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P R O T O K Ó Ł   Nr  3.2018 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  odbytego w dniu 26 marca 2018r. 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji - Radnego Tadeusza 
Traczyńskiego. 
Na stan  14  obecnych było 13. 
Nieobecny: Kazimierz Gancewski 
Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:  

1. Beata Amrogowicz – Sekretarz Gminy 
2. Izabela Zabłocka – Skarbnik Gminy 
3. Maciej Kuś – Kierownik Wydz. GROŚ 
4. Michał Kowalczyk – Z-ca Kierownika Wydz. GKIM 
5. Maria Włodarczyk  – Kierownik Wydz. BZP 

6. Ryszard Graczyk - Kierownik Wydz. OKS 

7. Robert Brzóska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień 

8. Norbert Trudziński – Prezes Pogoń Świebodzin  
9. Barbara Pilecka – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 
10. Dorota Wenda-Zielińska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 
11. Irena Kipiel – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 
12. Przedstawiciele prasy 

 
   Porządek posiedzenia:   
 

1. Spotkanie z Klubem Sportowym Pogoń 
2. Projekty uchwał na sesję.  
3. Sprawy różne. 
4. Wizyta w Publicznych Przedszkolach Nr 3,  5 , 6 – spotkanie z Dyrektorami. 

 
Ad. 1 

 Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie o godz. 9.00 przedstawiając 
porządek. Komisja przyjęła porządek jednogłośnie ( 11 za) 

 
 Przewodniczący Komisji – powitał Norberta Trudzińskiego, poprosił aby głos 
jako pierwszy zabrał Kierownik R. Graczyk. Powiedział, że otrzymaliśmy materiały od 
Kierownika – w załączeniu. 
Kierownik Ryszard Graczyk – przedstawił harmonogram  działań dotyczących 
przyznania dotacji dla KP „Santos” Świebodzin w 2016 r. oraz Plany i wydatki klubu 
sportowego „Santos” w roku 2016 – materiały w załączeniu. Powiedział o procedurze 
przyznania środków – ogłoszeniu konkursu – ogłoszenie, gdzie podane są wszystkie 
parametry tego konkursu.  Powiedział, że komisja konkursowa przyznaje środki na ten 
cel. Burmistrz zarządzeniem z dnia 22 stycznia 2016r. decyduje o przyznanych 
środkach. Powiedział, że  dotacja została wydatkowana zgodnie z harmonogramem i 
w terminie, oczywiście można mówić o wielkości środków przeznaczonych na 
poszczególne działania, ale powiem tak, my jako Urząd Miejski, bo takie  zarzuty są 
stawiane, że bardzo dużo środków zostało przeznaczonych przez klub piłkarski na 
paliwo i transport, nie jesteśmy akurat tutaj decydentem, jesteśmy od tego, żeby te 
sprawozdania przyjąć rozliczyć, czy te środki zostały wydatkowane, czy zostały 
rozliczone. Mogę dodać tylko tyle, już w 2017r. żadnych dokumenty istniejące w 
obiegu, nie były nigdzie chowane. W 2017r. w kwietniu udzieliliśmy kompleksowej 
odpowiedzi na stawiane pytanie jednego z mediów, przesyłając całość dokumentacji 
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klubu – oferty i sprawozdania, zarówno za rok 2015 jak i za rok 2016. Pech, może, że 
akurat pod koniec roku musiałem trochę odpocząć, ale  między czasie, bo już we 
wrześniu padło zapytanie ze strony TVP Gorzów o chęć spotkania i porozmawiania na 
temat klubu. Natychmiast, powiem wyraźnie, natychmiast po otrzymaniu takiego, 
maila, wyraziłem chęć, że następnego dnia stanę przed kamerą tv i powiem dokładnie 
to samo co Państwu, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, dlatego po powrocie do pracy 
zdziwiłem się, że w trakcie mojej nieobecności wybuchła  jakaś gigantyczna 
kryminalno-korupcyjna afera związana z wydatkowaniem przez klub środków 
finansowych. W 2015 r. trwała kompleksowa kontrola RIO, między innymi  klub 
sportowy Santos był rewidowany w trakcie tej kontroli, tam też są wydatki, tam też są 
rachunki z grudnia, nikt tego nie kwestionował. Powiem wyraźnie, urząd nie jest 
organem śledczym, żeby weryfikować, sprawdzać, klub jest samodzielny, natomiast 
wydatki są różnie wydatkowane. Na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo uważam, 
że to redaktor powinien zgłosić do klubu sportowego i tam u źródeł poszukać 
odpowiedzi na te informacje. Nie zgadzam się natomiast na, głośno  będę o tym mówił, 
z tego typu oskarżeniami pod adresem urzędu, żeby tak jak na ostatniej komisji 
słyszałem, stosy faktur na gigantyczne pieniądze czy na jakieś duże kwoty zalegały w 
rozliczeniu klubu sportowego Santos, wg mojej informacji jest to kwota 3.437,33 zł. 
Natomiast podkreślam, że umowa była do 31 grudnia 2016r. Przestępstwem byłyby 
faktury po terminie realizacji. Ustawodawca na szczęście spowodował fakt pozytywny 
dla klubu, w umowie można zawrzeć wydatkowane rachunki wcześniejsze, kiedyś tego 
nie było. Ja może tyle wstępu, na pewno nasuną się Państwu jakieś zapytania. Kiedy 
w grudni 2017 r. też chcę podkreślić, gazety i TVP  Gorzów kilkakrotnie zwracały się 
do Urzędu Miejskiego z zapytaniem , 21 grudnia 2017r. to był czwartek godz. 10.40, 
taką odpowiedź TVP Gorzów otrzymała – o pierwszej i drugiej transzy – sposobie 
rozliczenia tych środków. Natomiast chęcią czy wolą dziennikarzy jest dochodzenie 
prawdy, mają również prawo dochodzić tej prawdy, takie jest moje stanowisko w tej 
sprawie, szkoda, że już we wrześniu nie udało się spotkać i porozmawiać z Urzędem 
Miejskim zainteresowanym klubem sportowym Pogoń Świebodzin. 
Prezes Norbert Trudziński – powiedział, że w klubie Santos pełniłem funkcję 
Wiceprezesa – zajmowałem się marketingiem promocją klubu, w Pogoni jestem 
Prezesem, różne koleje miała historia świebodzińskiej piłki nożnej, w 2017r. wraz z 
objęciem funkcji Prezesa podjąłem się wyzwania – reaktywacji Klubu Pogoń 
Świebodzin, żeby nawiązać do tradycji świebodzińskiej piłki nożnej, odbyła się na 
bazie klubu Santos. Było dużo pracy i podwalin, było ze strony działaczy klubu Santos 
Świebodzin. Tak jak mówiłem klub to duży organizm, masa ludzi, relacje i funkcje 
społeczne/wychowawcze, posiadamy 9 drużyn młodzieżowych, poza pierwszym 
zespołem. Powiedział, że wczoraj na stadionie odbyło się spotkanie z Arką Nowa Sól, 
udało nam się zwyciężyć, na trybunach zgromadziły się 242 osoby, myślę, że 
frekwencja była obiecująca, to wskazuje na to, że jest zainteresowanie wśród 
społeczeństwa i reaktywacja miała sens. Pierwsza drużyna to szczyt piramidy, potem 
jest 9 drużyn młodzieżowych. Powiedział, że klub działa cały rok,  funkcjonuje cały rok, 
tak jak p. Graczyk powiedział, były problemy z rozliczeniem w okresie styczeń-marzec, 
kiedy dotacje były przyznawane, klub wtedy musiał metodą gospodarczą 
funkcjonować, pokrywać wydatki. Z drugiej strony,  jesteśmy klubem miejskim, który w 
dużej mierze opiera się na Państwa wsparciu, bez tej pomocy klub nie byłby w stanie 
funkcjonować na tym poziomie. Ja i osoby w klubie pracujemy społecznie, nie 
pobieramy wynagrodzeń. Jeśli chodzi o klub, poza 9 drużynami, jest 10 z których 
każda ma trenera, są lekarze, masażyści, łącznie to jest ponad 180 zawodników a 
wraz z trenerami i zarządem to jest 200 osób zaangażowanych w działalność klubu. 
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Klub to nie tylko piłka nożna, to też działania społeczne, w ostatnim czasie była głośna 
akcja charytatywna na rzecz Jasia Twardowskiego, była to pierwsza inicjatywa która 
otworzyła serca, cała społeczność się w to włączyła, nasz klub również się w to włączył 
– licytowana koszulka, zawodnicy młodzika wzięli udział w turnieju w Szczańcu, w ub. 
tygodniu tez odbył się turniej, środki z licytacji koszulki przekazano też na rzecz 
potrzebującego. Po za tym, w tym roku zawodnicy młodzieżowi wzięli udział w dwóch 
turniejach poza granicami Polski w jednym w Berlinie oraz w mieście partnerskim 
Świebodzina. Z bieżących rzeczy, pokazuję, że klub działa cały rok, nie żyje tylko piłką, 
ale cały czas coś się dzieje, 27 kwietnia o godz. 17.00  będzie mecz Pogoni 
Świebodzin, to jest piątek, gościem honorowym będzie Prezes Z. Boniek, 
prawdopodobnie po raz pierwszy odwiedzi nasze miasto. Powiedział, że jeżeli chodzi 
o rok 2016 – osoby, które zajmowały się finansami przygotowały materiały odnośnie 
wydatkowania pieniędzy. Struktura klubu w 2016r. jest zbliżona do obecnej. W trakcie 
roku roczniki przechodzą do starszych grup. Mamy ok. 200 osób zaangażowanych w 
klub – 9 trenerów, którzy kształcą się, mają odpowiednie uprawnienia. Jeżeli chodzi o 
rok 2016 od sierpnia w tym czasie drużyny rozegrały 16 meczy wyjazdowych, 10 
meczy towarzyskich, były na jednym turnieju w Berlinie, odbyło się ok. 300 jednostek 
treningowych. To są wszystkie mecze wyjazdowe, obciążone oczywiście kosztami 
transportu. Klub piłkarski nie dysponuje własnymi środkami transportu, w związku z 
powyższym korzysta z usług zewnętrznych, w związku z tym, że są to usługi drogie, 
mało elastyczne, jednocześnie odbywają się też 2-3 spotkania podczas weekendu, 
biorąc to pod uwagę, my wykorzystujemy to metodą gospodarczo, rozliczamy to 
ryczałtem z właścicielami pojazdu. Ja przygotowałem  taką rozpiskę od sierpnia  do 
grudnia, było to od 1.000,00zł do  blisko 9.00,00zł w skali miesiąca i to też jakby 
rozłożone w czasie, ostatni mecz ligowy drużyny zagrały w listopadzie, jednakże w 
grudniu rozegrane zostały turnieje drużyn orlik, żak, także jeden turniej juniora 
starszego na hali, turnieje, mecze towarzyskie. To wszystko odbywało się między 
sierpniem a 31 grudnia. Poza samymi meczami ligowymi, turniejami, musieliśmy 
dowozić pranie swoje do prania do okolicznych miejscowości, przygotowania, często 
trenerzy zbierali zawodników z gmin ościennych, którzy nie mieli możliwości  
dojechania czy powrotu, dojazdy do Zielonej Góry do siedziby Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawach organizacyjnych co dało łączna kwotę ponad 24.638 zł., to 
jest zgodne z wydatkami klubu przewidzianymi w tej dotacji. Myślę, że z mojej strony 
to wszystko. 
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że ma dwie dygresje, pierwsza to ja doskonale 
pamiętam rok 2016, gdzie klub się bił o awans z Zieloną Górą, przegraliśmy  o 2 pkt. 
z klubem, którego budżet był na poziomie 700 tys. zł. Nie zmienia to faktu, że  budżet 
Klubu Santos jest jednym  z niższych w lidze,  w której gra.  W tej chwili dostaliśmy 70 
tys. zł, Oszno Lubuskie ma regularnie na poziomie 300 tys. zł,  miasta typu Żary mają 
też do 300 tys. zł.  Generalnie tam się pojawiło zapytanie czy nas to zastanawia, że 
sezon kończy się w listopadzie, wyjazdy skończyły się  w listopadzie, a w grudniu były 
faktury, pytanie to może zadać tylko osoba, która nie ma o tym pojęcia, której się 
wydaje, że klub kończy działalność jak się kończy ostatni mecz, gasimy światła i potem 
się spotykamy  w marcu przed pierwszym meczem. To jest nonsens, klub działa cały 
rok, dzieci grają cały rok, przerwy to są przerwy świąteczne tych turniejów dla dzieci 
jest multum, dzieci grają, turnieje są non stop, bo wszystkie dzieci muszą grać, nawet 
te które nie potrafią, ważne, że mają zapał. Generalnie smuci mnie jedna rzecz, ten 
czarny marketing, który się wytworzył, bo sam wiem jak ciężko znaleźć kogoś, kto 
będzie chciał coś zrobić społecznie, kto nie będzie liczył złotówek, poświęcał swój 
czas, życie prywatne, szanuję Norberta, podjął się, kiedyś też to robiłem, wiem ile 
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pracy i czasu to wymaga, oprócz tego wziął sobie na głowę coś takiego związane z 
nazwą, nawiązaniem do historii, zrobił koło tego bardzo dużo pozytywnej energii, żeby 
przyciągnąć sponsorów, wyprowadzić klub na prostą,  a jednocześnie w lokalnej prasie 
mamy oskarżenie, smuci, że ta telewizja nigdy nie pojawiła się na stadionie, owszem  
pojawiła się jak chodziła z pielgrzymkami do p. Aszakiewicza, tropiąc dziwne rzeczy, 
to jest jakby w kontrze do tych działań Norberta, budowanego wizerunku,  mamy jakiś 
czarny pijar, mnie to smuci, bo w klubie jest wiele trafnych inicjatyw,  wiele się dzieje i 
nie pojawiła się żadna informacja w lokalnej prasie, poza może „Dzień za Dniem”. 
Radny Cezary Janas – powiedział, że ja też pracowałem w klubie przez 2 lata – 2006-
2008, robiłem to społecznie, zajmowało to całe dnie. My kiedyś mieliśmy  o ile dobrze 
pamiętam 480 tys. zł w dwóch transzach, to była III liga, ale to też pokazuje do jakiego 
poziomu zeszliśmy. Ja cały czas działam u siebie, powiem tak, my jesteśmy na pewno 
klubem mniejszym, ale też mamy jakieś sukcesy, klub funkcjonuje cały rok, organizuje 
się to, dzieci trzeba garnąć, bo rodzice tego nie zrobią, ich zainteresowanie jest na 
coraz mniejszym poziomie, bo oni uważają, że oni robią coś dla nas a nie my dla dzieci. 
teraz budżet jest niższy co pokazuje do jakiego poziomu zeszliśmy, my jesteśmy 
klubem mniejszym, klub funkcjonuje cały rok, gramy turnieje, dzieci trzeba garnąć do 
sportu, zainteresowanie rodziców jest coraz mniejsze. My działając w styczniu też 
mamy koszty, my też dzieci zbieramy z dosyć dużego obszaru. Ja chciałbym 
uświadomić, że pieniądze są małe, powinny być dużo większe dotacje, pisząc 
wniosek, tam nie ma żadnego naciągania, nikt nie wspomni o tym, ile ktoś w to dokłada 
ze swojej kieszeni. 
Radny Ryszard Kortus – zapytał co na ten temat Komisja Rewizyjna, brakuje mi 
podsumowania, co na ten temat komisja, czy się tym zajęła, to jest nasz organ własny, 
powinien do kontrolować, jak taka sprawa wpływa, brakuje mi tutaj do tego wszystkie 
zdania komisji naszej. 
Radny Artur Kubacki  - powiedział, że my na komisji nie rozmawialiśmy o tym, 
skierowaliśmy temat na komisję oświaty, my nie mamy tutaj zlecenia do 
przeprowadzenia wyjaśnienia tej sytuacji. Nawiązując do wypowiedzi Pawła ja  się 
dziwię, że ty tutaj mówisz, że się dziwisz, że przeglądamy tutaj  te faktury, naszym 
obowiązkiem to jest, to są publiczne pieniądze, naszym zadaniem jest wyjaśnienie 
tego.  
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że dobrze, że oglądamy każdą złotówkę,  mi  tu 
chodzi o czarny pijar, który się wokół tego wytworzył, jakiś skandal, bo kontrole są, nas 
kontroluje, RIO, Urząd Miejski, RIO  nigdy nie miała żadnych uwag, a tu nagle po 2 
latach po  mieście idzie fama, że pasą się na Santosie. 
Radny Artur Kubacki  - powiedział, że kilka lat temu było mówione, że na klub idą  
kolosalne pieniądze, że można robić to mniejszymi środkami, własnymi zawodnikami 
i okazuje się, że zbliżamy się do tej wcześniejszej kwoty, świadczy to o tym.  
Radny Tomasz Olesiak – zapytał jaka jest dotacja dla Pogoni? 

Radny Paweł Śliwa – powiedział, że to jest 70 tys. zł na pierwszą połowę roku. 
Radny Tomasz Olesiak – zapytał a ile było? 
Radny Cezary Janas – powiedział, że 800 tys. zł nawet. 
Radny Tomasz Olesiak – zapytał to w jaki sposób my się zbliżamy do tej dotacji, bo 
nie rozumiem.  
Radny Artur Kubacki  - powiedział, że do tych końcowych dotacji 198.000 zł ostatni 
rok funkcjonowania Pogoni. Powiedział, że mi brakuje zestawienia tak jak Klubu ZEW 
– oni mają wszystko wyszczególnione – ile mają środków własnych, ile publicznych. 
Radny Cezary Janas – powiedział, że my gramy w okręgówce, nasz budżet mniejszy, 
Żary mają wyższy budżet, tam chodzi o skalę. 
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Radny Artur Kubacki – powiedział, że ja bym chciał zobaczyć ile idzie na wszystkie 
kluby,  my ok. 400 tys. zł przeznaczamy na piłkę nożną, a 200 tys. zł na piłkę ręczną.  
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że a zobacz taką sytuację budżet miasta wynosi 
130 mln zł, na te dwie dyscypliny wydajemy 600 tys. zł, 10 lat temu czy 12 lat temu 
budżet był 45 mln i nikomu ręką nie zadrżała jak dawało się Pogoni 800 tys. zł. 
Radny Artur Kubacki – powiedział, że w budżecie są też środki przeznaczone na 
500plus. 
Przewodniczący Komisji – zapytał czy kolega uważa, że za dużo dajmy na Pogoń? 

Radny Artur Kubacki – powiedział, że uważam, że dajemy wystarczająco, nas nie 
stać na dawanie większych kwot. 
Radny Cezary Janas – powiedział, że to zapraszam do wejścia do zarządu i działania, 
zapraszam, co działania nie do gadania. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że Artur ja jestem zaskoczony twoją 
wypowiedzią, bo wpłynęło oficjalne pismo od tego dziennikarza na ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i do wiadomości radnych, że widzą taką i taką 
sprawę i, że dla nich to jest afera. 
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że ja przepraszam, ale jakie pismo, co wpłynęło, 
ja jestem przeciwny takim tezom. Panie radny, nie było żadnego oficjalnego pisma 
skierowanego do Przewodniczącego Rady, było pismo, może to trzeba wyjaśnić, w 
jaki sposób wpłynęło pismo. 
Inspektor Daria Skowronek – powiedziała, że ja to wyjaśnię, pismo wpłynęło do Biura 
Rady – na skrzynkę mailową, ten dziennikarz do mnie wcześniej zadzwonić i poprosił 
o przekazanie pisma radnym, to nie było pismo oficjalne, pismo zostało przekazane 
radnym. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że ale ja jestem zdziwiony, że został zgłoszony 
problem, dostaliśmy to do wiedzy i nasza komisja się tym nie zajęła, kiedy mamy się 
tym zajmować tzn. tylko wtedy jak Burmistrz da sygnał. 
Radny Artur Kubacki – powiedział, że p. Radny bo tak działa Komisja Rewizyjna, 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że czyli Komisja Rewizyjna ma nic w tym 
zakresie nie robić tak? 
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że nie. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że to w porządku… 
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i 
statutem gminy zakres kontroli dla Komisji Rewizyjnej wyznacza Rada Miejska. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że czyli dajemy se luz. 
Przewodniczący Komisji – powiedział, że pokłosiem tego jest to spotkanie, Państwo 
macie informację  dane z roku 2016 - jak to wyglądało i wygląda, pieniądze są 
rozliczone. Państwo wysłuchali szerokiej informacji Kierownika Graczyka, 
wypowiedział się były Wiceprezes Santosu. 
Radny Tomasz Olesiak – powiedział, że żeby była jasność odnośnie spraw 
proceduralnych, Rada Miejska, w tym przypadku Komisja Rewizyjna nie jest organem, 
który  miałby sprawować jakikolwiek nadzór i kontrole w zakresie wydatkowania 
pieniędzy z konkursu. Generalnie jest tak, że Rada Miejska uchwalając budżet 
rezerwuje środki, które są przeznaczane na konkursy dla organizacji i stowarzyszeń, 
później komisja powołana przez Burmistrza rozpatruje te wnioski i przyznaje środki i 
tyle. Na koniec roku jest sprawozdanie z realizacji tych środków. Ja bym prosił Państwa 
o nabranie takiego trzeźwego podejścia do tej sytuacji i nie uzurpowanie sobie 
rzekomych praw, których my jako rada nie mamy tak naprawdę, to Urząd Miejski jest 
odpowiedzialny za rozliczenie tej dotacji i urząd tą dotację przyjął rozliczył. Były takie 
przypadki, kiedy urząd miał nazwijmy to uwagi, wtedy tych sprawozdań nie 
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przyjmował, stowarzyszenia były też wykluczane na następne lata czy rok z konkursu. 
Tak to funkcjonuje.  Powiedział, że to, że  ktoś pisze do radnych pismo, każdy z nas to 
pismo otrzymał zgodnie z prośbą wnioskującego, na tym decyzja Państwa co z tym 
zrobicie, nie może mieć jeden czy drugi radny pretensji, że Komisja Rewizyjna się tym 
nie zajmowała, to nie jest przedmiot prac komisji, zakres kontroli Rada Miejska zleca 
dla komisji, gdyby to była skarga, gdyby to było oficjalnie złożone, to tez inne procedury 
są, prosiłbym o zachowanie dystansu.  
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że mówiąc o kwestiach technicznych, proszę też 
zauważyć, że do każdego konkursu klub stawia kosztorys, w tym kosztorysie pojawiają 
się też środki na transport, to jest zaplanowane, nikt w urzędzie nie jest tym 
zaskoczony.  Zostało to zaplanowane i wydatkowane i tyle. W nawiązaniu do tego 
pisma dziennikarza z Gorzowa, to on pisze, czy nas do zastanawia, bo w innych 
klubach jest wydatkowane od 35 do 35 tys. zł, nie wiadomo jaka kwota jest ta górna i 
też nie pisze w jakich klubach, to jest dla mnie  jakiś taki argument z niczego, bo nie 
ma żadnych danych porównawczych, równie dobrze mógłby napisać, że w innych 
klubach robią to za 15 zł i nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. 
Przewodniczący Komisji – powiedział, że odnośnie tego pisma, które wpłynęło, nic 
innego nie wymyślimy, mamy rozliczenie za rok 2016, myślę, że na dzisiejszym 
spotkaniu, sprawozdanie to zaakceptujemy i nasza rola tutaj się kończy i przyjmujemy 
te wydatki Santosu za 2016 r. 
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że to sprawozdanie kontrolowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa, która ma kompetencje do sprawdzenia tego, ma dużo większe 
doświadczenie i narzędzia, gdyby było coś niezgodnie, RIO skierowałaby uwagi do 
Kierownika,  Izba nie miała żadnych uwag.  
Kierownik Ryszard Graczyk – powiedział, że 21 grudnia 2017r., p. Redaktorowi z 
Gorzowa wysłane zostało rozliczenie I i II transzy zestawienie, od grudnia miał pełną 
informację, natomiast wcześniej może dysponował informacją niepełną. 
Przewodniczący Komisji – powiedział, że przyjmujemy informację wniesioną przez 
Kierownika. 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Świebodzinie przyjęła informację 
przedstawioną przez Kierownika Wydz. OKS oraz Prezesa Klubu Pogoń Świebodzin i 
uznała je za wystarczające.  
 
Przewodniczący Komisji – ogłosił 5 min. przerwy. 
 
PRZERWA 9.55 – 10.00 

 
Przewodniczący Komisji – wznowił obrady o godz. 10.00. Oddał głos p. r. Brzósce. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień Robert Brzóska – powiedział, że komisji 
przekazane zostały: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Świebodzinie za 2017 rok oraz sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzin w 2017 roku 
 
Przewodniczący Komisji – zapytał czy są jakieś pytania do p. Brzóski.  
 
Komisja przyjęła sprawozdania – jednogłośnie ( 8 za) 
 
Sekretarz Beata Amrogowicz- przedstawiła następujące projekty uchwał: 
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1.Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Świebodzin na stałe okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu nr druku 
628. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
2. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Świebodzin na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
Sekretarz Beata Amrogowicz-  dodała, że obie uchwały pozytywnie zostały 
zaopiniowane przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego. Jest to też ostatni raz, 
kiedy podejmują Państwo uchwałę  
 
Kierownik Maria Włodarczyk – przedstawiła następujące projekty uchwał: 
 
1. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych nr druku 
627. 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
2.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w I obrębie Świebodzina 
– dawniej w obrębie Grodziszcze nr druku 630.  
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
Kierownik Maciej Kuś  – przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
1.Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności 
nieruchomości gruntowej, położonej w 3 obrębie Świebodzina nr druku 625. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
2.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia umów dzierżawy i najmu 
na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
tych umów nr druku 626. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 

3.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Świebodzinie na os. 
Łużyckim oraz przy ul. J. Piłsudskiego  nr druku 631. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
4.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Świebodzinie przy ul. 
Zachodniej nr druku 632. 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 

 
5.Projekt uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu 
użytkowego oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu nr druku 633.   
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 
Z-ca Kierownik Michał Kowalczyk– przedstawił następujący projekt uchwały: 
 
1.Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzin na 2018 rok nr 
druku 621. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (13 za) 
 

2.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin 
622. 
 
Radna Emilia Węcłowska -powiedziała, że ja nie bardzo rozumiem, czemu mamy 
nadawać nazwy, byłabym za tym żeby nie nadawać nazwy, to nie ma sensu, a jeżeli 
już mamy nazywać te ronda to nadać im jakąś neutralną nazwę, np. jeżeli jest zjazd 
pn i pd to nadać nazwy Rondo Północne i Południowe. Musimy myśleć o 
przewoźnikach, mamy pełno firm z kapitałem zagranicznym. Ale tak jak mówię nie 
wiem czemu nadawać im nazwy, tym bardziej, że ich nie wybudowaliśmy. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że my odrzuciliśmy projekty na komisji 
gospodarki, bo są to tylko dwie organizacje, biją się o dwa ronda, zapomnieli o trzecim,  
nie tak dawno byliśmy po głosowaniu nazw ulic, ludzie wybrali całkiem inne nazwy, niż 
nam by się wydawało, dlaczego znowu chcemy narzucić, nikt tego nie kwestionuje, że 
tym ludziom należy się upamiętnienie, hołd tylko dlaczego my musimy ciągle być do 
przodu, to powinno być na zasadzie głosowania przez mieszkańców jakich chcą nazw, 
a nie w ten sposób narzucamy z góry uchwała, a nie dwie organizacje w tym samym 
czasie na to samo rondo, nie wiem co się stało, że raptem składają jakby nie było 
trzeciego ronda, ja jestem przeciw głosowaniu i przyjęciu tych uchwał, skierowałbym 
to do konsultacji, jeżeli już  mamy cokolwiek, a bardziej bym się przychylał do zdania 
Emilii, żadnych nazw. Nie mam nic przeciwko, ale mamy pomniki, chodzi mi o to, żeby 
ludzie zadecydowali, że chcą mieć takie, a nie, że znowu stawiamy przed stanem 
dokonanym. 
Radny Cezary Janas – powiedział, że jeżeli te organizacje się zwracają i chcą, ja 
jestem za głosowaniem. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że jestem przeciw. 
Radny Paweł Śliwa – powiedział, że generalnie nie wiem czemu teraz to wpłynęło,  
jestem za tym, żeby te projekty odrzucić i uważam, że mieszkańcy powinni podjąć 
propozycję – mamy stronę internetową. 
Radna Emilia Węcłowska –zapytała czy my musimy te ronda nazywać? 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że nie musimy, ale jeżeli już chcą dajmy szansę 
mieszkańcom, a nie narzucamy, jest to w kompetencjach rady, ale czy my musimy z 
tego korzystać, przed chwilą nie musieliśmy. 
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Z-ca Kierownika Michał Kowalczyk – powiedział, że wpłynął wniosek na komisji 
rolnictwa o rondo południowe. Jeżeli rada skieruje to do konsultacji, to będą konsultacji. 
Inspektor Daria Skowronek – przedstawiła wyniki głosowań z innych komisji. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie – większością głosów (2 
za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące) 

 
3.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Świebodzin nr 
druku 623  
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie – większością głosów (0 
za, 9 przeciw, 2 wstrzymujące) 

 
4.Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta 
Świebodzin nr druku 624. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – większością głosów (1 
za,10 przeciw, 0 wstrzymujący) 

 
 

Skarbnik Izabela Zabłocka – przedstawiła następujące projekty uchwał: 
 
1.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennej 
stawki oraz zarządzenia pobory opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin nr 
druku 636. Powiedziała, że dochody są małe, więcej płacimy za obsługę tego.  
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (12 za) 
 

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 
2018 rok nr druku 634. Powiedziała, że odnośnie VAT-u od tego muszą być osoby 
ukierunkowane. 
Radny Ryszard Kortus – powiedział, że jeżeli chodzi o lądowisko, czy ono jest 
nieprzystosowane, bo widziałem, że helikopter ląduje przy figurze? 
Skarbnik Izabela Zabłocka – powiedziała, że lądowisko budował szpital, jutro 
będzie p. Dyrektor, będzie mógł Pan zapytać. Wiem, że są jakieś problemy z 
odwodnieniem. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (12 za) 
 
Kierownik Ryszard Graczyk – przedstawił następujące projekty uchwał: 
 
1.Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Świebodzin nr druku 637. Powiedział, że teraz zapisy ustawy 
zobowiązują do tego, że przechodzi się na umowy publiczno -prawne – opłata za pobyt 
dziecka powyżej 5 h staje się opłatą stałą. Nie dawno było tak, że nie płacił, bo była 
umowa cywilno-prawna. Teraz będzie to opłata stała i rodzic, który zdeklaruje, że 
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dziecko będzie na 7-8 godzin, będzie płacił tą opłatę, nawet jeśli dziecko jest chore. 
To są niewielkie skutki finansowe, to są przypadki sporadyczne. 
 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie – jednogłośnie (11 za) 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji  -  zapytał czy są sprawy różne.  
Inspektor Daria Skowronek – powiedziała o konkursie Burmistrza na najpiękniejszą 
zagrodę – potrzebnych jest 4 chętnych. Powiedziała o wnioskach, na które nie ma 
odpowiedzi – są trzy wnioski – Wydz. OKS  z grudnia – wykonanie remontu elewacji 
budynku szkoły SP nr 1, remont elewacji  pd-wsch  ściany Biblioteki Publicznej w 
Świebodzinie i jeszcze ś.p. pamięci M. Bohons składał wniosek, żeby furtka przy SP 
nr 6 była otwarta. 
Przewodniczący Komisji  -  powiedział, że skoro nie ma więcej pytań, odnośnie 
wizyty w przedszkolach, proponuję, żeby jako pierwsze odwiedzić placówkę na ul. 
Sulechowskiej, potem Os. Łużyckim i na końcu na ul. Zachodniej. Zakończył część 
posiedzenia w Ratuszu. 
 

Na tym  zakończono część posiedzenia w sali sesyjnej Ratusza o godz. 10.50 
 

Ad.3 
Radni odwiedzili Publiczne Przedszkola nr 3, 5 i 6, gdzie spotkali się Dyrekcją  
placówek. 
 
Z posiedzenia wypłynęły następujące wnioski: 
 
1.Wniosek o remont  muru odgradzającego plac zabaw od jezdni w PP nr 3 – mur jest 
w złym stanie technicznym w związku z tym Komisja widzi potrzebę jego renowacji. 
 
2.Wniosek o wykonanie barierek odgradzających jezdnię od Przedszkola – przy 
wyjściu od strony południowej i zachodniej ( obecny stan zagraża bezpieczeństwu 
dzieci – dotyczy PP nr 5. 
 
3.Wniosek o wykonanie remontu przeciekającego dachu w PP nr 6 – wstępny koszt 
ok. 3 tys. zł.  
 
4.Wniosek o wykonanie modernizacji sprzętu na placu zabaw przy PP nr 6. 
 
Przewodniczący Komisji – zakończył posiedzenie komisji po wizytach w placówkach.  
 
     Na tym posiedzenie zakończono  o godz. 13.20  

 
Protokołowała:  
 
D. Skowronek       Tadeusz Traczyński  
 

 

 

 


