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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 263 
Uchwała nr XLII/461/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004r.  
w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie  
ulic: Grobla, Woskowa i Przemysłowa. 
 
Poz. 264 
Uchwała nr XLII/462/2004 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004r. 
w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 265 
Uchwała Nr XLII/463/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004r.  
zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/350/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią 
„Dom w Połowie Drogi”. 
 
Poz. 266 
Uchwała nr XLII/464/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego 
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 267 
Uchwała nr XLII/465/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2004r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 268 
Uchwała nr XLII/466/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego   
Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 269 
Uchwała nr  XLII/467/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 270 
Uchwała Nr XLII/468/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  29 grudnia 2004 r. 
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. 
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Poz. 271 
Uchwała Nr XLII/469/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/301/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 marca 
2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2004 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/309/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2004 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/351/2004 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. 
 
Poz. 272 
Uchwała Nr XLII/470/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 273 
Uchwała Nr XLII/471/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 274 
Uchwała Nr XLII/472/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku    
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 275 
Uchwała Nr XLII/473/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia  2004 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 276 
Uchwała Nr XLII/474/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku   
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 277 
Uchwała Nr XLII/475/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 278 
Uchwała Nr XLII/476/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia  2004 roku 
 w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 279 
Uchwała Nr XLII/477/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2004 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok. 
 
Poz. 280 
Uchwała Nr XLII/478/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia  2004 roku  
w sprawie ustalenia wydatków bieżących i majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 
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Poz. 281 
Zarządzenie Nr 1124/I/2004 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia  2004 roku 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok i układu wykonawczego  budżetu miasta na 
2004 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (132) / 2005 

AKTY   PRAWNE 
 

 
 

Poz. 263 
 

Uchwała nr XLII/461/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ulic: 

Grobla, Woskowa i Przemysłowa. 
 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 23  ustawy z 
dnia 7 lipca 1999 r. nr 15 poz.139 z późn. zm) uchwala się co następuje: 
 
       §1. Pismo wniesione przez  Stowarzyszenie Wspólnota Producentów i Kupców 
“RYNEK”, ul.Krótka 23, 66-400 Gorzów Wlkp. do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu połozonego w Gorzowie Wlkp., w rejonie ulic: 
Grobla, Woskowa i Przemysłowa, kwalifikuje się jako protest. 
 
   §2. Po rozpatrzeniu protestu wniesionego przez Stowarzyszenie Wspólnota Producentów i 
Kupców “RYNEK”, ul. Krótka  23,  66-400 Gorzów Wlkp. do projektu ww planu po 
wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 20 września 2004 r. do 10 października 2004r. 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. odrzuca w całości protest.   
 
       §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                    
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 264 
 

Uchwała Nr XLII/462/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  29 grudnia 2004r. 

w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
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(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, stanowiący 
załącznik nr 1. 

§ 2. Zadaniem programu jest otwarcie drogi do pozyskania środków unijnych na 
realizację zawartych w nim zadań. Program ma na celu ożywienie gospodarcze i społeczne 
miasta oraz zmianę standardu zamieszkania, zwiększenie aktywności turystycznej i 
kulturalnej, a także powiększenie bazy mieszkaniowej i poprawę warunków 
komunikacyjnych poprzez pozyskanie nowych terenów po rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania. 
 

Poz. 265 
 

Uchwała Nr XLII/463/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004r.  
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/350/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 
2004 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią 

„Dom w Połowie Drogi” 
 

 Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i art.12 pkt.8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w 
związku z art. 57 ust.1 pkt1, art.152 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z 2004 r., z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej 
(Dz.U.Nr 82, poz. 929) uchwala się, co następuje : 
 
 § 1. W §1 Uchwały Nr XXXII/350/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 
czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 
z filią „Dom w Połowie Drogi” wprowadza się następującą zmianę: 
W Programie naprawczym Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”  
pkt 4  otrzymuje brzmienie: 
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Program naprawczy dotyczący usług opiekuńczych i wspomagających 
 

Dom i filia 
 
Stan obecny: Dom oraz jego Filia zapewniają organizację terapii zajęciowej w pracowniach 
terapeutycznych. W procesie terapeutyczno- opiekuńczym biorą udział wszyscy pracownicy 
Domu i Filii, bezpośrednio zajmujący się pracą z mieszkańcami i realizujący plany 
indywidualnego wspierania mieszkańca wg ustaleń zespołu terapeutyczno- opiekuńczego. 
Mieszkańcy mają codzienny kontakt z Dyrektorem Domu w godzinach jego pracy.  
Wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy  wynosi obecnie na jednego mieszkańca 0,43 co stanowi 39,0 etatów i 
tym samym nie spełnia wymogów standaryzacji w tym zakresie. 
Przy uwzględnieniu ilości i typów miejsc w DPS Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”  
wskaźnik ten powinien wynosić 0,61 co stanowi 54,9 etatów. 
 
Stan docelowy:  

a) Zwiększenie liczby pracowników Działu Socjalno-Terapeutyczno-Opiekuńczego 
świadczących usługi terapetyczno-opiekuńcze do wymaganego wskaźnika 
zatrudnienia tj. 0,61. 

b) Systamatyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników zespołu 
terapetyczno-opiekuńczego, co wpłynie na podwyższenie jakości świadczonych usług. 

c) Praca terapetyczno-opiekuńcza wykonywana przez pracowników DPS Nr 2 z filią 
„Dom w Połowie Drogi” wspomagana będzie nadal pomocą wolontariuszy ze 
środowiska na podstawie zawartych przez Dom porozumień. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 266 
 

Uchwała nr XLII/464/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego 
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  

Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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 § 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVI/280/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia do realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 
1) nazwa zadania: „Budowa połączenia ulicy Pomorskiej z Aleją Odrodzenia” przyjmuje 

brzmienie „Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22  
w Gorzowie Wlkp.” (zmiana dotyczy zapisów na str. 33 pkt 39, str. 34 pkt 8, str. 36  
pkt 8); 

2) koszt w/w zadania ulega obniżeniu z 25.805 tys. zł na 11.200 tys. zł (str. 36 pkt 8  
kolumna 4). 

 
 § 2. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/417/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gorzowa Wlkp. wprowadza się następującą zmianę: 
1) nazwa zadania: „Budowa połączenia ulicy Pomorskiej z Aleją Odrodzenia” przyjmuje 

brzmienie „Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22  
w Gorzowie Wlkp.” (zmiana dotyczy zapisów na str. 71 UM-15a, str. 75 pkt 10, str. 77  
UM-15a, str. 94 karta). 

 
2) zmienia się pozycję UM-15a (zmiana dotyczy zapisów tabeli nr 21 str. 77 poz. UM-15a; 

karta UM-15a str. 94) w zakresie źródeł i wysokości środków w poszczególnych latach 
realizacji inwestycji (załącznik 1 i 2). 

 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania. 
 
 

Poz. 267 
 

Uchwała nr XLII/465/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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 § 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/417/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gorzowa Wlkp. wprowadza się następującą zmianę: 
3) w zadaniu UM-16 „Budowa Centrum Edukacji Artystycznej” zmienia się kwoty 

zaplanowane do zainwestowania: 
- w 2005 r. zmniejsza się udział własny oraz wartość z 3.000.000 zł do 2.000.000 zł, 
- w 2006 r. podwyższa się udział własny z 11.200.000 zł do 12.200.000 zł, a wartość  

z 16.000.000 zł do 17.000.000 zł 
(zmiana dotyczy zapisów na str. 77 tabela 21 UM-16, str. 96 karta pkt 1). 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
 

Poz. 268 
 

Uchwała nr XLII/466/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/417/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
1) zmienia się opis inwestycji UM-3 z „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 -  

ul. Podmiejska (2004-2006)” na „Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 -  
ul. Podmiejska (2004-2005)” (zmiana dotyczy zapisów na str. 74 pkt 2, str. 76 tabela 21 
UM-3); 

2) zmienia się pozycję UM-6 „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator 
Przedsiębiorczości” w zakresie wysokości środków zaplanowanych na inwestycję w 2005r.  
(zmiana dotyczy zapisów na str. 77 tabela 21 UM-6, str. 88 karta pkt 1) – załącznik 1 i 2. 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania. 

 
 
 

Poz. 269 
 

Uchwała nr  XLII/467/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 3  
załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Nadaje się Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp., ul. Zamenhofa 2 A imię „Szarych 
Szeregów”. 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (132) / 2005 

Poz. 270 
 

Uchwała Nr XLII/468/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  29 grudnia 2004 r. 
 
         w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych  
w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 
r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
11 maja 2000 r. w sprawie wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 
przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających 
do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, 
wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznawania 
dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudniania  
i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 455 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
         § 1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
ustawy Karta Nauczyciela w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych. Regulamin określa wysokość i warunki wypłacania składników 
wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Niniejszy 
regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 
 

Postanowienia ogólne 
 
         § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oświatową, 
placówkę opiekuńczo - wychowawczą albo zespoły  szkół lub placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp., 

2) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 
3) dyrektorze lub wicedyrektorze placówki – należy przez to rozumieć dyrektora lub 

wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników jednostek, o których mowa  

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. 
 

Dodatek motywacyjny 
 
§ 3. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Przyznaje się go jednorazowo,  
a w wyjątkowych przypadkach, związanych z realizacją dodatkowych obowiązków na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokość ustala, w ramach środków określonych  
w § 7 ust. 8: 
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a) dla nauczycieli – dyrektor placówki, 
b) dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.,  

na wniosek odpowiednio Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub 
Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 

 
         § 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakość 
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:   

         
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 
2) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy                                                 

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, 
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 
7) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

 
         § 5.  O  wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:  

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
i   opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków 

pracy nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

 
2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2  

pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:  
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy 

społecznej, 
f) praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole. 
  

         § 6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora  decyduje :     
1) terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, 
2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności 

kierowniczej oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
3) prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego 

realizacja, 
4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi, 
5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
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6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki, 
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty 

w tym zakresie, 
8) dbałość o warunki pracy, 
9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, 

wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły, 
10) tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły, 
11) dbałość o doskonalenie  kwalifikacji,  
12) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej 

w szkole.  
§ 7. 1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w szkole stanowi 
suma:  

1) wysokości środków finansowych ustalonych na jeden etat  i ilości przeliczeniowych 
etatów nauczycielskich, 

2) przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku motywacyjnego dyrektora. 
 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala 
dyrektor szkoły lub placówki a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w  § 4, § 5 i § 6. 
 
3. Propozycje przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli podlegają zaopiniowaniu 
przez związki zawodowe, działające na terenie placówki, a dla dyrektorów – Komisję 
Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta. 
 
4. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu  

w stanie nieczynnym, na urlopie dla poratowania zdrowia oraz nauczycielowi, dla którego 
placówka nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia. 

 
5. O przyznaniu lub cofnięciu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, kopię 

decyzji dołącza się do akt osobowych nauczyciela. 
 
6. Wysokość środków finansowych na realizację dodatku motywacyjnego w przeliczeniu  

na 1 etat miesięcznie ustala corocznie Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
7. W okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. wysokość środków finansowych,  

o których mowa w ust. 6 wynosi: 
a) dla nauczycieli – 10 zł 
b) dla dyrektorów – 10 zł 
 

8.  Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 
 

Dodatki funkcyjne. 
 

         § 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono: 
a) stanowisko: 
    - dyrektora lub wicedyrektora placówki,  
    - inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie  placówki,  
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b) sprawowanie funkcji: 
    - wychowawcy klasy lub oddziału, 
    - doradcy metodycznego, 
    - opiekuna stażu, 
przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, określony kwotą  wynikającą z poniższej tabeli: 
 
Lp.                  Stanowisko kierownicze  Miesięcznie w zł 
1 Przedszkola: 

a) dyrektor przedszkola liczącego: 
- do 3 oddz. 
- 4 –5 oddz. 
- 6 i więcej 
b) wicedyrektor 

 
 
od   150  do 600 
od   200  do 680 
od   240  do 770 
od   150  do 270 

2 Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 
- do 12 oddziałów 
- 13 - 24 oddziałów 
- 25 i więcej oddziałów 
b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) 

 
 
od   250   do  870 
od   290   do  1010 
od   440   do  1370 
od   250   do    580 

3 Inne placówki 
a) dyrektor centrum kształcenia zawodowego 
b) dyrektor szkoły muzycznej 
c) dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 
d) dyrektor młodzieżowego domu kultury 
e) dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej 
f) dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 
g) dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej 
h) wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego 
i) wicedyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej 

 
od   360   do   1030 
od   180   do     600 
od   180   do     600 
od   180   do     600 
od    150   do    600 
od    150   do    430 
od    290   do    700 
od    250   do    580 
 
od    250   do    580 

4 a) kierownik warsztatów szkolnych 
b) kierownik szkolenia praktycznego 
c) kierownik internatu 
d) kierownik pracowni 
g) wicedyrektor poradni 
Inne stanowiska kierownicze przewidziane  
w statutach placówek  

od   180   do   660 
od   180   do   500 
od   150   do   430 
od   110  do    250 
od    120   do  300 
 
od    100   do  300 
 

5 Opiekun stażu           17  
6 Wychowawca klasy lub oddziału            45   
7 Doradca metodyczny od   170   do   400 
W przedszkolach oddziały 5 godz. traktowane są jako ½ oddziału. 

 
2. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż.                        
Za wychowawstwo klasy dodatek przysługuje za każdą klasę, niezależnie od wymiaru 
zatrudnienia. 
Za wychowawstwo oddziałów liczących  nie mniej niż 25 uczniów na zajęciach praktycznych 
w centrum kształcenia praktycznego oraz za wychowawstwo oddziałów  przedszkolnych 
przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby przydzielonych oddziałów. 
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3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje  od pierwszego dnia miesiąca 
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia  tych obowiązków. 
 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora  
od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie powierzenia stanowiska 
kierowniczego, wysokości przewidzianej dla dyrektora danej placówki zgodnie z tabelą 
stanowisk kierowniczych. 
 
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów  placówek oświatowych bierze 
się pod uwagę łączną liczbę oddziałów, uwzględniając również liczbę grup wychowawczych 
w internacie wchodzącym w skład zespołu szkół, wielkość placówki, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce, wyniki pracy dyrektora placówki. 
 
6. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą  dla dyrektorów i 
doradców metodycznych ustala Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., a dla wicedyrektorów oraz 
innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor placówki  w porozumieniu odpowiednio z 
Naczelnikiem Wydziału Edukacji lub Dyrektorem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
i Polityki Społecznej. 
 
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie 
stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z 
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
10. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa. 
 
11. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
Dodatek za warunki pracy. 

 
§ 9. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek  
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości określonej procentowo  
w stosunku do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego, odpowiednio 
za prowadzenie przez nauczycieli: 
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1) praktycznej nauki zawodu  szkół rolniczych -  zajęć  praktycznych w terenie z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – 5%,  

2) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych – 20%,                                                          
3) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej –  

15%,                                                                               
4) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 

umysłowo w stopniu głębokim – 20%,                                                                                                     
5) zajęć  dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 

szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%, 

6) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 15%,                                       
7) zajęć dydaktycznych w szkołach przy Pogotowiu Opiekuńczym – 30%, 
8) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  

w internacie przy Pogotowiu Opiekuńczym – 40%, 
9) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  

w domach dziecka – 30%, 
10) zajęć  dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolach (oddziałach), szkołach 

(klasach) integracyjnych – 20%, 
11) zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, 

terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi 
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem  oraz z ich 
rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz  
w innych poradniach specjalistycznych – 7,5%. 

2. Prawo do dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.  

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany.  

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłaca się za każdą faktycznie zrealizowaną 
godzinę zajęć w tych warunkach.   

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
 

Wynagrodzenie za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 
         § 10. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi 
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 
 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę        
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy oraz  
za warunki uciążliwe, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się  
w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, 
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

 
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa  

w ust. 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16. 
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4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego 
zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

 
5. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający  

z planów nauczania lub organizacji pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i resocjalizacyjnych, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego  
tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania  
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin 
zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał 
wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba, że nauczyciel 
wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. 
Realizowane w tym trybie godziny zajęć ponad obowiązkowe pensum nie są godzinami 
ponadwymiarowymi.  

 
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 

przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo 
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą  
w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 lub 
ustalony  
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,  
nie może być jednak większa, niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

 
7. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny  

ponadwymiarowe, w tym za godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie                      
z postanowieniami art. 35 ustawy - Karta Nauczyciela. 

 
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym  

nie przysługuje za: 
1) dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 

przepisami o organizacji roku szkolnego,   
2) dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu rozpoczęcia  

lub zakończenia roku szkolnego,  
3) godziny, których nauczyciel nie realizuje z powodu praktyk zawodowych 

uczniów,  
4) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w związku  

z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, z zastrzeżeniem 
ust. 9 pkt 3, 

5) dni rekolekcji, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 4, 
6) dni sprawowania opieki nad dzieckiem, 
7) dni zwolnień lekarskich, 
8) dni urlopów okolicznościowych, 
9) nieobecności z powodu wezwań administracyjnych, 
10) nieobecności z powodu udziału w szkoleniach, naradach, konferencjach za zgodą, 

ale bez skierowania pracodawcy.  
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9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, 
które nie zostały zrealizowane przysługuje nauczycielowi:  

1) skierowanemu przez pracodawcę na szkolenia, konferencje, narady, 
2) sprawującemu, za zgodą pracodawcy opiekę nad młodzieżą w czasie 

wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów, 
3) skierowanemu przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 
4) prowadzącemu zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w dniach wolnych od zajęć 

lekcyjnych, 
5) zwolnionemu od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności, 

wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność 
ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy. 

 
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 przysługuje za faktycznie przepracowany czas  
      pracy, lecz nie więcej niż za liczbę godzin ponadwymiarowych w danym dniu,                        
      zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 
 
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za doraźne zastępstwa wypłaca się z  dołu. 
 

Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli 
 
         § 11. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom, poczynając od 4 roku pracy,  
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych. Maksymalna wysokość dodatku  nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
      § 12. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy 
poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został 
rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy 
zatrudnienia). 
 
         § 13. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku 
pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego 
stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza 
się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie 
zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy 
podstawowego zatrudnienia. 
 
         § 14. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku placówkach w wymiarze 
łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okresy 
zatrudnienia, o których mowa w § 12. 
 
2. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku placówkach w wymiarze łącznie 
przekraczającym obowiązkowy wymiar zajęć, dodatek za wysługę lat wypłacany jest  
do wysokości obowiązkowego wymiaru zajęć. 
 
         § 15. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat 
zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego 
wymiaru zajęć ( czasu pracy). 
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         § 16. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne 
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,  
od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
 
         § 17. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło  
od pierwszego dnia miesiąca. 

 
         § 18. Dodatek za staż pracy przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania 
zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 
lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek  
z ubezpieczenia społecznego. 
 
         § 19. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 
 
         § 20. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
ustala się w wysokości co najmniej 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, z tego: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta. 
 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie 
nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:  

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno-wychowawczego szkoły, 
3) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży negatywnych 

postaw społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu, 
4) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz samorządami 

terytorialnymi w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, 
5) potwierdzonych dobrych wyników w nauczaniu, 
6) udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności 

w nauce, 
7) laureaci i finaliści konkursów oraz olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 
8) wprowadzenia liczących się w szkole innowacji pedagogicznych, otwartości  

na przemiany, 
9) efektów podejmowanych przez nauczyciela inicjatyw, 
10) przygotowania i zrealizowania znaczących w procesie wychowawczym imprez 

szkolnych lub środowiskowych, 
11) doskonalenia własnego warsztatu pracy, 
12) aktywnej, koleżeńskiej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, 
13) upowszechniania własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, np. w formie 

publikacji, 
14)  osiągnięć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu, 
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15) legitymowania się innymi, wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej. 

 
3. Dyrektorzy placówek mogą otrzymać nagrodę, jeśli uzyskają znaczące efekty w zakresie: 

1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania i wychowania 
oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach oraz współzawodnictwie 
miejskim, regionalnym i krajowym. 

2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki, 
3) inspirowania działalności społecznej na rzecz placówki i środowiska, 
4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, samorządem szkolnym i terytorialnym, 
5) inspirowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości 

pracy szkoły, placówki, 
6) tworzenia warunków dla nowatorstwa pedagogicznego, wzorową organizację pracy, 

tworzenia bazy szkolnej, 
7) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
8) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej funkcji szkoły, 
9) pozyskiwania pozabudżetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno -

wychowawczą szkoły i jej bazę, 
10) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi. 

 
4. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i  związków zawodowych działających w placówce, 

2) ze środków, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 – Prezydent Miasta  po zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji związkowych.  

5. Nauczyciel spełniający kryteria zawarte w  §20 ust. 2 może otrzymać nagrodę bez 
względu na stopień awansu zawodowego, pod warunkiem przepracowania w szkole  
co najmniej 1 roku. 

 
         § 21. Nagrody, o których mowa w § 20 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie. 
 
         § 22. 1. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 20  
ust. 1 pkt 1 ustala dyrektor placówki w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 

3. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 2 
ustala Prezydent Miasta. 

 
         § 23. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się  
w teczce akt osobowych nauczyciela. 
 
 

Postanowienia końcowe. 
 
         § 24. Traci moc Uchwała Nr XL/401/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia  
6 września 2000 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania za pracę oraz zasady 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród dla nauczycieli zatrudnionych  
w samorządowych placówkach oświatowych, oraz uchwały zmieniające powyższą uchwałę: 
Uchwała Nr LVII/563/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 czerwca 2001 r., 
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Uchwała Nr XV/167/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2003 r.,  
Uchwała Nr XXII/252/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003 r. 
 
         § 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.  
 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 

 
 
 

Poz. 271 
 

Uchwała Nr XLII/469/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 29 grudnia 2004r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/301/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 marca 
2004r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2004 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/309/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2004 r.  oraz Uchwałą Nr XXXII/351/2004 Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. 
 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.  Nr 147, poz. 
1231 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami),  uchwala się, co następuje : 
 

§1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/301/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok zmienionej Uchwałą Nr 
XXVIII/309/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2004 r., Uchwałą Nr 
XXXII/351/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą Nr 
XXXII/388/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 października 2004 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. Pkt. 4  Szczegółowy harmonogram zadań zleconych realizowanych w 2004 r.  otrzymuje 

następujące brzmienie: 
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Zadanie I   Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków 
 

Lp. Nazwa i adres 
organizacji 

Nazwa zadania Termin 
realizacji 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Szkolenia różnych grup zawodowych 
1.  Oddział Terenowy 

Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania 
Narkomanii 
Ul. Okrzei 42 

Szkolenie dla opiekunów w  
świetlicach socjoterapeutycznych i 
środowiskowych: Jak rozmawiać z 
dzieckiem o problemie 
alkoholowym w świetlicy?  

Maj – listopad  2.000,00 

2.  NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Niebieskie karty – procedura 
interwencji Policji wobec 
przemocy w rodzinie 

Maj - listopad 6.000,00 

3.  Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna  
Ul. Sikorskiego 107 
Ul. Łokietka 37 

Seminarium połączone z 
warsztatami biblioterapeutycznymi 
dla osób pracujących z dziećmi i 
młodzieżą ze środowisk 
zagrożonych alkoholizmem i 
narkomanią 

Maj - czerwiec 1.000,00 

Opieka nad dziećmi  w świetlicach socjoterapeutycznych 
4. Koło Parafialne 

Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich 
Plac Staromiejski 1 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
socjoterapeutycznej oraz 
organizacja półkolonii letnich 

Maj – listopad 10.100,00 

5. Związek Harcerstwa 
Polskiego 
Komenda Hufca 
Ul. Wyszyńskiego 3 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
socjoterapeutycznej „Harcówka’ 

Maj- listopad 8.000,00 

6. Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii św. Józefa 
Ul. Bracka 7 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
środowiskowej 

Maj  - listopad 8.000,00 

7. Parafialny Zespół Caritas 
Ul. Mieszka I-go 59 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Maj – listopad 8.000,00 

8. Lubuski Zarząd 
Okręgowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża, 
Zarząd Rejonowy w 
Gorzowie Wlkp. 
Ul. Chrobrego 28 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Maj - listopad 8.000,00 

9. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 
Ul. Długosza 34 

 Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych 1 świetlicy 
socjoterapeutycznej i 1 ognisku 
wychowawczym 

Maj - listopad 16.000,00 

10. Oddział Terenowy 
Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania 
Narkomanii 
Ul. Okrzei 42 

Program wychowawczo – 
profilaktyczny realizowany w 
świetlicy socjoterapeutycznej 
„Gniazdo” 

Maj – listopad 8.000,00 

11. Zespół Szkół 
Ogrodniczych 
Ul. Poznańska 23 
 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
środowiskowej przy  Zespole 
Szkół Ogrodniczych 

Maj - listopad 8.000,00 
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12. Ochotnicza Straż 
Pożarna Siedlice 
Ul. Strażacka 36 

Prowadzenie zajęć profilaktyczno 
- wychowawczych w świetlicy 
środowiskowej 

Maj - listopad 8.000,00 

13. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Realizacja programów opiekuńczo 
– wychowawczych w 10 
świetlicach socjoterapeutycznych, 
w tym organizacja półkolonii 
letnich. 
 

Maj – listopad 85.000,00 

14. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Realizacja warsztatów 
profilaktycznych pt. „Wzrastam w 
mądrości”  

Grudzień – 
czerwiec 2005 

8.700,00 

15. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Realizacja zajęć wspierających 
umiejętności psycho-społeczne i 
wychowawcze dla rodziców 
dzieci uczęszczających do świetlic 
socjoterapeutycznych 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

5.700,00 

16. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Realizacja programu: Promocja 
zdrowego, wolnego od nałogów 
życia w ramach zajęć sportowo – 
rekreacyjnych dla uczestniczek 
świetlicy o profilu sportowym 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

22.300,00 

17. Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci 
Ul. Borowskiego 31 

Udzielanie pomocy 
psychologicznej i 
socjoterapeutycznej dla członków 
rodzin z problemami uzależnień. 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

10.000,00 

18. Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP 
Ul. Mieszka I-go 59 

Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

7.500,00 

19. Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii św. Józefa 
Ul. Brackiej 7 

Udzielanie pomocy 
psychologicznej i 
socjoterapeutycznej dla członków 
rodzin z problemami uzależnień. 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

10.000,00 

20. Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Zielonogórsko – 
Gorzowskiej 
Plac Staromiejski 1 

Prowadzenie świetlicy 
socjoterapeutycznej 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

22.150,00 

21. Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania 
Narkomanii Oddział 
Terenowy 
Ul. Okrzei 42 

Realizacja programu pomocy 
psychologicznej i 
socjoterapeutycznej w świetlicy 
szkoleniowej „Gniazdo” 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

19.720,00 

22. Polski Czerwony Krzyż 
Lubuski Zarząd 
Okręgowy 
Ul. Chrobrego 28 

Realizacja programu 
profilaktyczno – edukacyjnego w 
świetlicy socjoterapeutycznej 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

7.300,00 
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23. Ochotnicza Straż 
Pożarna Siedlice 
Ul. Strażacka 36 

Realizacja programu 
profilaktyczno – edukacyjnego w 
świetlicy środowiskowej 

Grudzień – 
czerwiec 2005 

11.425,00 

Opieka nad dziećmi w czasie  wakacji 
24. Parafialny Zespół Caritas 

przy Parafii Matki Bożej 
Różańcowej 
ul. Strażacka 104B 

Półkolonia dla dzieci- „Twój 
wybór” 

lipiec 2.600,00 

25. Koło TPD przy 
Pogotowiu Opiekuńczym 
Ul. Spokojna 57 

Obóz profilaktyczny pt. 
„Kształtowanie charakteru” 

sierpień 2.400,00 

26. Stowarzyszenie 
Pracowników Służb 
Społecznych „Krąg” 
Ul. Jagiełły 7 

Półkolonie dla dzieci pt. „Równaj 
w górę” 

Lipiec – sierpień 2.000,00 

27. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Organizowanie wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży z 
rodzin patologicznych i ubogich 

Lipiec - sierpień 900,00 
 

28. Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda 
Hufca 
Ul. Wyszyńskiego 3 

Organizacja Harcerskiej Akcji 
Letniej 

Lipiec - sierpień 1.500,00 

29. Grodzki Dom Kultury 
Ul. Wał Okrężny 36/37 

Zajęcia profilaktyczno – 
wychowawcze dla dzieci w formie 
półkolonii ‘Lato w mieście ‘2004” 
 

Lipiec - sierpień 4.900,00 

30. Stowarzyszenie Pomocy 
Bliźniemu im. Brata 
Krystyna 
Ul. Słoneczna 63 

Obóz terapeutyczny dla młodzieży 
ze świetlic socjoterapeutycznych 

Czerwiec 2005 19.100,00 

Realizowanie programów profilaktyczno – wychowawczych 
31. Oddział Terenowy 

Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii 
Ul. Okrzei 42 

Realizacja programu: Decyzja 
należy do Ciebie 

Wrzesień - 
listopad 

3.000,00 

32. Usługi Edukacyjne 
Ul. Junacka 4 

Program edukacyjno – treningowy 
pt. „Tak czy Nie” 

Wrzesień – 
listopad 

3.600,00 

33. Usługi Edukacyjne 
Ul. Junacka 4 

Program profilaktyczny „Debata” Wrzesień - 
listopad 

1.800,00 

34. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Prowadzenie programu dla 
młodzieży „Jak żyć z ludźmi” 

Wrzesień - 
listopad 

7.200,00 

35. Wyższa Informatyczna 
Szkoła Zawodowa 
Ul. Myśliborska 34 

Program profilaktyczno – 
edukacyjny „Alkoholizm – nie 
wchodź!” 

Wrzesień - 
listopad 

5.000,00 

36. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Program profilaktyczno – 
wychowawczy „Impreza” 

Wrzesień - 
listopad 

6.000,00 

37. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Program profilaktyczno – 
wychowawczy „Dom na szkle” 

Wrzesień - 
listopad 

6.000,00 
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38. Usługi Edukacyjne 
Grażyna Spaltenstein 
Ul. Junacka 4 

„Profilaktyka domowa” – zajęcia 
warsztatowe dla rodziców uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i 
liceów 
 

Wrzesień - 
listopad 

1.800,00 

Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia 
39. Klub Abstynenta „W 

Połowie Drogi” 
Ul. Walczaka 42 

Organizacja imprezy „Gorzowski 
Dzień Trzeźwości” 

wrzesień 4.000,00 

40. Oddział Terenowy 
Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii 
Ul. Okrzei 42 

Wydarzenie artystyczne 
promujące wśród młodzieży życie 
bez alkoholu i narkotyków 

Maj - listopad 3.000,00 

41. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego 
Zbawiciela 
Ul. Niemcewicza 35 

Organizacja pieszej pielgrzymki 
pod hasłem „Trzeźwość – Drogą 
życia” 

Lipiec - sierpień 3.000,00 

42. Fundacja „Contra 
Crimen” 
Ul. Kwiatowa 10 

Zorganizowanie spartakiady 
uczestników świetlic 
socjoterapeutycznych  

czerwiec 1.000,00 

43. Klub Abstynenta  „W 
Połowie Drogi” 
Ul. Walczaka 42 

Impreza integrująca środowisko 
abstynenckie: Jedenastolecie 
powstania Klubu „W Połowie 
Drogi” oraz siedmiolecie 
powstania grupy AA ‘Krokus” 

wrzesień 700,00 

44. Teatr im. Juliusza 
Osterwy 
Ul. Teatralna 9 

Realizacja spektaklu 
profilaktycznego pt. „Szklana 
menażeria ”-  20 edycji 

Październik - 
listopad 

50.000,00 

45. Zarząd Powiatowy 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 
Ul. Strażacka 36 

Plener artystyczny dla dzieci i 
młodzieży z elementami 
pożarnictwa. W trakcie realizacja 
programu „Radość bez alkoholu” 

Czerwiec - 
lipiec 

1.000,00 

46. Miejski Ośrodek Sztuki 
Ul. Pomorska 73 

Trudne tematy – Młodzieżowa 
Akademia Filmu 

Wrzesień - 
listopad 

11.000,00 

47. Klub „U Szefa” 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Staszica” 
Ul. Marcinkowskiego 90 

Zespół Teatralny „Przystanek 
101” 

Maj - listopad 1.000,00 

48. Miejski Ośrodek Sztuki 
Ul. Pomorska 73 

„Wakacjoimaginacje” – zajęcia 
wakacyjne dla dzieci 
spędzających wakacje w mieście, 
rozwijające wrażliwość na sztukę 
oraz umożliwiające 
rozwiązywanie własnych 
problemów w sposób twórczy 

Lipiec - sierpień 4.600,00 

49. Gorzowskie Centrum 
Pomocy Rodzinie i 
Polityki Społecznej 
Ul. Walczaka 42 

Realizacja kampanii 
profilaktycznej poruszającej 
problemy gorzowskiej młodzieży, 
w tym uzależnienia i problem 
sprzedaży alkoholu osobom 
nieletnim. Zadanie realizowane 
we współpracy z TZN, Policją, 
MKRPA i szkołami 

Październik - 
listopad 

135.000,00 
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Zadanie II  Terapia uzależnień od alkoholu i narkotyków 
 
Lp. Nazwa i adres 

organizacji 
Nazwa zadania Termin 

realizacji 
zadania 

Kwota 
dotacji 

Realizacja ponadpodstawowych programów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia i 
przemocy w rodzinie 

1. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 
„DOM” 
Ul. Okrzei 39 

Weekendowe zajęcia 
terapeutyczno – rekreacyjne dla 
kobiet z dziećmi 

Wrzesień – 
październik 

3.600,00 

2. Klub Abstynenta  
„24 Godziny” 
ul. Łużycka 32 

Prowadzenie programu 
terapeutycznego dla rodzin z 
problemem alkoholowym 

Maj – listopad 2.400,00 

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Uzależnionym 
„Przełom” 
Ul. Towarowa 6a 

Maratonowe sesje zapobiegania 
nawrotom picia 

Maj – listopad 2.925,00 

4. Oddział Terenowy 
Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii 
Ul. Okrzei 42 

Realizacja programu: Łatwiej 
wyjść z bezdomności będąc 
trzeźwym 

Maj – listopad 1.440,00 

5. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu dla DDA: 
Czas uzdrowić swoje życie 

Maj – listopad 4.320,00 

6. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 
 

Realizacja programu: warsztat 
rozwoju duchowego dla osób 
uzależnionych od alkoholu 

Maj – listopad 1.000,00 

7. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu: Poprawa 
komunikacji w rodzinie dla 
uzależnionych i 
współuzależnionych 

Maj – listopad 3.800,00 

8. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu: Trening 
asertywności dla osób 
współuzależnionych 

Maj – listopad 4.680,00 

9. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu: Trening 
asertywności dla osób 
uzależnionych 

Maj – listopad 3.960,00 

10. NZOZ Ośrodek 
Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu: Strategie 
radzenia sobie z problemami 
osobistymi dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych 

Maj – listopad 3.240,00 

11. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 
 

Realizacja programu: Złość, 
agresja, uzależnienie. 

Maj – listopad 2.880,00 

12. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Ból 
dzieciństwa 

Maj – listopad 3.600,00 

13. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Jak 
zapobiegać nawrotom picia 

Maj – listopad 2.400,00 
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14. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Jak 
odbudować poczucie własnej 
wartości? 

Maj – listopad 2.880,00 

15. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Szkoła dla 
rodziców 

Maj – listopad 1.800,00 

16. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Pułapka 
współuzależnienia 

Maj – listopad 5.760,00 

17. Ośrodek Adopcyjno - 
Opiekuńczy 
Ul. Kaz. Wielkiego 42  

Program wsparcia rodzin z 
problemem alkoholowym, których 
dzieci wyrokiem sądu przebywają 
w zastępczych formach opieki 
rodzinnej ukierunkowany na ich 
reintegrację 

Czerwiec –
listopad 

4.300,00 

Leczenie uzależnionych dzieci 
20. NZOZ Ośrodek 

Terapeutyczny „Szansa” 
Ul. Towarowa 6a 

Realizacja programu: 
Przeciwdziałanie używaniu 
alkoholu przez dzieci i młodzież z 
rodzin z problemem alkoholowym 

Maj – listopad 1.680,00 

21. NZOZ Ośrodek Terapii 
Uzależnień 
Ul. Drzymały 11 

Realizacja programu: Jak 
przetrwać w rodzinie, w której jest 
przemoc? 

Maj – listopad 1.440,00 

Prowadzenie klubów abstynenta 
22. Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Uzależnionym 
„Przełom” 
Ul. Towarowa 6a 

Zakup literatury i prenumerata 
czasopism dla klubu 

Maj – listopad 500,00 

23. Klub Abstynenta  
„24 Godziny” 
Ul. Łużycka 32 

Prowadzenie działalności 
samopomocowej dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych 

Maj – listopad 6.000,00 

24. Klub Abstynenta 
„Nadzieja” 
Ul. Obotrycka 10 

Prowadzenie działalności 
samopomocowej 

Maj – listopad 6.000,00 

25. Klub Abstynenta 
„Sternik” 
Ul. Towarowa 6a 

Kontynuacja działalności 
samopomocowej dla osób z 
problemem alkoholowym 

Maj – listopad 6.000,00 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 272 
 

Uchwała Nr XLII/470/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm)  oraz art.124 ust.1 pkt  2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 

 § 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XXIII/271/2004 
 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok wprowadza 
się następującą zmianę: 
 
W dziale 600 – Transport i łączność , 
Rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu tytuł inwestycyjny. 
  
„Budowa połączenia drogowego ul.Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika”  
 
 otrzymuje brzmienie: 
„Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531F z drogą krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.” 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 273 
 

Uchwała Nr XLII/471/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm)  oraz art.124 ust.1 pkt  2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 

 
 

27



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (132) / 2005 

o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 

 § 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XXIII/271/2004 
 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok dodaje się 
nowy tytuł inwestycyjny: 

 
W dziale 750 – Administracja publiczna  
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
„e-Urząd – elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w Urzędzie Miasta  
Gorzowa Wlkp. – etap I” 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 
 
 

Poz. 274 
 

Uchwała Nr XLII/472/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm); art 109 ust 2 pkt 2 lit.a oraz art.124 ust.1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 
ze zm.) uchwala się co następuje : 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  509.790,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  45.540,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  45.540,00 
wydatki bieżące 45.540,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  464.250,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  462.297,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 462.297,00 
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  1.343,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 1.343,00 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność  610,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 610,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  509.790,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  42.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  42.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje 42.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  467.790,00 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne  23.085,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  23.085,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola  102.603,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  102.603,00 
 
Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące  210.283,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210.283,00 
 
Rozdział 80123 – Licea profilowane  54.296,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.296,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  51.509,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.509,00 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz  
ośrodki dokształcania zawodowego  15.112,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.112,00 
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  10.292,00 
wydatki bieżące, w tym  
dotacje : 8.092,00 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.200,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  610,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  610,00 
 
 § 3. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
  
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania. 
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Poz. 275 
 

Uchwała Nr XLII/473/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia  2004 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.109 ust.2 pkt 2 lit a i art.124 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada  
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. )   
uchwala się co następuje : 
 
 § 1. W załączniku nr 5 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok wprowadza 
się następujące zmiany : 
 
-  zmniejsza się plan przychodów i wydatków stanowiących koszty 
   Miejskiego Zakładu Komunikacji                                                o kwotę  919.000,00 
 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków stanowiących koszty 
  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej                                            o kwotę  2.398.511,00 
 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków stanowiących koszty 
  Przedszkoli                                                                                   o kwotę  80.723,00 
 
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
  § 2. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok wprowadza 
się następujące zmiany polegające na: 
 
- zwiększeniu planu przychodów środków specjalnych o kwotę 898.679,00 
 
- zwiększeniu planu wydatków środków specjalnych o kwotę  931.559,00 
 
Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
 
  § 3.W załączniku nr 6 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok wprowadza 
się następujące zmiany polegające na : 
 
-  zwiększeniu planu przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę  20.000,00 
 
- zwiększeniu planu wydatków stanowiących koszty gospodarstw  
  pomocniczych o kwotę  20.000,00 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr XXIII/271/2004  
z dnia 21 stycznia 2004 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały . 
 
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
  § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 
 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godz. urzędowania. 
 
 

Poz. 276 
 

Uchwała Nr XLII/474/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok 

 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U..z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  219.275,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  219.275,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego 219.275,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa 219.275,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  219.275,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  219.275,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  77.832,00 
wydatki bieżące  77.832,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  4.000,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  41.800,00 
wydatki bieżące  41.800,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  61.943,00 
wydatki bieżące  61.943,00 
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Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  36.500,00 
wydatki bieżące  36.500,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  1.200,00 
wydatki bieżące  1.200,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 277 

 
Uchwała Nr XLII/475/2004 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  8.978.991,00 
Dział 600 – Transport i łączność  1.412.452,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  1.412.452,00 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  1.412.452,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  3.813.400,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.813.400,00 
sprzedaż gruntów  3.578.000,00 
sprzedaż obiektów  235.400,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  3.248.600,00 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  3.248.600,00 
wpływy z opłaty komunikacyjnej  3.248.600,00 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  386.400,00 
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 116.000,00 
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podatek w formie karty podatkowej  116.000,00 
 
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat 
lokalnych  270.400,00 
podatek leśny  400,00 
podatek od spadków i darowizn  90.000,00 
opłata administracyjna  180.000,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  118.139,00 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  118.139,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  
jednostek sektora finansów publicznych  118.139,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów  o kwotę  8.978.991,00 
Dział 600 – Transport i łączność  1.412.452,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  1.412.452,00 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł  1.412.452,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  3.813.400,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  3.813.400,00 
dzierżawa na cele rolnicze  2.800,00 
oddanie gruntów w  użytkowanie wieczyste  1.661.800,00 
sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych  118.000,00 
ratalna spłata ceny sprzedaży  1.012.000,00 
 
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  609.300,00 
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności  409.500,00 
 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  3.635.000,00 
 
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od  
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz 
podatków i opłat lokalnych  236.400,00 
podatek od nieruchomości  236.400,00 
 
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  3.398.600,00 
opłata administracyjna  150.000,00 
wpływy z opłaty komunikacyjnej  3.248.600,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  118.139,00 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  118.139,00 
wpływy z różnych dochodów  118.139,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  118.139,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  118.139,00 
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Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  118.139,00 
wydatki bieżące  118.139,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  81.841,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  118.139,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  118.139,00 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  118.139,00 
wydatki bieżące  118.139,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  81.841,00 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 278 
 

Uchwała Nr XLII/476/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia  2004 roku 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2004 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm)  oraz art.124 ust.1 pkt  2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 

 § 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XXIII/271/2004 
 z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok dodaje się 
nowy tytuł inwestycyjny: 

 
W dziale 801 – Oświata i wychowanie 
Rozdziale 80195 – Pozostała działalność   
„System elektronicznego wspomagania rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych” 
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  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 

 
Poz. 279 

 
Uchwała Nr XLII/477/2004 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  649.898,00 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia                            649.898,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego 649.898,00 
środki na uzupełnienie dochodów powiatu  649.898,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  649.898,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  649.898,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  649.898,00 
wydatki bieżące  649.898,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Poz. 280 
 

Uchwała Nr XLII/478/2004 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku. 

 
w sprawie ustalenia wydatków bieżących i majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 
 

 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 11ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1592 ze zm) oraz art.130 ust.2 i 3  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 
 § 1. Ustala się wykaz wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 2004 
roku, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 § 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 
2004 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęci i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLII/478/04 
Rada Miasta Gorzowa wlkp. 
z dnia 29 grudnia 2004 roku. 

 
Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

 

Lp. Nazwa zadania  Kwota  Termin 
realizacji 

1 Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską   1 248 862  30.06.2005 r. 
2 Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2531 F z drogą 

krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp. 
     161 545  30.06.2005 r. 

3 Ulica Kardynała Wyszyńskiego      218 400  30.06.2005 r. 
4 Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp.      148 501  30.06.2005 r. 
5 Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna        10 000  31.03.2005 r. 
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6 Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w 
Gorzowie Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno - 
kanalizacyjnych w gminach Związku Celowego Gmin 
MG-6 

     104 066  30.06.2005 r. 

7 Wykupienie polisy ubezpieczeniowej z tytułu 
odpowiedzialności za zarządzanie drogami na terenie 
miasta 

       40 000  31.01.2005 r. 

8 Realizacja projektu pod nazwą "ABC języków 
europejskich" 

       47 029  30.09.2005 r. 

9 Opracowanie I-go i III-go etapu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

     112 465  31.03.2005 r. 

10 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi 

     255 400  31.03.2005 r. 

11 Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi 

     143 895  30.06.2005 r. 

12 Nabycie nieruchomości przy ulicy Kwiatowej 
zabudowanej stadionem żużlowym 

     400 000  30.06.2005 r. 

  Ogółem    2 890 163    
 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. 
 

Dz. Rozdz § Treść Kwota 

1. 2. 3. 4. 5. 
600     Transport i łączność 1 827 308 

  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 787 308 
      Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta   
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 787 308 
  60095   Pozostała działalność 40 000 
    4430 Różne opłaty i składki 40 000 

710     Działalność usługowa 112 465 
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 112 465 
    4300 Zakup usług pozostałych 112 465 

801     Oświata i wychowanie 47 029 
  80195   Pozostała działalność 47 029 
      Wydział Edukacji   
    4307 Zakup usług pozostałych 47 029 

851     Ochrona zdrowia 399 295 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 399 295 
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

399 295 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 104 066 
  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 104 066 
      Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta   
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 104 066 
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926     Kultura fizyczna i sport 400 000 
  92601   Obiekty sportowe 400 000 
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
400 000 

      RAZEM 2 890 163 
     
 
 

Poz. 281 
 

Zarządzenie Nr 1124/I/2004 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 grudnia  2004 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok i układu wykonawczego  budżetu miasta na 
2004 rok 

 
Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 oraz art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.)  
zarządzam  co następuje : 
   
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  31.710,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości      31.710,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      31.710,00 
Rozdział 92116 – Biblioteki          31.710,00 
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej  31.710,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  31.710,00 
Wydział Kultury           31.710,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      31.710,00 
Rozdział 92116 – Biblioteki          31.710,00 
§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury     31.710,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
 

wz Prezydenta Miasta 
(-) 

Tadeusz Jankowski 
Zastępca Prezydenta Miasta 
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INFORMACJE 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Elżbieta Rafalska 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Dorota Modrzejewska - Karwowska 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Mariusz Guzenda 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
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