
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania statutu
3
Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za
– 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

Głosowanie – druk nr 370 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
4
Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 15
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 371
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania statutu
5
Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie lub większością
głosów . Wyniki głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 372 z autopoprawką
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego
6
Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 14
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.
Głosowanie – druk nr 373
W głosowaniu udział wzięło 16 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie nadania statutu
7
Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za
– 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

1

Uchwała nr XXXII.362.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.17
Uchwała nr XXXII.363.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.18
3
Uchwała nr XXXII.364.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.19
4
Uchwała nr XXXII.365.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.20
5
Uchwała nr XXXII.366.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.21
6
Uchwała nr XXXII.367.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.22
7
Uchwała nr XXXII.368.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze – załącznik nr 11.23
2
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9.23.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia numerów porządkowych jednostkom
oświatowym - druk nr 374

Projekt uchwały w sprawie ustalenia numerów porządkowych jednostkom oświatowym - druk nr 3741
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak.
– Z dniem 1 września 2016 roku ustala się numery porządkowe miejskim jednostkom oświatowym.
Uchwała ma charakter porządkujący po połączeniu Miasta Zielona Góra z Gminą Zielona Góra.
Opinie komisji2
−

Komisja Edukacji i Wychowania – opinia pozytywna.

Opinia Rady Dzielnicy Nowe Miasto – opinia pozytywna poinformował Przewodniczący Rady
Dzielnicy Nowe Miasto.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak dalszych zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 374
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia numerów
3
porządkowych jednostkom oświatowym – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 17
głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

9.24.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady
Seniorów - druk nr 378

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 3784
w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiła Zastępca Prezydenta Miasta p. Wioleta Haręźlak. Prosiła
o wskazanie przedstawicieli Rady Miasta do składu Zielonogórskiej Rady Seniorów.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński prosił o zgłaszanie kandydatów.
Radny p. Piotr Barczak – w imieniu Klubu Radnych PiS zgłosił 4 kandydatów: Stanisława
Szymkowiaka, Władysława Starczewskiego, Waleriana Piotrowskiego i Władysława Drozda.
Radny p. Grzegorz Hryniewicz – w imieniu Klubu Radnych Zielona Razem zgłosił kandydaturę
Zenona Rabędy.
Radny p. Tomasz Nesterowicz - zgłosił kandydaturę Henryka Rożka.
Zgłaszający poinformowali, na pytanie przewodniczącego obrad, że kandydaci wyrazili zgodę na
kandydowanie do rady seniorów.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński podsumował, że są 4 miejsca a zgłoszono 6
kandydatów. Po czym ogłosił krótką przerwę.
Po przerwie i wznowieniu sesji przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński pytał czy
zgłaszający kandydatów, kogoś wycofają?
Radny p. Piotr Barczak – wycofał kandydaturę Władysława Drozda.
Prezydent Miasta p. Janusz Kubicki – proponował zgłoszenie przez kluby i przez radnego
niezrzeszonego po jednym kandydacie, ponieważ są tylko cztery miejsca.
Radny p. Robert Sapa – w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej przychylił się do
propozycji prezydenta miasta.
Radny p. Piotr Barczak – rozumiem, że logika jest tylko w jedna stronę. Nie tak dawno
głosowaliśmy nad kandydatami do dwóch innych rad społecznych przy muzeach. Do jednej został
1

Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 378 – załącznik nr 2.24
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXII.369.2016 w sprawie ustalenia numerów porządkowych jednostkom oświatowym – załącznik nr 11.24
4
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 378 – załącznik nr 2.25
2
3
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zakwalifikowany przedstawiciel Klubu Zielona Razem a do drugie z Klubu Platformy Obywatelskiej.
Dla trzeciej rady kompromisem powinno być pozostawienie miejsc dla pozostałych klubów i radnemu
niezrzeszonemu.
Radny p. Robert Sapa – pytał czy będzie wzięta pod uwagę propozycja prezydenta miasta, czy
jest otwarta nadal lista zgłoszeń? Bo jeżeli tak to zgłaszamy p. Władysława Drozda.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński – lista zgłoszeń nie została jeszcze zamknięta.
Radny p. Grzegorz Hryniewicz – w imieniu Klubu Radnych Zielona Razem wycofał kandydaturę
Zenona Rabędy.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński zamknął listę zgłoszeń, pytając radnego
Roberta Sapę, czy potwierdza zgłoszenie Władysława Drozda? W związku z brakiem potwierdzenia
zgłoszenia przedstawił listę zgłoszonych kandydatów do Zielonogórskiej Rady Seniorów, jako
przedstawicieli Rady Miasta:
1) Stanisław Szymkowiak,
2) Władysław Strarczewski,
3) Walerian Piotrowski,
4) Henryk Rożek.
Po przedstawieniu listy zgłoszonych kandydatów, na wniosek Prezydenta Miasta zarządził przed
głosowaniem krótka przerwę.
Po przerwie i wznowieniu sesji przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński z uwagi na brak
dalszych zgłoszeń do dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia
składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów, uzupełnionej o zgłoszonych kandydatów, jako
przedstawicieli Rady Miasta.

Głosowanie – druk nr 378
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie ustalenia składu
1
osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów – podjęła większością głosów. Wyniki głosowania:
za – 16 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 2 głos.

9.25.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta
Zielona Góra - druk nr 357

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr
3572 w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił radny p. Andrzej Brachmański. Uzasadniał – Komisja
dwukrotnie się nad tymi skargami pochylała z udziałem samej zainteresowanej. Proponujemy uznać je
za bezzasadne. Wielu z Państwa historię sprawy doskonale zna, a w uzasadnieniu uchwały jest
napisane dlaczego. W treści uchwały w §1 wprowadził autopoprawkę redakcyjną - poszczególne
skargi wymienia się w punktach 1 i 2.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował o opinii Prezydenta Miasta z dnia
25 kwietnia 2016 r. – bez uwag formalno-prawnych
Opinie komisji3
−

Komisja Statutowo – Regulaminowa – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak pytań i zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
1

Uchwała nr XXXII.370.2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów – załącznik nr 11.25
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 357, skarga,
stanowisko, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia 2016 r., poprawki legislacyjne – załącznik nr 2.26
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
2
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Głosowanie – druk nr 357 z autopoprawką legislacyjną
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie rozpatrzenia skarg na
1
działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra – podjęła lub większością głosów. Wyniki
głosowania: za – 11 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 1 głos.

9.26.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół
Ekologicznych w Zielonej Górze - druk nr 358

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w
Zielonej Górze - druk nr 3582 w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił radny p. Andrzej Brachmański.
Uzasadniał – w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałbym zarekomendować Wysokiej Radzie uznanie
skargi za bezzasadną. Komisja rozpatrzyła ten projekt uchwały i już w momencie rozpatrywania
przyczyna, dla której skarżący złożył swoją skargę, została usunięta, w związku z tym wnosimy jak w
sentencji.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował, że wpłynęła opinia Prezydenta
Miasta do projektu uchwały z dnia 25 kwietnia 2016 r. – bez uwag formalnoprawnych.
Opinie komisji3
−

Komisja Statutowo- Regulaminowa – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 358
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
4
działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze – podjęła jednomyślnie.
Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów.

9.27.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Drzonkowie - druk nr 359

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Drzonkowie - druk nr 3595 w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił radny p. Andrzej
Brachmański. Uzasadniał – Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę na dyrektorkę szkoły publicznej w
Drzonkowie, zapoznała się z wyjaśnieniami pracowników oświaty oraz efektem postępowania
dyscyplinarnego prowadzonego przez komisję powołaną przez Kuratora Oświaty i Wychowania.
Ponieważ to postępowanie zakończyło się również umorzeniem, czy też uznaniem skargi za
bezzasadną, komisja wnosi o uznanie również przez Radę skargi na działalność pani dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie za bezzasadną - służę szczegółowymi wyjaśnieniami, gdyby
była taka potrzeba.

1

Uchwała nr XXXII.371.2016 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra – załącznik nr
11.26
2
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze - druk
nr 358, skarga, wyjaśnienia, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia 2016 r. – załącznik nr 2.27
3
Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
4
Uchwała nr XXXII.372.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej
Górze – załącznik nr 11.27
5
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie - druk
nr 359, skarga, wyjaśnienia, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia 2016 r. – załącznik nr 2.28
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Pytania
Radna p. Bożena Ronowicz – jak pani dyrektor udzieliła odpowiedzi na skargę z 16 listopada
2016 r. – ta skarga dopiero będą. „Odnosząc się natomiast do skargi, która otrzymałam kancelarii
adwokackiej z dnia 16 listopada 2016 r. udzieliła odpowiedzi pismem z dnia 25 listopada 2015 r.”.
Radny p. Andrzej Brachmański – chciałem pogratulować pani radnej wychwycenia błędu
maszynowego, kogoś, kto przepisywał – oczywistej pomyłki.
Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował, że wpłynęła opinia Prezydenta
Miasta do projektu uchwały z dnia 25 kwietnia 2016 r. – bez uwag formalnoprawnych.
Opinie komisji1
−

Komisja Statutowo-Regulaminowa – opinia pozytywna.

Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak zgłoszeń do dyskusji,
przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.
Głosowanie – druk nr 359
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na
2
działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie – podjęła większością
głosów. Wyniki głosowania: za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 2 głosy.

9.28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 379
Projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną
pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 3793 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawił
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki. Uzasadniał – zwracamy się z prośbą o podjęcie
uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową. Jest to jedna z uchwał, która umożliwi zapoczątkowanie w
Lubuskim Parku Technologicznym jeszcze lepszych warunków do inwestowania. Uchwała zakłada
zwolnienie podatkowe przez 3 lata przy stworzeniu 30 miejsc pracy, na 5 lat przy stworzeniu, co najmniej
50 miejsc pracy, a w wypadku stworzenia 200 miejsc pracy zwolnienie 10 letnie. Myślę, że uchwała
pomoże w pozyskiwaniu inwestorów do Lubuskiego Parku Technologicznego.
Pytania
Radny p. Piotr Barczak – rozumiem samą intencję uchwały, która wydaje się być dobra i
pomocna, natomiast pytam dlaczego dopiero wczoraj po południu otrzymaliśmy ten projekt? Nie
mieliśmy możliwości głębszego zastanowienia się i przeanalizowania skutków także finansowych tej
uchwały. Dlaczego tak późno – z dnia na dzień?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – uchwała wymagała opinii Rady Pożytku
Publicznego, która zebrała się ponownie wczoraj rano i wyraziła opinie pozytywną. Mieliśmy problem
ze zwołaniem rady, która zebrała się wczoraj. Skutki podatkowe będą zależały przede wszystkim od
tego, ile firm będzie mogło z niej skorzystać i ile osób znajdzie miejsce pracy. Nie mamy zbyt wielkich
dochodów z tego obszaru, a ponieważ jest on własnością Miasta, nie mamy żadnych dochodów.
Wychodząc z założenia, że gdy zwalniamy z podatku od nieruchomości – proste wyliczenie, którym
2
można się posłużyć – podmiot z halą wielkości 15 m , zwalniamy od zapłacenia 276 tys. złotych. W
przypadku, gdy inwestor zatrudni więcej niż 200 osób, nasz udział w podatku dochodowym PIT , który
wynosi 37,9 w gminie i 10 w powiecie, czyli ok. 50%, przy średnich zarobkach 2,5 - 2,7 tys. złotych,
wyniesie ok. 540 tys. złotych rocznie. Oprócz tego, że będziemy mieli zwiększony udział w PIT-cie, to
1

Opinie – wnioski komisji – załącznik nr 3
Uchwała nr XXXII.373.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Drzonkowie – załącznik nr 11.28
3
Projekt uchwały w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
na inwestycję początkową - druk nr 379 – załącznik nr 2.29
2
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pracownicy będą żyli z pieniędzy, które tam zarobią. Wydaje mi się, że ta idea jest zasadna, cześć
miast stosuje dodatkowe zachęty specjalnych stref ekonomicznych oprócz innych zachęt np. w
postaci de minimis i również to rozwiązanie, które jest rozwiązaniem nowym – w 2015 r. dopiero Rada
Ministrów wydała rozporządzenie, które upoważnia do tego, aby rady gmin mogły podejmować takie
uchwały o zwolnieniach dłuższych niż na 5 lat.
Radny p. Jacek Budziński – Panie Prezydencie, §5 pkt 2 „rozpocząć prace związane z
inwestycją początkową do dnia 31 grudnia 2020 r.” Skąd akurat taka data?
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – wymienione w preambule rozporządzenie
określa, że inwestycja musi być rozpoczęta do 2020 roku. Jest to związane z długością programu
unijnego, jeśli chodzi o pomoc regionalną. I ta data została wpisana. Oczywiście, jeśli to się
rozpocznie, to korzystanie z tej pomocy może te datę przekroczyć, ale przed tą datą należy rozpocząć
inwestycje.
Opinie komisji1
−

Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.

Opinia Rady Zielonogórskiej Rady Pożytku Publicznego – opinia pozytywna z dnia 25
kwietnia 2016 r.
Dyskusja
Radny p. Piotr Barczak – daje nam dużo do myślenia sposób procedowania samej uchwały.
Jeśli w przyszłości będą uchwały wymagające opinii innych rad i gremiów, bo tych rad już w Zielonej
Górze powstało mnóstwo, to prosiłbym, aby projekt skierowany do tych rad, był kierowany także do
Rady Miasta, ponieważ mamy dzisiaj sytuację, że w moim przekonaniu ważna uchwała dotycząca
zwiększenia atrakcyjności terenów inwestycyjnych, jest konieczna do „obrobienia” przez radę w
dwadzieścia cztery godziny, natomiast te rady, te instytucje, miały ten projekt i trochę więcej czasu. W
związku z tym, nawet projekt, który wymaga opiniowania poszczególnych rad, instytucji czy gremiów,
niech wpływa do nas, do rady w pierwotnym kształcie, by nad projektem, który będzie po opiniowaniu
przez inne podmioty z jakimiś poprawkami lub nie, można było się pochylić. Ale sam projekt będzie
nam już znany i nie będzie zaskoczeniem. To prośba na przyszłość i dotyczy uchwał z różnych
dziedzin, wymagających opinii Młodzieżowej Rady Miasta, rady społecznej, Zielonogórskiej Rady
Seniorów, czy innych instytucji. Niezależnie od ich opinii, to my będziemy ostatecznie decyzje i te
uchwały podejmować.
Radny p. Mirosław Bukiewicz – można powiedzieć, że w tym momencie Miasto w Pana osobie
robi ukłon w stronę przyszłego inwestora, zapewniając jeszcze lepsze warunki do funkcjonowania w
naszej strefie, która dość długo czeka na inwestorów, przynajmniej zagranicznych. I prawdopodobnie
będzie to pierwszy inwestor zagraniczny, jeżeli zdecyduje się na inwestowanie w naszym mieście.
Wiele miast robi takie ukłony w stronę inwestorów zagranicznych, którzy maja inne ulgi i mimo
wszystko wybierają czasem inne kraje – Węgry, Słowację. Czechy. Mówię tu szczególnie o
inwestorach z branży samochodowej. W tym momencie chciałbym poddać pod Państwa uwagę,
dlaczego tak trudno pozyskać inwestora z branży innej niż handlowa, czyli konkretnie chodzi o
przemysł. Pan wie najlepiej, ile Pan zabiegał i nie skończyło się to sukcesem. Różne firmy z różnych
powodów, np. ze względu na brak pracowników ze znajomością języka angielskiego, rezygnowały.
Myślę, że to jest czas, żeby się zastanowić. Bo łatwo nam przychodzi oddawanie polskiego handlu,
który w 65% jest już w rękach zagranicznych. To są miejsca pracy w tzw. dyskontach. Łatwo pozyskać
inwestora w branży spożywczej i wiemy, ze w naszym mieście nasycenie pewnymi dyskontami jest
najwyższe w kraju. Podnoszą oni płace do 2250 zł, konkurencja jest olbrzymia. Przypominam, że nie
robią oni tego za darmo. Nasz handel artykułami spożywczymi to 250 mld złotych – prawie nasz
budżet krajowy. Biedronka, Lidl i Kaufland i Spar – biją się o polski handel spożywczy. Artykuły AGD
to tylko 30 mld złotych. Musimy sobie zdawać sprawę, że trwa walka o nasz handel i zbyt łatwo
oddajemy. Dlatego Panie Prezydencie zwracam na to uwagę, bo to nie jest już uczciwa konkurencja.
Są to już, co najmniej oligopole. Mamy do czynienia z 2700 sklepami jednej sieci, to nie jest to już
uczciwa konkurencja. To jest oligopol, który dąży do monopolu. W przyszłości możemy się
spodziewać tego, że dostawcy do tych sklepów nie będą z Polski, tylko z zaprzyjaźnionego kraju
również na P. już jest pierwsza jaskółka – mleczarnia ma powstać, ale nie w naszym kraju, lecz w
Portugalii. Dlatego proszę wziąć pod uwagę, że w jednych dziedzinach mamy trudności z uzyskaniem
1
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inwestorów – w produkcji, a z drugiej strony, tak łatwo oddaliśmy polski handel. Przed wojną mówiło
się, że jedna nacja panowała, teraz oddaliśmy sami.
Radny p. Andrzej Brachmański – w nawiązaniu do tego, co powiedział radny Barczak. Panie
Prezydencie, czy my za chwilę się nie zagadamy? Z pewnym zdziwieniem usłyszałem, że projekt
uchwały podatkowej, czy budżetowej opiniuje Rada Organizacji Pożytku Publicznego. Czy my już po
prostu nie wariujemy? A Młodzieżowa Rada Miasta, a rada starców – areopag? To naprawdę zaczyna
być jakieś wariactwo!
Radny p. Jacek Budziński – Szanowny Mirku, gdzie Ty, głosząc tego typu tezy, byłeś przez
ostatnich osiem lat? Twoja formacja rządziła w kraju.
Zastępca Prezydenta Miasta p. Dariusz Lesicki – tak szybko procedujemy tę uchwałę ze
względu na warunki zewnętrzne, o których nie chcę teraz mówić. Oczywiście zabezpieczamy się, bo
tej uchwały nie stosuje się do nieruchomości zajętych na działalność handlową i firmy handlowe są
wyłączone ze zwolnienia podatkowego – chodzi nam o to, żeby były to firmy produkcyjne. Myślę, że
Zielona Góra jest znana nie tylko z handlu spożywczego, ale również z informatyków, bo myślę, że
mamy najwięcej informatyków na 100 tys. mieszkańców w Polsce, więc są to dobrze płatne zawody i
mam nadzieję, że będzie ich więcej.
Po czym przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński, z uwagi na brak dalszych zgłoszeń do
dyskusji, przystąpił do głosowania nad podjęciem uchwały.

Głosowanie – druk nr 379
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych.
Rada Miasta w wyniku jawnego głosowania – uchwałę w sprawie udzielania zwolnienia z
podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję
1
początkową – podjęła jednomyślnie. Wyniki głosowania: za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów,
wstrzymujących – 0 głosów.

10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

Przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński poinformował, że odpowiedzi na pytania zostaną
udzielone na piśmie oraz, że okresie między sesjami wpłynęła odpowiedź Prezydenta Miasta na
interpelację radnego p. Marka Budniaka w sprawie dot. ul. Arctowskiego. Odpowiedź została radnemu
przekazana2.
Radny nie wnosił o odczytanie odpowiedzi.

11.

SPRAWY RÓŻNE

Ze względu na brak zgłoszeń do zabrania głosu, przewodniczący obrad p. Tomasz Sroczyński
zamknął punkt Sprawy różne.

1

2

Uchwała nr XXXII.374.2016 w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową – załącznik nr 11.29
Odpowiedź Prezydenta Miasta z dn. 30 marca 2016 r. na interpelację radnego Marka Budniaka w sprawie przebudowy ul.
Arctowskiego – załącznik nr 9
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12.

ZA MK NIĘC IE SESJI

Następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący obrad p. Tomasz
Sroczyński zamknął XXXII sesję Rady Miasta Zielona Góra.

PROTOKOŁOW ALI:

Halina Witkowska

W ICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Paweł Sroczyński

Bolesław Kwiatkowski
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ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU NR XXXII.2016

1. Lista obecności.
2. Projekty uchwał w sprawach:
1)

odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym - druk nr 380,

2)

nadania nazwy ronda w Zielonej Górze - druk nr 322, opinia formalno-prawna Prezydenta
Miasta z dn. 7 marca 2016 r., poprawki legislacyjne, protokół z o przebiegu konsultacji z
organizacjami pozarządowymi,

3)

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych w Zielonej Górze - druk nr 352,

4)

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej
w Zielonej Górze - druk nr 354 i materiały prezentowane podczas pokazu slajdów,

5)

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku Przemysłowego - druk nr 375,

6)

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława Sikorskiego w Zielonej Górze - druk nr 376 i
materiały prezentowane podczas pokazu slajdów,

7)

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
lokalu użytkowego - druk nr 377,

8)

powołania Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej
Górze z siedzibą w Świdnicy - druk nr 355,

9)

powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w
Drzonowie - druk nr 356.

10) zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016 - druk nr 360,
11) zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra - druk nr 361,
12) udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego - druk nr 362,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku
Inwestycyjnym - druk nr 363,
14) zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych druk nr 364,
15) przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z siedzibą w Przylepie - druk nr 365,
opinia Lubuskiego Kuratora Oświaty, Rady OPZZ i stanowisko Prezydenta Miasta z
19.04.2016 r.
16) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 366 oraz poprawki do
projektów uchwal na drukach 366, nr 368, nr 370 i nr 372
17) nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w Zielonej Górze - druk nr 367,
18) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 368,
19) nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w Zielonej Górze - druk nr 369,
20) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 370,
21) nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w Zielonej Górze - druk nr 371,
22) utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 372,
23) nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w Zielonej Górze - druk nr 373,
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24) ustalenia numerów porządkowych jednostkom oświatowym - druk nr 374,
25) ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady Seniorów - druk nr 378,
26) rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Zielona Góra - druk nr 357, skarga,
stanowisko, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia 2016 r., poprawki
legislacyjne
27) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze druk nr 358, skarga, wyjaśnienia, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia
2016 r.,
28) rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie druk nr 359 skarga, wyjaśnienia, opinia formalno-prawna Prezydenta Miasta z dn. 25 kwietnia
2016 r.,
29) udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną na inwestycję początkową - druk nr 379.
3. Opinie – wnioski komisji Rady Miasta.
4. Wniosek dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. o
wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Mirosławem Bukiewiczem z dn. 22
lutego 2016 r. i doprecyzowanie wniosku z dn. 10 marca 2016 r.
5. Opracowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze pt. „Stan
sanitarny Zielonej Góry i Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku" i Ocena stanu sanitarnego
obiektów nadzorowanych przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim na terenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra za
2015 rok.
6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w mieście Zielona Góra w roku 2015 oraz Sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Zielona Góra na lata 2010-2015.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji Programu współpracy Miasta Zielona Góra z
organizacjami pozarządowymi za rok 2015
8. Materiały prezentowane w punkcie Interpelacje i zapytania radnych:
− list otwarty Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta przedstawiony przez radnego
Jacka Budzińskiego,
− zdjęcie prezentowane przez radnego Tomasza Nesterowicza,
− zdjęcia radnej Bożeny Ronowicz.
9. Odpowiedź Prezydenta Miasta z dn. 30 marca 2016 r. na interpelację radnego Marka Budniaka w
sprawie przebudowy ul. Arctowskiego.
10. Wnioski mieszkańców o zabranie głosu na sesji:
1) Pani Anny Miazgi z dn. 21 kwietnia 2016 r. (email) oraz przekazany na sesji postulat „Dziecko
to inwestycja, a nie koszt w budżecie” z dołączonymi 72 kartami podpisów i wykazów osób
popierających przekazane żądanie,
2) Pana Macieja Górasa z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Joker” z dn. 22.04.2016 r. (email)
3) Pani Katarzyny Łosyk z dn. 24 kwietnia 2016 r. o umożliwienie zabrania głosu reprezentantowi
Stowarzyszenia „Wspólna Droga”
11. Podjęte uchwały:
1) uchwała nr XXXII.346.2016 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku
pracy z radnym
2) uchwała nr XXXII.347.2016 w sprawie nadania nazwy ronda w Zielonej Górze
3) uchwała nr XXXII.348.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych w Zielonej Górze
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4) uchwała nr XXXII.349.2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ul. Naftowej i ul. Chemicznej w Zielonej Górze
5) uchwała nr XXXII.350.2016 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lubuskiego Parku
Przemysłowego
6) uchwała nr XXXII.351.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Generała Władysława
Sikorskiego w Zielonej Górze
7) uchwała nr XXXII.352.2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
8) uchwała nr XXXII.353.2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy
Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

Muzeum

9) uchwała nr XXXII.354.2016 w sprawie powołania Rady Muzeum przy Lubuskim Muzeum
Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
10) uchwała nr XXXII.355.2016 zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016
11) uchwała nr XXXII.356.2016 zmieniająca Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra
12) uchwała nr XXXII.357.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom
samorządu terytorialnego
13) uchwała nr XXXII.358.2016 zmieniająca uchwałę w
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym

sprawie

zaciągnięcia

kredytu

14) uchwała nr XXXII.359.2016 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia wzorów formularzy podatkowych
15) uchwała nr XXXII.360.2016 w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego z
siedzibą w Przylepie
16) uchwała nr XXXII.361.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 41 w Zielonej
Górze
17) uchwała nr XXXII.362.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 41 w
Zielonej Górze
18) uchwała nr XXXII.363.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 42 w Zielonej
Górze
19) uchwała nr XXXII.364.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 42 w
Zielonej Górze
20) uchwała nr XXXII.365.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 43 w Zielonej
Górze
21) uchwała nr XXXII.366.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 43 w
Zielonej Górze
22) uchwała nr XXXII.367.2016 w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Zielonej
Górze
23) uchwała nr XXXII.368.2016 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 w
Zielonej Górze
24) uchwała nr XXXII.369.2016 w sprawie ustalenia numerów porządkowych jednostkom
oświatowym
25) uchwała nr XXXII.370.2016 w sprawie ustalenia składu osobowego Zielonogórskiej Rady
Seniorów
26) uchwała nr XXXII.371.2016 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta
Zielona Góra
27) uchwała nr XXXII.372.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu
Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze
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28) uchwała nr XXXII.373.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Drzonkowie
29) uchwała nr XXXII.374.2016 w sprawie udzielania zwolnienia z podatku od nieruchomości
stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową
12. Odpowiedzi pisemne Prezydenta Miasta na pytania radnych.
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