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W tym dniu
na terenie gminy
odbędzie się
referendum
w sprawie
połączenia miasta
i gminy.

To jest pewne. 100 milionów złotych, po zgodnym
połączeniu, trafi do sołectw.

MIASTO WYGRYWA W SĄDZIE
Przeciwnicy połączenia pozwali miasto do sądu. Ich zdaniem, nieprawdziwe są informacje o 100 mln zł, które trafią do gmi-
ny po połączeniu. Sprawę przegrali.

18
MAJA
P a m i ę t a j . P r z y j d ź . Z a g ł o s u j .

Przypomnijmy, prezydent
Janusz Kubicki, składając
ofertę mieszkańcom gminy,
zapowiedział, że po zgod-
nym połączeniu, w ciągu
pięciu lat, 100 mln zł trafi do
sołectw. I to mieszkańcy za-
decydują, na co je przezna-
czyć. Tę ofertę potwierdzili
miejscy radni, przyjmując
we wtorek deklarację o połą-
czeniu. To już nie tylko
obietnica prezydenta, ale
również zobowiązanie całej
rady - lokalne prawo.

- To historyczna chwila i
poważny krok w kierunku
połączenia. To już nie są tyl-
ko ustne obietnice, ale zobo-
wiązania zawarte w uchwa-
łach. Potwierdzają to, co
wielokrotnie mówiłem - ko-
mentował we wtorek prezy-
dent Janusz Kubicki. A w
czwartek trafił na proces.

Czy sąd decydował o przy-
znaniu 100 mln zł lub o spo-

sobie ich podziału? Ależ
skąd! Rafał Nieżurbida, szef
Zespołu ds. Przeciwdziała-
nia Likwidacji Gminy Zielo-
na Góra złożył pozew prze-
ciwko miastu, bo nie spodo-
bały mu się infografiki pu-
blikowane m.in. w „Łączni-
ku Zielonogórskim”. Przed-
stawiają one korzyści wyni-
kające z połączenia miasta z
gminą - niższe podatki, tań-
sze bilety MZK, kartę ZGra-
nej Rodziny. Nieżurbida
szczególne pretensje miał do
sformułowania „100 mln z
ministerialnego bonusa trafi
do gminy”. Jego zdaniem, to
kłamstwo. Zażądał sprosto-
wania, konfiskaty wydaw-
nictw zawierających infogra-
fikę i zakazu ich rozpo-
wszechniania.

Rozprawa odbyła się w
trybie wyborczym. W czwar-
tek sąd wysłuchał stron, a w
piątek, o 8.30, wydał wyrok.

Na jego ogłoszeniu pojawili
się: główny wnioskodawca
Rafał Niżurbida, radny gmi-
ny Piotr Bandosz, Robert
Gromadzki (doradza gminie
w PR) oraz reprezentujący
miasto prof. Czesław Osę-
kowski. Oprócz „Łącznika”
nie było żadnych mediów.

Sędzia Danuta Sawicz-No-
wacka oddaliła wniosek R.
Nieżurbidy. - Nie przypusz-
czałam, że referendum w
sprawie połączenia gminy i
miasta wywołuje tyle emocji.
W ocenie sądu, to żądanie
wnioskodawcy jest zbyt dale-
ko idące z punktu widzenia
tego, co się wydarzyło - tłu-
maczyła, robiąc swoisty wy-
kład na temat prowadzenia
kampanii wyborczych i haseł
używanych w tym czasie. Si-
łą rzeczy są skrótowe, niepre-
cyzyjne i siłą rzeczy ogólne. A
reklama może być rozumiana
jako forma manipulacji.

- Jeśli chodzi o pojęcie „bo-
nus ministerialny” to, z punk-
tu widzenia prawnego, nie
ma takiego pojęcia. Nie po-
winno się tworzyć tego rodza-
ju sformułowań, jeśli dla wy-
borcy są one niejasne. Można
zarzucić temu stwierdzeniu,
że jest nieprecyzyjne, nie-
ostre, ale na pewno nie moż-
na powiedzieć, że jest nie-
prawdziwe! - mówiła sędzia
Danuta Sawicz-Nowacka.

Jej zdaniem, żądań R.
Nieżurbidy nie można
uwzględnić z tego powodu,
że sformułowanie w gazecie
jest tylko nieostre. - Chce
pan absolutnie powalić tę
kampanię, zachęcającą do
tego, by mieszkańcy poszli i
zagłosowali - mówiła sę-
dzia. Po chwili dodała: -
Wydaje się, że nie ocenił
pan tego w sposób obiek-
tywny i nie ocenił pan na-
wet tego stwierdzenia, któ-

re pan zakwestionował.
Mógł pan zwrócić się do
prezydenta o doprecyzowa-
nie, co należy rozumieć
przez „bonus ministerial-
ny”. Kampania rządzi się
swoimi prawami i pewne
sprawy muszą być tak czy
inaczej wskazane. Wnio-
skodawca miał możliwość
wyjaśnić na forum prasy, co
przez to sformułowanie ro-
zumie.

Tuż po ogłoszeniu wyroku
R. Nieżurbida odniósł się do
słów sądu, nie zgadzając się
z jego decyzją. - W uzasad-
nieniu sąd podał, że ten ma-
teriał na łamach „Łącznika”
jest manipulacją, półprawdą.
Więc komentarz do wyroku
taki, jak komentarz sądu do
wyroku - mówił.

- Będziemy się odwoływać
od wyroku - stwierdził, dora-
dzający gminie Robert Gro-
madzki. (kg)

Rozprawa odbyła się w trybie wyborczym. W czwartek sąd wysłuchał stron, a w piątek, o 8.30, wydał wyrok. Sędzia Danuta Sawicz-Nowacka oddaliła wniosek
Rafała Nieżurbidy. Fot. Krzysztof Grabowski

KOMENTARZ>>>

Zanegują
wszystko

Trzeba tak długo rzucać
błotem, aż coś się przyklei.
Trzeba tak hałaśliwie kwe-
stionować miejskie propo-
zycje, aż ogłuszeni miesz-
kańcy przestaną pytać o
ofertę gminy. To kampania
negatywna. Pomówienia
zamiast faktów. Taką tak-
tykę przed referendum
przyjęli rządzący gminą.
Jakiś przykład? Proszę bar-
dzo.

Rafał Nieżurbida podał
miasto do sądu. Jego nad-
rzędnym celem było pod-
ważenie wiarygodności
Funduszu Integracyjnego,
w ramach którego, gdy doj-
dzie do zgodnego połącze-
nia miasta z gminą, do so-
łectw trafi 100 mln zł. Nie
udało się. Sąd nie podzielił
jego poglądów, słusznie za-
uważył, że Nieżurbidzie
nie chodzi o dochodzenie
prawdy, lecz o zablokowa-
nie procesu połączenia.

Prawda jest taka - 100
mln zł trafi do sołectw, bo
takie rozwiązanie uchwali-
li miejscy radni. Jest tylko
jeden warunek - musi dojść
do zgodnego połączenia
miasta z gminą. I to miesz-
kańcy, niezależnie od rzą-
dzących gminą, zadecydu-
ją, czy chcą, by te pienią-
dze trafiły do ich sołectw,
czy też nie. I to jest rzeczy-
wisty wybór - budować
drogi i chodniki w szybkim
tempie czy też nie?

Rządzący gminą są na
nie! Nie chcą połączenia.
Nie chcą 100 mln zł, nie
chcą tańszych biletów
MZK, niższych podatków,
karty ZGranej Rodziny. Za-
miast mówić, co w zamian
zaoferują mieszkańcom,
skupiają się na negowaniu
wszystkich miejskich pro-
pozycji. A jak ktoś jest inne-
go zdania, to go zwalniają z
funkcji, jak
radnego Ma-
riusza Rosika.

Tomasz
Czyżniewski
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100 mln zł za zgodne połączenie traf i do gminy

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE,

STOWARZYSZENIA, KLUBY
SPORTOWE, OSP,

ZESPOŁY CARITAS BĘDĄ
FINANSOWANE NA TAKIM
SAMYM LUB WYŻSZYM

POZIOMIE

SIEĆ SZKÓŁ
I OKRĘGI

ZOSTANĄ ZACHOWANE

DZIECI
BĘDĄ DOWOŻONE

DO SZKÓŁ

NIE BĘDĄ
LIKWIDOWANE

ŻADNE PLACÓWKI
OŚWIATOWE

POZOSTANĄ
SOŁTYSI

I SOŁECTWA

W TYCH OBSZARACH
NIC SIĘ NIE ZMIENI

OFERTA MIASTA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

NIŻSZE PODATKI
OD NIERUCHOMOŚCI

NIŻSZY PODATEK
ROLNY

TAŃSZE BILETY
MZK

NIŻSZA OPŁATA
ADIACENCKA

PRZEDSZKOLA
ZA DARMO

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ
O PODZIALE FUNDUSZU

INTEGRACYJNEGO
I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Podatki zostaną
zrównane do niższego poziomu

42 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku
budynków mieszkalnych.27 gr/mkw. - taka stawka będzie obowiązywać w przypadku

gruntów.5,24 zł/mkw. - Taka stawka będzie obowiązywać w
przypadku garażu i budynków gospodarczych.

Przykład: Prezydent Janusz Kubicki, mieszkaniec Zielonej Góry (dom
103,8 mkw., garaż 17,55 mkw., grunt 325 mkw.) zaoszczędzi na

podatku od nieruchomości 30 zł.

Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk, mieszkaniec Kiełpina (dom 169
mkw., grunt 745 mkw.) zaoszczędzi na podatku od nieruchomości

21,87 zł.

90 proc.
O tyle zostanie obniżony podatek rolny.

Stawka wynika ze średniej ceny skupu żyta.
Przyjmując ceny z 2014 r. obniżony

podatek wyniósłby 17,32 zł. za grunt rolny
od 1 ha przeliczeniowego.

Obecnie stawka za hektar przeliczeniowy
gruntów w gospodarstwach rolnych wynosi

w gminie 137,50 zł. Oszczędność to
120,18 zł za 1 ha.

2,60 zł
Tyle będzie kosztować elektroniczny bilet jednorazowy.

Za bilet okresowy zapłacimy 90 zł (takie są obecnie
ceny biletów w mieście).

Roczna oszczędność dla rodziny 2+2 na biletach
miesięcznych to 2.500 zł.

0 zł
Darmowe przejazdy dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Warunek jest jeden - rodzice są mieszkańcami Zielonej
Góry i mają kartę ZGranej rodziny.

Od 15 kwietnia taki przywilej funkcjonuje w mieście.

1 proc.
Tyle wyniesie opłata nakładana na właścicieli

w związku ze wzrostem wartości ich
nieruchomości, poprzez budowę infrastruktury

technicznej.

W mieście już obowiązuje taka taryfa
dla właścicieli nieruchomości, w gminie

wynosi 20 proc. 0 zł
Rodzice nic nie zapłacą za 10 godzin dziennego

pobytu dziecka w publicznym przedszkolu.
Kosztować będzie tylko wyżywienie.

W mieście ta stawka już obowiązuje. Oszczędność
dla rodziców to maksymalnie 1.200 zł za dziecko.

Utrzymany zostanie Fundusz
Integracyjny, którym dysponować
będą mieszkańcy na zebraniach

wiejskich.

MASZ WYBÓR! REFERENDUM W GMINIE - 18 MAJA
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OFERTA
GMINY

100 mln złotych
trafi do sołectw
Co można zrobić w gminie za 100 mln zł? - Drogi, to nasz najważniejszy problem -
prawie jednogłośnie odpowiadają pytani przez nas mieszkańcy. W kilka lat można
zrobić więcej niż w kilkadziesiąt lat.

100 mln zł to oferta miasta
dla sołectw za zgodne połą-
czenie miasta z gminą. Zapi-
sana w uchwałach rady mia-
sta. To dodatkowe pienią-
dze, które uzyskamy z ze-
wnątrz.

- Obiecywałem, że będzie
100 mln zł i jest zapisane w
dokumentach uchwalonych
przez radnych. Każdy może
to sprawdzić - tłumaczy pre-
zydent Janusz Kubicki. -
Trafią one do sołectw i to lu-
dzie zadecydują, jakie inwe-
stycje są najważniejsze.

Pieniądze będą dzielone w
ramach Funduszu Integra-
cyjnego. Jak on działa, prze-
testowaliśmy już wcześniej,
w 2013 r. miasto przezna-
czyło na jego funkcjonowa-
nie 3 mln zł. Przez kilka mie-
sięcy mieszkańcy dyskuto-
wali, co za te pieniądze moż-
na zrobić.

- My koncentrujemy się na
jednym zadaniu, na budo-
wie chodników - mówił soł-
tys i radny z Suchej Ireneusz
Rypson. Inaczej było w

Drzonkowie, Nowym Kisieli-
nie czy Janach. Tam miesz-
kańcy zdecydowali się na
kilka mniejszych inwestycji.

- Wyremontowaliśmy
dach zabytkowej świetlicy,
chociaż początkowo wyda-
wało się to nierealnym zada-
niem - cieszył się sołtys Za-
tonia Piotr Przespolewski. W
Łężycy mieszkańcy dołożyli
pieniądze z Funduszu Inte-
gracyjnego do inwestycji
prowadzonej przez gminę -
czyli boiska.

Na budowę dróg zdecydo-
wali się mieszkańcy Przyle-

pu. To duże sołectwo, na
które przypada prawie 500
tys. zł. Za tę kwotę została
wybudowana ul. Turystycz-
na. Część zadań czeka jesz-
cze na realizację a mieszkań-
cy wybrali już kolejne inwe-
stycje z Funduszu Integra-
cyjnego na ten rok. To na-
stępne 3 mln zł. Mogą za nie
powstać kolejne drogi czy
chodniki. A przecież to tylko
próbka. Po połączeniu mia-
sta z gminą tych pieniędzy
będzie sześć razy więcej!

(wz)

Mieszkańcy Przylepu, pieniądze z Funduszu Integracyjnego przeznaczyli na budowę dróg. To duże sołectwo, na które przypada
prawie 500 tys. zł. Za tę kwotę została wybudowana ul. Turystyczna. Fot. Krzysztof Grabowski
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Fundusz Integracyjny

na lata 2016-2019

Barcikowice - 2 mln 67 tys.
Drzonków - 7 mln 564 tys.

Jany i Stożne - 3 mln 164 tys.
Jarogniewice - 2 mln 655 tys.

Jeleniów - 2 mln 9 tys.
Kiełpin - 1 mln 839 tys.
Krępa - 4 mln 451 tys.
Łężyca - 9 mln 899 tys.
Ługowo - 1 mln 703 tys.

Nowy Kisielin - 5 mln 903 tys.
Ochla - 9 mln 360 tys.

Przylep - 14 mln 492 tys.
Racula - 11 mln 317 tys.

Stary Kisielin - 8 mln 307 tys.
Sucha - 2 mln 562 tys.

Zatonie i Marzęcin
- 4 mln 500 tys.

Zawada - 8 mln 200 tys.



4 łącznik zielonogórski | 10 maja 2014 www.Lzg24.pl


