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SPIS TREŚCI 
 

Poz. 1657 
Uchwała Nr XLV/743/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka. 

Poz. 1658 
Uchwała Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok. 

Poz. 1659 
Uchwała Nr XLV/745/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
ustalenia wydatków bieżących i  majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

Poz. 1660 
Uchwała Nr XLV/746/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia  2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1661 
Uchwała Nr XLV/747/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia  2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok. 

Poz. 1662 
Uchwała Nr XLV/748/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1663 
Uchwała Nr XLV/749/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  17 grudnia  2008r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok. 

Poz. 1664 
Uchwała Nr XLV/750/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia  2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1665 
Uchwała Nr XLV/751/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia  2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1666 
Uchwała Nr XLV/752/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
zmian w  budżecie  miasta na 2008 rok. 
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Poz. 1667 
Uchwała Nr XLV/753/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r.  
w sprawie stawki dotacji  przedmiotowej do  wozokilometra  w trakcji  autobusowej  
i tramwajowej, na rok 2009, dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1668 
Uchwała Nr XLV/754/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1669 
Uchwała Nr XLV/755/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – 
zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1670 
Uchwała Nr XLV/756/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Poz. 1671 
Uchwała Nr XLV/757/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
nadania Statutu Ośrodkowi Adopcyjno- Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1672 
Uchwała Nr XLV/758/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r.  
w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowia dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. na 
2009 rok. 

Poz. 1673 
Uchwała Nr XLV/759/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
przekazania Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  
w Gorzowie Wlkp. do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

Poz. 1674 
Uchwała Nr XLV/760/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul.Kasprzaka z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 1675 
Uchwała Nr XLV/761/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  
w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka. 

Poz. 1676 
Uchwała Nr XLV/762/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy. 

Poz. 1677 
Uchwała Nr XLV/763/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego. 

Poz. 1678 
Uchwała Nr XLV/764/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu oraz nazwy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1679 
Uchwała Nr XLV/765/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1680 
Uchwała Nr XLV/766/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1681 
Uchwała Nr XLV/767/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie 
ustanowienia roku 2009 – „Rokiem Rodziny”. 

Poz. 1682 
Zarządzenie nr 1092/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1683 
Zarządzenie nr 1106/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 grudnia 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 
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AKTY PRAWNE 
 

Poz. 1657 
 

Uchwała Nr XLV/743/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Uchwały nr LII/562/2005 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na 
południe od ul.Walczaka. 
 

§ 2. Granice obszaru opracowania zmiany planu przedstawiono na mapie stanowiącej 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.1. Przedmiotem opracowania planu jest zmiana zasad zabudowy  
i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcję usługowe dla obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz inne wynikające z istotnych uwarunkowań  
i zgłoszonych wniosków. 
2. Zakres ustaleń planu: 
przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania; 
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych;  

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
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w tym zakaz zabudowy; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  

ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

13) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  
pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz 717 ze zm.) 

 
§ 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. 
Przewodnicząca Rady Miasta 
 

     Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 

Poz. 1658 
 

Uchwała Nr XLV/744/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008 roku 

 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d”,  „i”  pkt.10, oraz art.61 ust.2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d” , pkt.9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.) oraz art. 86, art.165, art. 166, art.168 ust.1,  art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust. 1, 
pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ust. 2, ust. 3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze 
zm.) uchwala się co następuje:  
 

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu       428.460.425 zł 
1) źródła dochodów miasta                301.735.099 zł    
A. dochody bieżące                 247.341.139 zł 
w tym: 
a) dochody z podatków i opłat       66.068.900 zł 
b) dochody z majątku komunalnego         5.055.610 zł 
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa    80.868.801 zł 
d) subwencja ogólna          46.292.031 zł 
e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
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alkoholowych            2.200.000 zł 
f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  

i inne zadania zlecone gminie ustawami     37.009.970 zł 
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 

z organami administracji rządowej                          34.000 zł 
h) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy

             4.434.400 zł 
i) dochody z pomocy zagranicznej           247.307 zł 
j) pozostałe dochody własne              5.130.120 zł 

 
B. dochody majątkowe                    54.393.960 zł 
w tym: 
a)  dochody z majątku komunalnego                     52.072.000 zł 
b)  dochody z pomocy zagranicznej        1.853.480 zł 
c) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       468.480 zł 
2) źródła dochodów  powiatu                           126.725.326 zł 
A. dochody bieżące                 122.439.826 zł 
w tym: 
a) dochody z opłaty komunikacyjnej        3.300.000 zł 
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu  państwa          22.174.160 zł 
c) subwencja ogólna                         76.675.055 zł 
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat                 11.272.200 zł 
e) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych 
powiatu                3.562.224 zł 
f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 
z organami administracji rządowej              11.000 zł 
g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego          675.672 zł 
h) dochody z pomocy zagranicznej           352.734 zł 
i) pozostałe dochody          4.416.781 zł 
B. dochody majątkowe           4.285.500 zł 
w tym: 
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                     4.285.500 zł  
2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 
 

§ 2. 1.  Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości    
507.302.253 zł 
w tym : 
1)  wydatki bieżące                 354.078.996 zł 
z tego : 
a)  wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń            149.880.649 zł 
b)  dotacje                    74.071.490 zł 
w tym : 

- przedmiotowe dla zakładów budżetowych                24.380.000 zł 
- podmiotowe dla zakładów budżetowych (w tym na realizację projektów ze środków 

Unii Europejskiej – 86.381 zł)      17.290.062 zł 
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- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury             7.021.000 zł 
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                    13.812.000 zł 
- dla podmiotów realizujących zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie            7.260.000 zł 
- inne (dotacje dla samorządów przekazane na podstawie porozumień, dotacja dla 

stowarzyszenia na prowadzenie hostelu, dotacje dla stowarzyszeń na promocję miasta 
oraz dotacje dla podmiotów zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami)                 4.308.428 zł 

c)  wydatki na obsługę długu miasta               5.260.000 zł 
d)  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto           2.727.000 zł 
e)  wydatki na programy i projekty ze środków Unii Europejskiej              547.075 zł 
2)  wydatki majątkowe                       153.223.257 zł 
 w tym: 
a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne                  100.957.276 zł 
b)  dotacje                           10.226.311 zł 

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zakładów budżetowych        420.000 zł 

- celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych            9.806.311 zł 

c)  rezerwa celowa na wydatki inwestycyjna              6.000.000 zł 
2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 
oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznacza się kwotę  
2.200.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4. Wykaz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zawiera załącznik nr 3. 
 

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat ustala się  
w wysokości  52.567.670 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.  
 

§ 6. Ustala się plan dotacji w wysokości 7.260.000 zł dla podmiotów realizujących 
zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6. 
 

§ 7.1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 78.841.828 zł, który planuje się 
pokryć: kredytem bankowym w wysokości           55.000.000 zł, 
wolnymi środkami jako nadwyżką środków  pieniężnych na rachunku   bieżącym budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych               23.841.828 zł, 
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie                              27.687.480 zł, 
w tym: 

- spłata kredytów              25.000.000 zł, 
- spłata pożyczek               834.000zł, 
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                       1.853.480 zł. 
Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych. 
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3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 106.529.308 zł pochodzące z: 
- kredytu bankowego          55.000.000 zł 
- wolnych środków  jako nadwyżki środków  pieniężnych na rachunku   bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów  
i pożyczek z lat ubiegłych       51.529.308 zł 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 5. 
 

§ 8.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości       500.000 zł  
2. Ustala się rezerwę celową  w wysokości      9.536.600 zł 
1)  na wydatki bieżące        3.536.600 zł 
w tym: 

- na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli  
placówek opiekuńczych          212.730 zł 

- nagrody z okazji Dnia Edukacji          169.870 zł 
- remonty szkół i placówek oświatowych    1.750.000 zł 
- usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych      250.000 zł 
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     354.000 zł 
- zajęcia pozalekcyjne            500.000 zł 
- projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych, w tym z budżetu  Unii 

Europejskiej            300.000 zł 
2) na wydatki majątkowe                  6.000.000 zł 
 

§ 9. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
i dochody własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach: 
1) zakłady budżetowe 
a) przychody w wysokości             110.236.617 zł 
b) wydatki w wysokości              110.101.570 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 7 
2) dochody własne jednostek budżetowych    4.970.634 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8 
3) gospodarstwa pomocnicze 
a) przychody w wysokości          295.000 zł 
b) wydatki w wysokości          295.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9 
 

§ 10.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
a) przychody w wysokości         760.000 zł 
b) wydatki w wysokości       1.141.862 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10.  
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej: 
a) przychody w wysokości         280.000 zł 
b) wydatki w wysokości          280.000 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 11. 
3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym: 
a) przychody w wysokości         420.000 zł 
b) wydatki w wysokości          435.000 zł 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

9

zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 

§ 11. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między 

działami, z wyjątkiem przeniesień wydatków inwestycyjnych powyżej kwoty 
100.000 zł, 

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli 
bank obsługujący budżet miasta, 

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 
jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, 

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 
8.000.000 zł, 

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3, 

6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii 
Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4, 

7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w  roku 
następnym do kwoty  5.000.000 zł 

8) udzielania poręczeń do kwoty o której mowa w § 13. 
 

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa  
w art.82  ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2009 wynosi   63.000.000 zł, w tym: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego do kwoty      8.000.000 zł, 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 

kwoty                  55.000.000 zł, 
 

§ 13. Łączna kwota poręczeń może być udzielona do wysokości   2.000.000 zł 
 

§ 14. Określa się kwotę 10.000.000 zł, do wysokości której Prezydent Miasta może 
samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 
 

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

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez 
rozplakatowanie.  
                                                                                     Przewodnicząca  Rady Miasta 
 
                                                                                                Krystyna Sibińska 

 

 
 



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 1 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 650 242 650 242 0
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach 

powiatu
650 242 650 242 0

dochody majątkowe 650 242 650 242 0

w tym

środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł

650 242 650 242 0

630 TURYSTYKA 468 480 468 480 0
63095 Pozostała działalność 468 480 468 480 0

dochody majątkowe 468 480 468 480 0

w tym

dotacje celowe otrzymane z gminy 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego

468 480 468 480 0

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58 491 710 57 230 710 1 261 000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 13 100 13 100 0

dochody bieżące 13 100 13 100 0

w tym

wpływy z różnych opłat 13 100 13 100 0

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 58 478 610 57 217 610 1 261 000

dochody bieżące 6 406 610 5 145 610 1 261 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

55 000 0 55 000

dzierżawa gruntów na cele rolnicze 42 610 42 610 0

dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 1 300 000 1 300 000 0

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 20 000 20 000 0

opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste

3 300 000 3 300 000 0

potrącone dochody (25 %) od nieruchomości 

Skarbu Państwa

1 206 000 0 1 206 000

pozostałe dzierżawy 393 000 393 000 0

wpływy z różnych dochodów 90 000 90 000 0

Dochody
TreśćRozdz.Dz.



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 2 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

dochody majątkowe 52 072 000 52 072 000 0

w tym

sprzedaż gruntów i nieruchomości 47 722 000 47 722 000 0

sprzedaż lokali mieszkalnych i 

niemieszkalnych

3 000 000 3 000 000 0

opłata z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności

300 000 300 000 0

ratalna spłata ceny sprzedaży 1 050 000 1 050 000 0

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 427 238 2 755 238 672 000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej
125 000 0 125 000

dochody bieżące 125 000 0 125 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

125 000 0 125 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

135 000 0 135 000

dochody bieżące 135 000 0 135 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

135 000 0 135 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 0 25 000

dochody bieżące 25 000 0 25 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

25 000 0 25 000

71015 Nadzór budowlany 387 000 0 387 000
dochody bieżące 387 000 0 387 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

387 000 0 387 000



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 3 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

71020 Organizacja targów i wystaw 1 203 238 1 203 238 0
dochody majątkowe 1 203 238 1 203 238 0

w tym

środki na dofinansowanie własnych inwestycji 

gmin (związków gmin), powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw 

pozyskane z innych źródeł

1 203 238 1 203 238 0

71035 Cmentarze 1 552 000 1 552 000 0
dochody bieżące 1 552 000 1 552 000 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

34 000 34 000 0

wpływy z różnych opłat 1 518 000 1 518 000 0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 415 775 1 053 375 362 400
75011 Urzędy wojewódzkie 1 297 775 981 375 316 400

dochody bieżące 1 297 775 981 375 316 400

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

925 000 925 000 0

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

316 400 0 316 400

potrącone dochody (5 %) od dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

56 375 56 375 0

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu)

72 000 72 000 0

dochody bieżące 72 000 72 000 0

w tym

wpływy z usług 35 000 35 000 0

wpływy z różnych opłat 37 000 37 000 0



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 4 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

75045 Komisje poborowe 46 000 0 46 000
dochody bieżące 46 000 0 46 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

35 000 0 35 000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące realizowane przez powiat 

na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej

11 000 0 11 000

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 
I OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA

20 530 20 530 0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

20 530 20 530 0

dochody bieżące 20 530 20 530 0

w tym

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

20 530 20 530 0

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

13 583 300 0 13 583 300

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej

13 559 500 0 13 559 500

dochody bieżące 9 292 500 0 9 292 500

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

9 292 000 0 9 292 000

potrącone dochody (5 %) od dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

500 0 500



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 5 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

dochody majątkowe 4 267 000 0 4 267 000

w tym

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat

4 267 000 0 4 267 000

75414 Obrona cywilna 23 800 0 23 800
dochody bieżące 5 300 0 5 300

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

5 300 5 300

dochody majątkowe 18 500 0 18 500

w tym

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat

18 500 0 18 500

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM

176 432 706 150 882 546 25 550 160

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

275 000 275 000 0

dochody bieżące 275 000 275 000 0

w tym

podatek w formie karty podatkowej 275 000 275 000 0



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 6 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych

45 387 645 45 387 645 0

dochody bieżące 45 387 645 45 387 645 0

w tym

podatek rolny 36 700 36 700 0

podatek od nieruchomości 41 000 000 41 000 000 0

podatek leśny 5 100 5 100 0

podatek od środków transportowych 2 400 000 2 400 000 0

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 500 000 1 500 000 0

rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach 

i opłatach lokalnych

445 845 445 845 0

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilnoprawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych

16 817 100 16 817 100 0

dochody bieżące 16 817 100 16 817 100 0

w tym

podatek rolny 204 300 204 300 0

podatek od nieruchomości 8 252 800 8 252 800 0

opłata od posiadania psów 110 000 110 000 0

podatki zniesione - od posiadania psów 20 000 20 000 0

podatek od środków transportowych 1 100 000 1 100 000 0

opłata targowa 480 000 480 000 0

podatek od spadków i darowizn 650 000 650 000 0

podatek od czynności cywilnoprawnych 6 000 000 6 000 000 0



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 7 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 
dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

10 910 000 7 534 000 3 376 000

dochody bieżące 10 910 000 7 534 000 3 376 000

w tym

opłata planistyczna 300 000 300 000 0

wpływy z opłat za koncepcje i licencje 95 000 19 000 76 000

wpływy z opłaty skarbowej 3 800 000 3 800 000 0

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 

alkoholu

2 200 000 2 200 000 0

opłaty komunikacyjne 3 300 000 0 3 300 000

opłata administracyjna 132 000 132 000 0

opłata prolongacyjna 13 000 13 000 0

opłaty za czynności egzekucyjne 90 000 90 000 0

opłata za zajęcie pasa drogowego 980 000 980 000 0

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

80 868 801 80 868 801 0

dochody bieżące 80 868 801 80 868 801 0

w tym

planowane udziały gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych

75 188 801 75 188 801 0

planowane udziały gminy w podatku 

dochodowym od osób prawnych

5 680 000 5 680 000 0

75622 Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa

22 174 160 0 22 174 160

dochody bieżące 22 174 160 0 22 174 160

w tym

podatek dochodowy od osób fizycznych 20 988 160 0 20 988 160

podatek dochodowy od osób prawnych 1 186 000 0 1 186 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 123 967 086 47 292 031 76 675 055
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego
112 389 101 43 902 951 68 486 150

dochody bieżące 112 389 101 43 902 951 68 486 150

w tym

subwencja ogólna z budżetu państwa 112 389 101 43 902 951 68 486 150



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 8 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 000 000 1 000 000 0
dochody bieżące 1 000 000 1 000 000 0

w tym

odsetki od środków na bankowych 

rachunkach

1 000 000 1 000 000 0

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin

2 389 080 2 389 080 0

dochody bieżące 2 389 080 2 389 080 0

w tym

subwencja ogólna z budżetu państwa 2 389 080 2 389 080 0

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów 

8 188 905 0 8 188 905

dochody bieżące 8 188 905 0 8 188 905

w tym

subwencja ogólna z budżetu państwa 8 188 905 0 8 188 905

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 167 935 0 167 935
80140 Centra kształcenia ustawicznego i 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego

167 935 0 167 935

dochody bieżące 167 935 0 167 935

w tym

dotacja celowa otrzymana z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

167 935 0 167 935

851 OCHRONA ZDROWIA 306 000 272 000 34 000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

34 000 0 34 000

dochody bieżące 34 000 0 34 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

34 000 0 34 000

85158 Izby wytrzeźwień 272 000 272 000 0
dochody bieżące 272 000 272 000 0

w tym

odpłatność za pobyt 272 000 272 000 0



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 9 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

852 POMOC SPOŁECZNA 48 218 682 40 855 740 7 362 942
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 340 092 0 340 092

dochody bieżące 340 092 0 340 092

w tym

dotacje celowa otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

340 092 0 340 092

85202 Domy pomocy społecznej 6 442 705 0 6 442 705
dochody bieżące 6 442 705 0 6 442 705

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację bieżących zadań własnych 

powiatu

3 562 224 0 3 562 224

wpływy z usług 2 880 481 0 2 880 481

85203 Ośrodki wsparcia 1 243 540 883 540 360 000
dochody bieżące 1 243 540 883 540 360 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

817 440 817 440 0

wpływy z usług 65 000 65 000 0

potrącone dochody (5 %) od dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

1 100 1 100 0

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

360 000 0 360 000

85204 Rodziny zastępcze 167 645 0 167 645
dochody bieżące 167 645 167 645

w tym

dotacje celowa otrzymane z powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

167 645 0 167 645



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 10 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

31 248 000 31 248 000 0

dochody bieżące 31 248 000 31 248 000 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

31 187 000 31 187 000 0

potrącone dochody (50 %) od dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

61 000 61 000 0

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach centrum 
integracji społecznej

390 000 390 000 0

dochody bieżące 390 000 390 000 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

390 000 390 000 0

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5 290 000 5 290 000 0

dochody bieżące 5 290 000 5 290 000 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 540 000 3 540 000 0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin)

1 750 000 1 750 000 0



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 11 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 902 400 902 400 0
dochody bieżące 902 400 902 400 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 

902 400 902 400 0

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

359 800 359 800 0

dochody bieżące 359 800 359 800 0

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone gminie (związkom gmin) ustawami

130 000 130 000 0

potrącone dochody (5 %) od dochodów 

uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa

9 800 9 800 0

wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych 

usług opiekuńczych

220 000 220 000 0

85295 Pozostała działalność 1 834 500 1 782 000 52 500
dochody bieżące 1 834 500 1 782 000 52 500

w tym

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na realizację własnych zadań bieżących gmin

1 782 000 1 782 000 0

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

52 500 0 52 500

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

1 127 767 247 307 880 460

85321 Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności

450 000 0 450 000

dochody bieżące 450 000 0 450 000

w tym

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat

450 000 0 450 000



Zestawienie dochodów  budżetu miasta str. 12 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XLV/744/2008    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 grudnia 2008r.

Ogółem miasta powiatu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dochody
TreśćRozdz.Dz.

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawych

77 726 0 77 726

dochody bieżące 77 726 0 77 726

w tym

wpływy z różnych dochodów 77 726 0 77 726

85395 Pozostała działalność 600 041 247 307 352 734
dochody bieżące 600 041 247 307 352 734

w tym

dotacje rozwojowe oraz środki na 

finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

600 041 247 307 352 734

854 EDUKACYJNA OPIEKA 
WYCHOWAWCZA

176 074 0 176 074

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 
w tym poradnie specjalistyczne

4 834 0 4 834

dochody bieżące 4 834 0 4 834

w tym

wpływy z usług 4 834 0 4 834

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 171 240 0 171 240
dochody bieżące 171 240 0 171 240

w tym

wpływy z usług 171 240 0 171 240

900 Gospodarka komunalna i ochrona  
środowiska

6 900 6 900 0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 900 6 900 0
dochody bieżące 6 900 6 900 0

w tym

wpływy z różnych dochodów 6 900 6 900 0

OGÓŁEM 428 460 425 301 735 099 126 725 326



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 1 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 820
01030 Izby rolnicze 4 820

wydatki bieżące 4 820

020 LEŚNICTWO 1 000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 000

wydatki bieżące 1 000

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 52 328 653
60004 Lokalny transport zbiorowy 15 000 000

wydatki bieżące 15 000 000

w tym dotacje 15 000 000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 17 412 039
wydatki bieżące 1 176 699

wydatki majątkowe 16 235 340

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 15 145 340

60016 Drogi publiczne gminne 11 198 052
wydatki bieżące 4 450 269

wydatki majątkowe 6 747 783

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 2 599 783

60017 Drogi wewnętrzne 6 145 142
wydatki bieżące 1 749 242

wydatki majątkowe 4 395 900

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 2 565 900

60095 Pozostała działalność 2 573 420
wydatki bieżące 173 420

wydatki majątkowe 2 400 000

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 2 400 000

630 TURYSTYKA 1 103 480
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000

wydatki bieżące 30 000

w tym dotacje 30 000

63095 Pozostała działalność 1 073 480
wydatki majątkowe 1 073 480

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1 073 480

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 169 170
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 300 000

wydatki bieżące 7 880 000

w tym dotacje 7 880 000

wydatki majątkowe 420 000

w tym dotacje 420 000

WydatkiTreśćRozdz.Dz.



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 2 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 469 170
wydatki bieżące 2 261 000

wydatki majątkowe 20 208 170

70095 Pozostała działalność 4 400 000
wydatki bieżące 400 000

wydatki majątkowe 4 000 000

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 4 000 000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 770 050
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 978 640

wydatki bieżące 978 640

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej

238 410

wydatki bieżące 238 410

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 183 410

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

135 000

wydatki bieżące 135 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 195 000
wydatki bieżące 195 000

71015 Nadzór budowlany 387 000
wydatki bieżące 387 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 319 821

71020 Organizacja targów i wystaw 192 000
wydatki bieżące 192 000

71035 Cmentarze 1 644 000
wydatki bieżące 1 644 000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 37 713 140
75011 Urzędy wojewódzkie 2 141 400

wydatki bieżące 2 141 400

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 127 900

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 612 500
wydatki bieżące 612 500

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 688 200
wydatki bieżące 30 438 200

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 203 500

wydatki majątkowe 250 000

75045 Komisje poborowe 46 000
wydatki bieżące 46 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 706



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 3 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 800 000
wydatki bieżące 3 800 000

75095 Pozostała działalność 425 040
wydatki bieżące 425 040

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

20 530

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

20 530

wydatki bieżące 20 530

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 194

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

17 445 600

75404 Komendy wojewódzkie Policji 160 000
wydatki bieżące 160 000

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 559 000

wydatki bieżące 9 292 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 676 000

wydatki majątkowe 6 267 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000
wydatki bieżące 15 000

w tym dotacje 15 000

75414 Obrona cywilna 563 800
wydatki bieżące 545 300

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 500 000

wydatki majątkowe 18 500

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 15 000
wydatki bieżące 15 000

w tym dotacje 15 000

75416 Straż Miejska 1 064 800
wydatki bieżące 1 050 800

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 000 000

wydatki majątkowe 14 000

75495 Pozostała działalność 68 000
wydatki bieżące 58 000

wydatki majątkowe 10 000



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 4 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 
ICH POBOREM

465 410

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych

465 410

wydatki bieżące 465 410

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 241 110

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 7 987 000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
5 260 000

wydatki bieżące 5 260 000

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego

2 727 000

wydatki bieżące 2 727 000

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 051 600
75814 Różne rozliczenia finansowe 15 000

wydatki bieżące 15 000

75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 036 600
wydatki bieżące 4 036 600

wydatki majątkowe 6 000 000

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 147 385 913
80101 Szkoły podstawowe 33 698 688

wydatki bieżące 33 698 688

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 306 680

   - dotacje 2 074 760

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 262 000
wydatki bieżące 3 262 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 880 709

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 658 212

wydatki bieżące 658 212

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 474 300

   - dotacje 94 160



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 5 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

80104 Przedszkola 26 123 690
wydatki bieżące 17 600 000

w tym dotacje 17 575 000

wydatki majątkowe 8 523 690

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 8 523 690

80105 Przedszkola specjalne 201 652
wydatki bieżące 201 652

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 830

80110 Gimnazja 21 762 000
wydatki bieżące 21 762 000

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 761 900

   - dotacje 1 122 300

80111 Gimnazja specjalne 2 720 000
wydatki bieżące 2 720 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 518 200

80113 Dowożenie uczniów do szkół 120 000
wydatki bieżące 120 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 768

80120 Licea ogólnokształcące 18 857 237
wydatki bieżące 18 857 237

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 521 530

   - dotacje 1 818 907

80123 Licea profilowane 1 412 900
wydatki bieżące 1 412 900

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 212 900

80130 Szkoły zawodowe 20 742 200
wydatki bieżące 20 742 200

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 619 000

   - dotacje 2 700 000

80132 Szkoły artystyczne 3 600 000
wydatki bieżące 3 600 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 248 016

80134 Szkoły zawodowe specjalne 576 104
wydatki bieżące 576 104

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 516 822



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 6 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

1 471 500

wydatki bieżące 1 471 500

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 181 500

   - dotacje 2 000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 703 703
wydatki bieżące 703 703

w tym

   - dotacje 53 845

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272 113

80148 Stołówki szkolne 570 000
wydatki bieżące 570 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 421 740

80195 Pozostała działalność 10 906 027
wydatki bieżące 2 886 027

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48 000

   - dotacje 123 621

wydatki majątkowe 8 020 000

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 7 700 000

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 856 311
80395 Pozostała działalność 1 856 311

wydatki bieżące 300 000

wydatki majątkowe 1 556 311

w tym dotacje 1 356 311

851 OCHRONA ZDROWIA 3 900 600
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 340 600

wydatki bieżące 340 600

w tym dotacje 60 000

85153 Zwalczanie narkomanii 80 000
wydatki bieżące 80 000

w tym dotacje 30 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 120 000
wydatki bieżące 2 120 000

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 615 611

   - dotacje 969 000



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 7 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

34 000

wydatki bieżące 34 000

85158 Izby wytrzeźwień 800 000
wydatki bieżące 800 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 568 294

85195 Pozostała działalność 526 000
wydatki bieżące 26 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 000

wydatki majątkowe 500 000

852 POMOC SPOŁECZNA 75 598 071
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 6 698 500

wydatki bieżące 6 698 500

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 045 696

   - dotacje 820 000

85202 Domy pomocy społecznej 10 842 705
wydatki bieżące 10 842 705

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 975 088

85203 Ośrodki wsparcia 1 487 440
wydatki bieżące 1 487 440

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833 500

   - dotacje 302 880

85204 Rodziny zastępcze 3 280 000
wydatki bieżące 3 280 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 210 000

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

31 187 000

wydatki bieżące 31 187 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 620 171

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach centrum integracji społecznej

390 000

wydatki bieżące 390 000



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 8 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7 346 800

wydatki bieżące 7 346 800

85215 Dodatki mieszkaniowe 5 500 000
wydatki bieżące 5 500 000

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 642 726
wydatki bieżące 642 726

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 528 600

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 052 400
wydatki bieżące 4 052 400

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 287 400

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej

330 000

wydatki bieżące 330 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 283 070

85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 300 000
wydatki bieżące 300 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275 700

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

1 150 000

wydatki bieżące 1 150 000

85295 Pozostała działalność 2 390 500
wydatki bieżące 2 390 500

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 594

   - dotacje 265 000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

4 719 004

85305 Żłobki 1 776 000
wydatki bieżące 1 776 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 709 119

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych

224 900

wydatki bieżące 224 900

w tym dotacje 224 900

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 450 000

wydatki bieżące 450 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 362 076



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 9 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 634 648
wydatki bieżące 1 634 648

w tym dotacje 1 634 648

85395 Pozostała działalność 633 456
wydatki bieżące 633 456

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 331 528

   - dotacje 86 381

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 741 078
85401 Świetlice szkolne 1 300 000

` wydatki bieżące 1 300 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 132 000

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 282 944
` wydatki bieżące 282 944

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202 895

   - dotacje 37 172

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne

2 250 000

wydatki bieżące 2 250 000

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 975 595

   - dotacje 94 232

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 367 264
wydatki bieżące 1 367 264

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 175 113

85410 Internaty i bursy szkolne 2 780 000
wydatki bieżące 2 780 000

w tym

   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 012 000

   - dotacje 198 000

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 
młodzieży

153 000

wydatki bieżące 153 000

85415 Pomoc materialna dla uczniów 155 000
wydatki bieżące 155 000

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 290 000
wydatki bieżące 290 000

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 190 950



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 10 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 5 123 684
wydatki bieżące 5 123 684

w tym dotacje 5 123 684

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 362
wydatki bieżące 17 362

85495 Pozostała działalność 21 824
wydatki bieżące 21 824

900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 24 038 943
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 761 800

wydatki bieżące 875 000

wydatki majątkowe 1 886 800

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1 886 800

90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 753 000
wydatki bieżące 3 753 000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 722 000
wydatki bieżące 572 000

wydatki majątkowe 150 000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 396 000
wydatki bieżące 4 206 000

wydatki majątkowe 190 000

90095 Pozostała działalność 12 406 143
wydatki bieżące 667 740

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 000

wydatki majątkowe 11 738 403

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 10 943 403

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

61 117 746

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000
wydatki bieżące 25 000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 885 000
wydatki bieżące 3 885 000

w tym dotacje 3 885 000

92113 Centra kultury i sztuki 52 602 246
wydatki bieżące 1 492 000

w tym dotacje 1 492 000

wydatki majątkowe 51 110 246

w tym

   - wieloletnie programy inwestycyjne 42 660 246

   - dotacje 8 450 000

92116 Biblioteki 1 644 000
wydatki bieżące 1 644 000

w tym dotacje 1 644 000



Zestawienie wydatków budżetu miasta str. 11 

Załącznik nr 2      .        

do uchwały nr XLV/744/2008      .       

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.      .

z dnia 17 grudnia 2008r.      .

1. 2. 3. 7.

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 510 000
wydatki bieżące 1 510 000

w tym dotacje 1 000 000

92195 Pozostała działalność 1 451 500
wydatki bieżące 1 451 500

w tym dotacje 800 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 884 134
92601 Obiekty sportowe 1 787 634

wydatki bieżące 280 000

w tym dotacje 280 000

wydatki majątkowe 1 507 634

w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1 458 634

92604 Instytucje kultury fizycznej 1 500 000
wydatki bieżące 1 500 000

w tym dotacje 1 500 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 595 000
wydatki bieżące 5 595 000

w tym dotacje 5 120 000

92695 Pozostała działalność 1 500
wydatki bieżące 1 500

OGÓŁEM 507 302 253



 
Limity wydatków na wieloletnie  programy  inwestycyjne  str. 1

Załącznik nr 3     .

do uchwały  Nr XLV/744/2008     .

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.     .

z dnia 17 grudnia 2008r.     .

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Cel Termin Nakłady

Jednostka realizująca Zadania programu Ogółem w tym:

Razem (9+10) udział własny inne

Razem 

(12+13) udział własny inne Razem (15+16) udział własny inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Razem x x 452 619 821 100 957 276 100 957 276 0 125 897 272 125 897 272 0 62 335 841 62 335 841 0
48 425 468 22 711 023 22 711 023 0 18 770 867 18 770 867 0 0 0 0

1 600 60015

Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z budową 
rond i niezbędnej infrastruktury w Gorzowie 
Wlkp.*
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Usprawnienie układu komunikacyjnego, poprawa 

bezpieczeństwa ruchu pojazdów 2003-2010 30 000 000 13 000 000 13 000 000 15 772 867 15 772 867 0

2 600 60015

Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. 
Słowiańską w Gorzowie Wlkp.  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Dostosowanie kładki do obowiązujących obecnie 

norm i warunków technicznych. 2007-2009 952 700 885 600 885 600 0 0

3 600 60015

Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 
Żwirowej do granic miasta
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach, 

poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i 

pieszych, poprawa warunków korzystania z 

komunikacji miejskiej 2008-2009 1 300 000 1 259 740 1 259 740 0 0

4 600 60016

Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej 
na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I -
budowa przedłużenia ulicy Gen. St. Maczka
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           

Zapewnienie dostępu przedszkola do drogi 

publicznej oraz usprawnienie układu 

komunikacyjnego na osiedlu Górczyn 2008-2009 1 273 323 1 125 913 1 125 913 0 0

5 600 60016

Przebudowa ulicy Wiatracznej w Gorzowie 
Wlkp.
 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta, 

poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów 2008-2010 3 500 000 500 000 500 000 2 998 000 2 998 000 0

6 600 60016

Modernizacja ul. Ogińskiego
 Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 2007-2009 1 848 000 350 000 350 000 0 0

7 600 60016

Przebudowa chodnika ul. Sikorskiego wzdłuż 
Starego Rynku
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych 2008-2009 455 956 434 118 434 118 0 0

8 600 60016

Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Teatralna
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji pieszych 2008-2009 200 000 189 752 189 752 0 0

9 600 60017

Budowa ulicy Prądzyńskiego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Poprawa bezpieczeństwa i komunikacji dla 

mieszkańców osiedla 2006-2009 1 567 500 500 000 500 000 0 0

10 600 60017

Budowa ul.Rejtana w Gorzowie Wlkp. 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa bezpieczeństwa komunikacji osiedla 2008-2009 1 070 000 1 034 500 1 034 500 0 0

11 600 60017

Usprawnienie układu komunikacyjnego w 
rejonie ul. Kukuczki 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na 

osiedlu 2007-2009 1 000 000 800 000 800 000 0 0

12 600 60017

Budowa brakującego odcinka ul. 
Ossolińskich 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa warunków komunikacyjnych na osiedlu 2008-2009 250 000 231 400 231 400 0 0

13 600 60095

 Budowa układu drogowego w rejonie ulic: 
Szczecińska, Złotego Smoka i Mosiężna
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta , 

poprawa bezpieczeństwa 2007-2009 5 007 989 2 400 000 2 400 000 0 0
19 267 762 1 073 480 1 073 480 0 7 615 590 7 615 590 0 0 0 0

14 630 63095

Łączą nas rzeki - etap II - budowa 
zintegrowanego systemu turystyki wodnej w 
gminach: Gorzów Wlkp., Kostrzyn n/O, 
Witnica, Deszczno* 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Stworzenie warunków umożliwiających żeglugę 

turystyczną na rzece Warcie 2007-2010 19 267 762 1 073 480 1 073 480 7 615 590 7 615 590 0

Transport i komunikacja

Turystyka

2009 2010 2011



 
Limity wydatków na wieloletnie  programy  inwestycyjne  str. 2

Załącznik nr 3     .

do uchwały  Nr XLV/744/2008     .

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.     .

z dnia 17 grudnia 2008r.     .

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Cel Termin Nakłady

Jednostka realizująca Zadania programu Ogółem w tym:

Razem (9+10) udział własny inne

Razem 

(12+13) udział własny inne Razem (15+16) udział własny inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2009 2010 2011

11 760 000 4 000 000 4 000 000 0 7 686 789 7 686 789 0 0 0 0 

15 700 70095

Budowa mieszkań socjalno-komunalnych o 
charakterze rotacyjnym i zamiennym
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Zapewnienie mieszkań rotacyjnych i zamiennych 

dla lokatorów zajmujących lokale miasta 2007-2010 11 760 000 4 000 000 4 000 000 7 686 789 7 686 789 0 0

Edukacja 36 736 437 16 223 690 16 223 690 0 8 118 565 8 118 565 0 0 0 0

16 801 80104

Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej 
na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I -
przedszkole
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           

Zapewnienie opieki przedszkolnej na osiedlu 

Górczyn 2007-2009 8 780 813 8 523 690 8 523 690 0 0

17 801 80195

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkół nr 14 przy ul. Mościckiego
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozwój kultury fizycznej i rekreacja młodzieży 

szkolnej 2008-2009 1 020 000 800 000 800 000 0 0

18 801 80195

Termomodernizacja obiektów oświatowych w 
Gorzowie Wlkp.*
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa warunków bhp 2006-2010 23 135 624 4 600 000 4 600 000 6 700 000 6 700 000 0

19 801 80195

Ochrona dziedzictwa kulturowego polegająca 
na renowacji i modernizacji zabytkowego 
budynku przy ul. Przemysłowej 22 w 
Gorzowie Wlkp.
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Modernizacja i rewitalizacja obiektu 2008-2010 3 800 000 2 300 000 2 300 000 1 418 565 1 418 565 0

193 498 290 12 830 203 12 830 203 0 26 325 000 26 325 000 0 32 175 841 32 175 841 0

20 900 90001

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na obszarze Związku Celowego 
Gmin MG-6
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa ochrony środowiska 2004-2013 100 000 000 150 000 150 000 20 000 000 20 000 000 19 675 841 19 675 841

21 900 90001

Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej 
dzielnicy "Zawarcie" Ochrona srodowiska naturalnego 2008-2009 900 000 555 000 555 000 0 0

22 900 90001

Rozbudowa przepompowni wód opadowych 
na Wale Okrężnym
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Zapewnienie ciągłości prawidłowego 

funkcjonowania istniejącej przepompowni wód 

opadowych na Wale Okrężnym, odwadniającej 

część Zawarcia (głównie ul. Grobla, Zielona, Trasa 

Nadwarciańska). Przeciwdziałanie lokalnym 

podtopieniom. 2008-2009 715 062 712 500 712 500 0 0

23 900 90001

Budowa i modernizacja kanalizacji 
deszczowej w ul. Fabrycznej
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych i 

roztopowych z jezdni ul. Fabrycznej 2008-2009 495 000 469 300 469 300 0 0

24 900 90095

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie 
w Gorzowie Wlkp. - etap II - przebudowa ul. 
Kwiatowej
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Ochrona środowiska; budowa kanalizacji 

sanitarnej 2006-2009 4 207 614 543 925 543 925 0 0

25 900 90095

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie 
w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa 
drogi powiatowej - ul. Strażacka*
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Ochrona środowiska; budowa kanalizacji 

sanitarnej 2006-2009 13 328 614 9 469 000 9 469 000 0 0

Gospodarka mieszkaniowa

Infrastruktura komunalna



 
Limity wydatków na wieloletnie  programy  inwestycyjne  str. 3

Załącznik nr 3     .

do uchwały  Nr XLV/744/2008     .

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.     .

z dnia 17 grudnia 2008r.     .

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Cel Termin Nakłady

Jednostka realizująca Zadania programu Ogółem w tym:

Razem (9+10) udział własny inne

Razem 

(12+13) udział własny inne Razem (15+16) udział własny inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2009 2010 2011

26 900 90095

Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy 
"Zawarcie"
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Zabezpieczenie mieszkańców "Zawarcia" przed 

powodziami, regulacja stosunków wodnych, 

obniżenie poziomu wód gruntowych 2008-2013 70 000 000 274 000 274 000 5 600 000 5 600 000 12 500 000 12 500 000

27 900 90095

Adaptacja budynku położonego przy ul. 
Kosynierów Gdyńskich 108 w Gorzowie 
Wlkp. wraz z zagospodarowaniem terenu na 
potrzeby Regionalnego Centrum 
Przedsiębiorczości*
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozwój przedsiębiorczości, stworzenie obszaru 

aktywności gospodarczej,promocja gospodarcza 

regionu, pomoc w transferze badań nowoczesnych 

technologii i innowacji ze świata nauki do 

przedsiębiorstw. 2007-2010 3 300 000 135 000 135 000 725 000 725 000 0

28 900 90095

Wykonanie brakujących elementów 
zabezpieczenia p.poż. w hali Lubuskiej 
Fundacji Zachodniego Centrum 
Gospodarczego 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Zapewnienie bezpieczeństwa p.poż. w hali 2008-2009 500 000 485 000 485 000 0 0

29 900 90095

Budowa elementów kanalizacji deszczowej 
rejonu "Zawarcia" 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Poprawa ochrony środowiska 2008-2009 52 000 36 478 36 478 0 0

140 000 000 42 660 246 42 660 246 0 57 380 461 57 380 461 0 30 160 000 30 160 000 0

30 921 92113

Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w 
Gorzowie Wlkp. - etap I sala koncertowa 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; 

budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie 

kształcenia artystycznego 2003-2011 140 000 000 42 660 246 42 660 246 57 380 461 57 380 461 30 160 000 30 160 000

2 931 864 1 458 634 1 458 634 0 0 0 0 0 0 0

31 926 92601

Budowa placówki edukacyjno-wychowawczej 
na osiedlu Górczyn w Gorzowie Wlkp. etap I - 
budowa boisk osiedlowych
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           

Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji 

mieszkańcom osiedla Górczyn 2008-2009 1 245 864 838 634 838 634 0 0

32 926 92601

Moje boisko - Orlik 2012
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.                           

Rozwój kultury fizycznej i zapewnienie rekreacji 

mieszkańcom 2008-2009 1 686 000 620 000 620 000 0 0
* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Kultura fizyczna i rekreacyjna



Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 1

Zał. nr 4

do uchwały nr XLV/744/2008

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008 r.

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe** pożyczki na 

prefinansowanie 

z budżetu 

państwa

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe***

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Wydatki majatkowe razem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II Wydatki bieżące razem 547 075 67 229 479 846 547 075 67 229 0 0 67 229 479 846 0 0 0 479 846 

1 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki
Priorytet: IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie 

oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o 

utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie 

różnic w jakości usług 

edukacyjnych
nazwa projektu: Śmiało ku  

przyszłości! Portfolio ucznia 

szkoły gimnazjalnej

385.264 

2008-2010

853,85395

73 160 926 24 142 136 784 160 926 24 142 0 0 24 142 136 784 0 0 0 136 784

z tego źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego**

X

X

Wydatki 

razem

Lp. Projekt Wartość 
projektu/

Lata 

realizacji

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział)/

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych

Środki z budżetu UE

środki z 

budżetu UE z tego:

Wydatki w 

2009 roku na 

realizację 
projektu

w tym:

środki z 

budżetu 

krajowego

Planowane wydatki

Wydatki 

razem
Wydatki 

razem

2009r.

z tego źródła finansowania:



Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 2

Zał. nr 4

do uchwały nr XLV/744/2008

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008 r.

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe** pożyczki na 

prefinansowanie 

z budżetu 

państwa

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe***

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

z tego źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego**

Wydatki 

razem

Lp. Projekt Wartość 
projektu/

Lata 

realizacji

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział)/

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych

Środki z budżetu UE

środki z 

budżetu UE z tego:

Wydatki w 

2009 roku na 

realizację 
projektu

w tym:

środki z 

budżetu 

krajowego

Planowane wydatki

Wydatki 

razem
Wydatki 

razem

2009r.

z tego źródła finansowania:

2 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki
Priorytet: IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

nazwa projektu: Zajęcia 

praktyczne i poradnictwo 

zawodowe gwarancją wysokich 

kwalifikacji zawodowych i 

sukcesu na rynku pracy

125.637 

2008-2009

853,85395

73 52 118 3 388 48 730 52 118 3 388 0 0 3 388 48 730 0 0 0 48 730

3 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki
Priorytet: IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

nazwa projektu: Przepis na 

dobrą szkołę
318.355 

2008-2009

853,85395

73 223 925 27 643 196 282 223 925 27 643 0 0 27 643 196 282 0 0 0 196 282



Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej str. 3

Zał. nr 4

do uchwały nr XLV/744/2008

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008 r.

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe** pożyczki na 

prefinansowanie 

z budżetu 

państwa

pożyczki 

i kredyty

obligacje pozostałe***

(6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

z tego źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego**

Wydatki 

razem

Lp. Projekt Wartość 
projektu/

Lata 

realizacji

Klasyfikacja 

(dział, 

rozdział)/

Kategoria 

interwencji 

funduszy 

strukturalnych

Środki z budżetu UE

środki z 

budżetu UE z tego:

Wydatki w 

2009 roku na 

realizację 
projektu

w tym:

środki z 

budżetu 

krajowego

Planowane wydatki

Wydatki 

razem
Wydatki 

razem

2009r.

z tego źródła finansowania:

4 Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki
Priorytet: IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w 

regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie 

atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego

nazwa projektu: Wiedza -

najpewniejszy kapitał ludzki - 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze i specjalistyczne 

dla uczniów gorzowskich szkół 

kształcenia zawodowego w roku 

szkolnym 2008/2009

204.328 

2008-2009

853,85395

73 110 106 12 056 98 050 110 106 12 056 0 0 12 056 98 050 0 0 0 98 050

Ogółem (I+II) 547 075 67 229 479 846 547 075 67 229 0 0 67 229 479 846 0 0 0 479 846
* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.

X



Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik nr 5         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

1. 2. 3.

PRZYCHODY BUDŻETU
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 55 000 000

2 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych

51 529 308

3 Razem przychody 106 529 308
4 Dochody budżetu 428 460 425

5 Razem przychody i dochody budżetu 534 989 733
ROZCHODY BUDŻETU
6 Spłaty kredytów 25 000 000

7 Spłaty pożyczek 834 000

8 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej

1 853 480

9 Razem rozchody 27 687 480
10 Wydatki budżetu 507 302 253

11 Razem rozchody i wydatki budżetu 534 989 733

Lp. Treść Kwota



Dotacje z budżetu  

Załącznik nr 6         . 

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.        . 

1. 2. 3. 4.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

30 000

75412 Ochotnicze straże pożarne 15 000
 - porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje 15 000

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 15 000
 - ratownictwo i ochrona ludności - dotacje 15 000

851 OCHRONA ZDROWIA 765 000
85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 60 000

 - ochrona i promocja zdrowia - dotacja 60 000

85153 Zwalczanie narkomanii 30 000
 - ochrona i promocja zdrowia - dotacja 30 000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 675 000
 - ochrona i promocja zdrowia - dotacja 675 000

852 POMOC SPOŁECZNA 265 000
85295 Pozostała działalność 265 000

 - pomoc społeczna - dotacje 265 000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 800 000
92195 Pozostała działalność 800 000

 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje 800 000

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 400 000
92601 Obiekty sportowe 280 000

 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje 280 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 120 000
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje 5 120 000

OGÓŁEM 7 260 000

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA 
OKREŚLONE W ART. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU 

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE



Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1

Załącznik nr 7         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

Dział Rozdział

Przychody          

z dostaw robót 

i usług

Pozostałe 

przychody 

własne

Dotacje

Na 

wynagrodz. i 

pochod. 

od wynagr.

Pozostałe 

wydatki 

bieżace

Inwestyc.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

1 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004 37 249 691 21 400 000 1 831 000 14 018 691 37 249 691 23 947 000 13 302 691 0

kwota netto (1)

Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 43 624 206 35 324 206 0 8 300 000 43 504 729 6 737 460 34 622 219 2 145 050
w tym dotacja 

celowa 420 000

Stan środków na początek roku 1 003 433

Stan środków na koniec roku 1 122 910

3 Przedszkola 801 80104 23 859 260 6 581 711 288 506 16 989 043 23 859 260 16 133 516 7 699 604 26 140
Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

4 Przedszkola 801 80146 53 845 0 0 53 845 53 845 0 53 845 0
Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

5 Przedszkola 801 80195 123 621 0 0 123 621 123 621 0 123 621 0
Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

6 Przedszkola 853 85395 86 381 0 0 86 381 86 381 45 624 40 757 0
Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

7 Przedszkola 854 85404 37 172 0 0 37 172 37 172 33 427 3 745 0
Stan środków na początek roku 0

Stan środków na koniec roku 0

8 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 5 137 020 2 501 820 1 135 200 1 500 000 5 121 450 2 177 150 2 754 300 190 000
Stan środków na początek roku 19 310

Stan środków na koniec roku 34 880

Ogółem 110 171 196 65 807 737 3 254 706 41 108 753 110 036 149 49 074 177 58 600 782 2 361 190
1) 

kwota brutto dotacji 15 000 000 zł

Nazwa zakładu budżetowegoLp.
Razem

w tym:

Klasyfikacja 

budżetowa

Przychody

w tym:

Razem

Wydatki stanowiące koszty

Planowany 

stan 

środków



Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Załącznik nr 8.       .

do uchwały nr XLV/744/2008       .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.       .      

z dnia 17 grudnia 2008r.       .

Dz. Rozdział Ogółem bieżące majątkowe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Szkoły podstawowe 801 80101 668 928 668 928 668 928

Szkoły podstawowe - specjalne 801 80102 5 460 5 460 5 460

Przedszkola specjalne 801 80105 104 451 104 451 104 451

Gimnazja 801 80110 65 750 65 750 65 750

Licea ogólnokształcące 801 80120 191 849 191 849 191 849

Szkoły zawodowe 801 80130 517 873 517 873 510 873 7 000

Szkoły artystyczne 801 80132 87 500 87 500 87 500

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 

dokształcania zawodowego

801 80140 67 000 67 000 67 000

Stołówki szkolne 801 80148 614 610 614 610 614 610

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 852 85201 189 800 189 800 144 800 45 000

Domy pomocy społecznej 852 85202 70 100 70 100 70 100

Ośrodki wsparcia 852 85203 25 000 25 000 25 000

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 852 85220 25 000 25 000 25 000

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 852 85226 5 000 5 000 5 000

Żłobki 853 85305 489 050 489 050 489 050

Placówki wychowania pozaszkolnego 854 85407 24 000 24 000 24 000

Internaty i bursy szkolne 854 85410 1 499 263 1 499 263 1 485 363 13 900

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 854 85412 320 000 320 000 320 000

Razem 4 970 634 4 970 634 4 904 734 65 900

Klasyfikacja 

budżetowa
Dochody 

własne 

jednostek 

budżetowych

Wydatki

Wyszczególnienie



Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

Dział Rozdział

Z dostaw 

robót                          

i usług

Pozostałe 

przychody 

własne

Dotacje 

przedmiot.

Na 

wynagrodz.

Pochodne 

od 

wynagrodz.

Pozostałe 

wydatki 

bieżące

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne 801 80197 295 000 285 000 10 000 0 295 000 177 940 25 590 91 470

Razem 295 000 285 000 10 000 0 295 000 177 940 25 590 91 470

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

Klasyfikacja 

budżetowa

Przychody Wydatki stanowiące koszty

Razem

w tym:

Razem

w tym:



Załącznik nr  10         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

I. Stan środków na początku 2009 roku 381 862

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011
Źródło przychodów

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 700 000

2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 60 000

Razem przychody 760 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011
1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 60 000

        w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000 

2. Utrzymanie terenów zieleni 727 862

3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 11 000

     1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej 5 000

     2) Badanie wód rzeki Kłodawki 6 000

4. Ekspertyzy i opinie 5 000

5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych 60 000

6. Dotacje dla osób fizycznych na usuwanie materiałów budowlanych 

    zawierających azbest w wysokości nie większej niż 50% kosztów 

    demontażu, transportu i unieszkodliwienia 50 000

7. Wydanie raportu o stanie środowiska 20 000

8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowanych leków 

    z aptek z terenu miasta 8 000

9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej  

    dzielnicy Zawarcie 200 000

Razem wydatki 1 141 862

IV. Stan środków na koniec 2009 roku 0

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok



Załącznik nr  11         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

I. Stan środków na początku roku 0

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011
Źródło przychodów

1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 280 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011
1. Utrzymanie terenów zieleni 280 000

IV. Stan środków na koniec 2009 r. 0

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok



Załącznik nr  12         .

do uchwały nr XLV/744/2008         .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         .

I. Stan środków na początku roku 15 000

II. Przychody
 1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

     i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu 

     geodezyjno - kartograficznego 415 000

 2. Odsetki 5 000

Razem przychody 420 000

III. Wydatki
 1. Przelewy redystrybucyjne 84 000

 2. Wynagrodzenie bezosobowe 7 500

 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych 15 000

 4. Zakup energii 20 000

 5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu 15 000

 6. Usługi geodezyjno - kartograficzne na rzecz państwowego zasobu 

     geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe w Ośrodku, obsługa 

     baz komputerowych 187 000

 7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500

 8. Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej 15 000

 9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

      i urządzeń kserograficznych 10 000

10. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000

Razem wydatki 435 000

IV. Stan środków na koniec 2009 r. 0

Zestawienie  przychodów  i  wydatków  Powiatowego  Funduszu  
Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym  na  2009  rok



Załącznik nr 13         . 

do uchwały nr XLV/744/2008        .    

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.         .      

z dnia 17 grudnia 2008r.         . 

Rodzaj dochodu
Kwota 

złotych

Dział Rozdział Dział Rozdział
1 2 3 4 5 6 7 8

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 2 200 000
w tym:

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 170 000 851 85154

2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

1 950 000 851 85154

3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 80 000 851 85153

Opłaty za korzystanie z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych

2 200 000 756 75618

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania 
narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Rodzaj wydatku
Kwota 

złotych

Klasyfikacja

WydatkiDochody

Klasyfikacja



 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 1

Zał. nr 14 

do uch. nr XLV/744/2008

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008r.

Ogółem miasta powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8

700 Gospodarka mieszkaniowa 55 000 0 55 000 55 000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000 0 55 000 55 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

55 000 55 000

Wydatki bieżące 0 0 0 55 000

710 Działalność usługowa 672 000 0 672 000 672 000
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej
125 000 0 125 000 125 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

125 000 125 000

Wydatki bieżące 0 125 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 125 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

135 000 0 135 000 135 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

135 000 135 000

Wydatki bieżące 0 135 000

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000 0 25 000 25 000
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

25 000 25 000

Wydatki bieżące 0 25 000

71015 Nadzór budowlany 387 000 0 387 000 387 000
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

387 000 387 000

Wydatki bieżące 0 387 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 319 821

750 Administracja publiczna 1 276 400 925 000 351 400 1 276 400
75011 Urzędy Wojewódzkie 1 241 400 925 000 316 400 1 241 400

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

925 000 925 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

316 400 316 400

Wydatki bieżące 0 1 241 400
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1 227 900

WydatkiDz
Dochody

Treść§Rozd.



 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 2

Zał. nr 14 

do uch. nr XLV/744/2008

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008r.

Ogółem miasta powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8

WydatkiDz
Dochody

Treść§Rozd.

75045 Komisje poborowe 35 000 0 35 000 35 000
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

35 000 35 000

Wydatki bieżące 0 35 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 20 706

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20 530 20 530 0 20 530

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

20 530 20 530 0 20 530

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

20 530 20 530

Wydatki bieżące 0 20 530
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 14 194

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

13 582 800 0 13 582 800 13 582 800

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 559 000 0 13 559 000 13 559 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

9 292 000 9 292 000

6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat

4 267 000 4 267 000

Wydatki bieżące 0 9 292 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 7 676 000

Wydatki majątkowe 0 4 267 000

75414 Obrona cywilna 23 800 0 23 800 23 800
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

5 300 5 300

6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 

ustawami realizowane przez powiat

18 500 18 500

Wydatki bieżące 0 5 300

Wydatki majątkowe 0 18 500



 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 3

Zał. nr 14 

do uch. nr XLV/744/2008

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008r.

Ogółem miasta powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8

WydatkiDz
Dochody

Treść§Rozd.

851 Ochrona zdrowia 34 000 0 34 000 34 000
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

34 000 0 34 000 34 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

34 000 34 000

Wydatki bieżące 0 34 000

852 Pomoc społeczna 36 476 940 36 064 440 412 500 36 476 940
85203 Ośrodki wsparcia 1 177 440 817 440 360 000 1 177 440

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

817 440 817 440

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

360 000 360 000

Wydatki bieżące 0 1 177 440
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 661 500

w tym dotacje 0 302 880

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

31 187 000 31 187 000 0 31 187 000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

31 187 000 31 187 000

Wydatki bieżące 0 31 187 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 620 171

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 
społecznej

390 000 390 000 0 390 000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

390 000 390 000

Wydatki bieżące 0 390 000

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 540 000 3 540 000 0 3 540 000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

3 540 000 3 540 000

Wydatki bieżące 0 3 540 000



 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. ustawami str. 4

Zał. nr 14 

do uch. nr XLV/744/2008

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17.12.2008r.

Ogółem miasta powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8

WydatkiDz
Dochody

Treść§Rozd.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

130 000 130 000 0 130 000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 

(związkom gmin) ustawami

130 000 130 000

Wydatki bieżące 0 130 000

85295 Pozostała działalność 52 500 0 52 500 52 500
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

52 500 52 500

Wydatki bieżące 0 52 500
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 51 594

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 450 000 0 450 000 450 000
85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności
450 000 0 450 000 450 000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

450 000 450 000

Wydatki bieżące 0 450 000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 362 076

O G Ó Ł E M 52 567 670 37 009 970 15 557 700 52 567 670
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Poz. 1659 
 

Uchwała Nr XLV/745/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 
w sprawie ustalenia wydatków bieżących i  majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 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.191 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje : 
 
 § 1. Ustala się wykaz wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem  
2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 § 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 
2008 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
 § 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 . 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                    Krystyna Sibińska 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLV/745/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 17 grudnia 2008 roku 

 
 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
 
 
Lp. Nazwa zadania Kwota Termin realizacji 
1 Remont chodnika ul.Dąbrowskiego 

 
70.760 zł 31.07.2009r. 

2 „II etap modernizacji OWP w Dziwnowie” 
 

1.358.164 zł 30.09.2009r. 

3 Aktualizacja strategii miasta do r.2020 
 

24.888 zł 30.06.2009r. 

4 Zakup czasu antenowego na antenie telewizji  
Teletop (informacje miejskie) 
 

12.200 zł 31.01.2009r. 
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5 Zakup czasu antenowego – przeprowadzenie 
kampanii świątecznej 
 

70.000 zł 31.01.2009r. 

6 „Termomodernizacja obiektów oświatowych  
 w Gorzowie Wlkp.” 
 

49.339 zł 31.05.2009r. 

7 „Budowa separatorów na wylotach miejskiej 
kanalizacji deszczowej” 
 

222.398 zł 31.10.2009r. 

8 „Koncepcja budowy Miejskiego Ośrodka Sztuki” 
 

30.500 zł 31.03.2009r. 

 Ogółem 
 

1.838.249 zł  

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLV/745/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 17 grudnia 2008 roku 

 
Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

 
Dz. Rozdz. § Treść Kwota 
1 2 3 4 5 
 
600 
 

   
Transport i łączność  

 
70.760 zł 

   Wydział Dróg i Transportu Publicznego   
 60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 70.760 zł 
  4270 Zakup usług remontowych 70.760 zł 
 
750 
 

   
Administracja publiczna 

 
1.465.252 zł 

   Wydział Obsługi Urzędu  
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.358.164 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  1.358.164 zł 
   Wydział Rozwoju i Promocji Miasta  
 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego  82.200 zł 
  4300 Zakup usług pozostałych 82.200 zł 
   Wydział Rozwoju i Promocji Miasta  
 75095  Pozostała działalność 24.888 zł 
  4300 Zakup usług pozostałych 24.888 zł 
 
801 
 

   
Oświata i wychowanie  

 
49.339 zł 

   Wydział Inwestycji  
 80195  Pozostała działalność  49.339 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 49.339 zł 
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900 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222.398 zł 

   Wydział Gospodarki Komunalnej  
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 222.398 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  222.398 zł 
 
921 

   
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 
30.500 zł 

 
   Wydział Inwestycji  
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30.500 zł 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.500 zł 
 
Razem 

 
1.838.249 zł 

 

 

Poz. 1660 
 

Uchwała Nr XLV/746/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia  2008r. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.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  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 6, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   658,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    658,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność       658,00 
dochody bieżące         658,00 
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  658,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę           2.126,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej            2.126,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność               2.126,00 
dochody bieżące                 2.126,00 
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej     2.126,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   658,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    658,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność       658,00 
wydatki bieżące         658,00 
w tym: 
dotacje           658,00 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

13

 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   2.126,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    2.126,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność       2.126,00 
wydatki bieżące         2.126,00 
w tym: 
dotacje           2.126,00 
 
 § 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 §  6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miasta                                 
                                                                                                    
                                                                                                       Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1661 
 

Uchwała Nr XLV/747/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia  2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. 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 (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze 
zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt.  2, 7,  14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   788,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        788,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola        788,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje        788,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   788,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        788,00 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   788,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje        788,00 
 

§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
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- zwiększeniu  planu przychodów i wydatków przedszkoli miejskich o kwotę  2.000,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 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 . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 

Poz. 1662 
 

Uchwała Nr XLV/748/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   74.772,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia        74.772,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego         74.772,00 
dochody bieżące         74.772,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa      74.772,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   74.772,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        74.772,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola       74.772,00 
wydatki bieżące w tym, dotacje        74.772,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miasta                                 
                                                                                                    
                                                                                                       Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 

Poz. 1663 
 

Uchwała Nr XLV/749/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  17 grudnia  2008r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. 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  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   117.880,00 
Dział 600 – Transport i łączność        117.880,00 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne      117.880,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   117.880,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   117.880,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport        117.880,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe        117.880,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   117.880,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku 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. 
                                                                                     Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1664 
 

Uchwała Nr XLV/750/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia  2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. 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  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę  149.676,00 
- zwiększeniu planu wydatków  o kwotę      149.676,00 

 
załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 z dnia 20 grudnia 
2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1665 
 

Uchwała Nr XLV/751/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia  2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. 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 (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
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§ 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   11.500,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia        11.500,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień        11.500,00 
dochody bieżące         11.500,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  11.500,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   11.500,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia        11.500,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień        11.500,00 
wydatki bieżące          11.500,00 
 
 § 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 . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  

Poz. 1666 
 

Uchwała Nr XLV/752/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2008 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art.184 
ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 13 ust 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 43, poz.277  ze zm.) uchwala się, co następuje; 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  14.815,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   10.915,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji      10.915,00 
wydatki majątkowe          10.915,00 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia          3.900,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe        3.900,00 
wydatki bieżące           3.900,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  14.815,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   14.815,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji      14.815,00 
wydatki bieżące           3.900,00 
wydatki majątkowe          10.915,00 
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 § 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. 
       Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                 Krystyna Sibińska 

Poz. 1667 
 

Uchwała Nr XLV/753/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
w sprawie stawki   dotacji  przedmiotowej do  wozokilometra  w trakcji  autobusowej  

i tramwajowej, na rok 2009, dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie  art.174  ust.1 i 4  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia  8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości: 
 

- trakcja autobusowa  -      2,03 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa -      3,47 zł/wozokm  

 
§ 2. Traci moc uchwała nr XLIV/718/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  

26 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do 
wozokilometra  w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
                                                                                 Przewodnicząca Rady  Miasta 
 
                                                                                         Krystyna Sibińska 

Poz. 1668 
 

Uchwała Nr XLV/754/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2009  
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na: 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym, 
administrowanie Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. 
Kalkulację stawek jednostkowych zawiera załącznik nr 1 i 2. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XLV/754/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2009 na 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
 

Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.490.500,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek: 
 

lp. przeznaczenie dotacji 
stawka 

jednostkowa 
kwota 

dotacji w zł

1. 
Kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec” 
kalkulacja dla : 4 727,71 m² 

105,76 zł/m² 500 003 

2. 
Remonty lokali z ruchu ludności  
kalkulacja dla : 80 lokali 

25 000 zł/lokal 2 000 000

3. 
Remont budynku przy ul. Słonecznej 62a (siedziba klubu 
„Zodiak” i biblioteka) 
kalkulacja dla : 1 budynek 

51 275 zł/budynek 51 275 

4. 
Remont tarasu  budynku przy ul. Kwiatowej 49A-C 
kalkulacja dla: 1 929,23  m²   

259,17 zł/m² 499 999 

5. 
Aktualizacja dokumentacji technicznej budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 800 lokali 

250 zł/lokal 200 000 

6. 
Budowa altanek śmietnikowych  
kalkulacja dla: 22 altanki 

25 000 zł/altankę 550 000 
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7. 
Wymiana stolarki okiennej w bud. Przychodni przy
ul. Mieszka I 42  
Kalkulacja dla : 729,95 m² 

109,60 zł/m² 80 003 

8. 
Remont wiatrołapu przy ul. Baczyńskiego 24 
kalkulacja dla: 1 sztuka 

15 000 zł/szt 15 000 

9. 
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy 
we Wspólnotach Mieszkaniowych  
kalkulacja dla : 286 876 m² 

8,71 zł/m² 2 498 690

10. 
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu 
remontowego za lata ubiegłe  
kalkulacja dla : 200 wspólnot 

2 500 zł/wspólnotę 500 000 

11. 
Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych 
komunalnych  
kalkulacja dla : 11 117 m² 

33,33 zł/ m² 370 530 

12. 

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych
w zasobie GTBS na potrzeby komunalne  
kalkulacja dla powierzchni : 2 040,82 m²   
 9,40 zł x12 m-cy=112,80 zł (stawka w zasobie GTBS)  
-4,50 zł x12 m-cy=54 zł  (stawka w z. komunalnym)  
 4,90 zł x12 m-cy=58,80 zł  (różnica) 

58,80 zł/m² 120 000 

13. 
Spłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych  
kalkulacja dla: 3 wniosków 

1 666,67 zł/kaucję 5 000 

14. 
Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej   
Kalkulacja dla : 2 994 m²   

33,40 zł/m² 100 000 

RAZEM 7 490 500 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XLV/754/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2009 na 
administrowanie Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
Dotacja przedmiotowa w kwocie 389.500,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie psów oraz 
remonty w Schronisku według następujących stawek: 
 

lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa 
kwota 

dotacji w zł

1. 
Roczny koszt utrzymania psa 
kalkulacja dla : 190 psów 

1 578,95 zł/szt 300 001 

2. 
Remont ogrodzenia wraz z wymianą furtek 
kalkulacja dla : 1 szt 

89 499 zł/szt 89 499 

RAZEM 389 500 
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      Poz. 1669 
 

Uchwała Nr XLV/755/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Ośrodka Sportu  
i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art.174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Uchwala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie  
i eksploatacje obiektów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2009 r. określone  
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2009 roku. 
        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                Krystyna Sibińska 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XLV/755/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
 
 Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
utrzymanie i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez rekreacyjno-
sportowych dla mieszkańców miasta: 
 

kwota dotacji    stawka jednostkowa 
przedmiotowej 

 
1. Imprezy        227.200,00 zł                5,07 zł 
2. Stadion sportowy ul. Myśliborska       497.000,00 zł               6,67 zł 
3. Stadion żużlowy ul. Śląska   461.000,00 zł                      12,21 zł 
4. Ośrodek przywodny w Nierzymiu   190.000,00 zł               5,57 zł 
5. Boisko w Małyszynie       124.800,00 zł                      13,85 zł 
 
    Razem dotacja :                            1.500.000,00 zł  
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Poz. 1670 
 

Uchwała Nr XLV/756/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.), art. 50 ust. 6 w związku z art.  
17 ust. 1 pkt.11 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. Nr 115  
poz. 728 z 2008r. ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się następujące zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez GCPRiPS w Gorzowie Wlkp.:  
1) Dyrektor GCPRiPS w Gorzowie Wlkp. na podstawie wywiadu środowiskowego ustala 
sytuację zdrowotną, rodzinną i finansową, przyznaje usługi opiekuńcze, określa i ustala ich 
zakres oraz wysokość odpłatności; 
2) Pomoc w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych skierowana 
jest do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub z innych przyczyn wymagają 
pomocy innych osób, a są jej pozbawione; 
3) Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. 
  

§ 2. Usługi wykonywane są przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie.  
  

§ 3. Osoby i rodziny, których dochód jest niższy od dochodu ustalonego na podstawie 
art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mają świadczone nieodpłatnie. 
   

 § 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu 
zgodnie z tabelą: 
 

Wysokość opłaty w % ustalona od ceny usługi % dochodu osoby samotnej lub osoby w rodzinie w 
stosunku do kryterium określonego w art.8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. Osoba samotna Osoba w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 101%-125%    5% 10% 
powyżej 126%-150%  10% 10% 
powyżej 151%-175%  10% 20% 
powyżej 176%-200%  15% 25% 
powyżej 201%-250%  30% 40% 
powyżej 251%-300%  45% 40% 
powyżej 301%-400%  60% 80% 
powyżej 401% 100% 100% 
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§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do 
ponoszenia opłaty lub pracownika socjalnego można zwolnić w całości lub w części  
z ponoszenia opłat na czas określony. 
 

§ 6. Odpłatność za świadczone usługi wnoszona jest do kasy GCPRiPS, co miesiąc  
w terminach ustalonych przez Dyrektora GCPRiPS. 
 

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

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIII/366/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25 sierpnia 2004r. w sprawie określenia  szczegółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania. 
 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
       Przewodnicząca Rady Miasta 
 
        Krystyna Sibińska 

Poz. 1671 
 

Uchwała Nr XLV/757/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie nadania Statutu  
Ośrodkowi Adopcyjno- Opiekuńczemu w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 85 
ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

Statut Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego 
w Gorzowie Wlkp. 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
 § 1. Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Ośrodkiem, 
jest jednostką organizacyjną Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 2. Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Kazimierza Wielkiego 42 w Gorzowie Wlkp.  
 
 § 3. Ośrodek obejmuje swoją działalnością Miasto Gorzów Wlkp. 
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 § 4. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania województwo lubuskie, prowadząc 
Wojewódzki Bank Danych o dzieciach zakwalifikowanych do przysposobienia oraz  
o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej. 
 
 § 5. Ośrodek używa pieczęci i tablicy urzędowej o treści: „Ośrodek Adopcyjno- 
Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp.” 

 
II. Cele i zadania Ośrodka 

 
 § 6.1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest inicjowanie i wspomaganie zastępczych 
form opieki i wychowania rodzinnego w rodzinie zastępczej, adopcyjnej lub w placówce 
rodzinnej. 

2. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na: 
1) pozyskiwaniu, szkoleniu i kwalifikowaniu osób zgłaszających gotowość 

prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci, które nie mogą być 
wychowywane w rodzinach biologicznych, w formie: przysposobienia, rodziny 
zastępczej, rodzinnego domu dziecka; 

2) pracy z rodziną zastępczą i naturalną, ich wspieraniu i prowadzeniu terapii rodzinnej; 
3) pozyskiwaniu i gromadzeniu informacji o dzieciach wymagających objęcia rodzinną 

opieką zastępczą; 
4) doborze właściwej ze względu na potrzeby dziecka rodziny adopcyjnej lub rodziny 

zastępczej; 
5) współpracy z dyrektorem placówki rodzinnej, w szczególności w sporządzaniu 

indywidualnych planów pracy z dzieckiem i okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w tej placówce; 

6) współpracy z sądami rodzinnymi, a w szczególności powiadamianie sądów  
o okolicznościach, które uzasadniają wszczęcie z urzędu postępowania 
opiekuńczego, sporządzaniu opinii w sprawach o przysposobienie oraz umieszczaniu 
dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

7) wydawaniu zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia 
szkolenia i udzielaniu pomocy w przygotowaniu wniosków do sądu  
o przysposobienie lub utworzenie rodziny zastępczej;  

8) prowadzeniu działalności edukacyjnej, upowszechniającej tworzenie rodzin 
przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych; 

9) prowadzeniu banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie  
i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz  
o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka; 

10)  prowadzeniu pokoju gościnnego dla rodzin adopcyjnych. 
 

§ 7. Ośrodek może realizować ww. zadania innych powiatów w formie porozumień 
zawieranych w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. 
 

III. Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem 
 

 § 8.1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, 
powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

2. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych 
przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., o ile jest to niezbędne dla realizacji statutowych 
zadań Ośrodka. 
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3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób 
zatrudnionych w Ośrodku. 

4. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Dyrektor jest uprawniony do 
wprowadzania zarządzeń, regulaminów i instrukcji. 

5. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań 
finansowych jest Dyrektor. 

6. Regulamin organizacyjny Ośrodka określa Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  
w drodze zarządzenia. 

 
 § 9. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

przy pomocy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 
 § 10. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Wojewoda Lubuski. 
 

IV.  Finanse Ośrodka 
 

 § 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta 
Gorzowa Wlkp. zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
 
 § 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 
ustalonego przez Dyrektora. 
 
 § 13. Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane 
obowiązującymi przepisami. 
 
 § 14. Ośrodek posiada wyodrębnione rachunki bankowe: konto podstawowe, konto 
dochodów własnych oraz konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
§ 15. Zmiany w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
       Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                Krystyna Sibińska   

Poz. 1672 
 

Uchwała Nr XLV/758/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Zdrowia  
dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. na 2009 rok 
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.7 ust.1 pkt.1 i art.48 ust.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm. ) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.Uchwala się Program Profilaktyki Zdrowia dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. na 

2009 rok stanowiący załącznik do uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

27

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLV/758/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 

 

 

 

Program Profilaktyki Zdrowia 

dla mieszkańców 

Gorzowa Wlkp. 

na rok 2009 
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Rozdział 1: Wprowadzenie 
§ 1. Program Profilaktyki Zdrowia dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. na 2009 rok, zwany 
dalej Programem, określa zakres oraz sposób prowadzenia zadań własnych gminy związanych 
z  profilaktyką w obszarze zdrowia publicznego. Stanowi on część Miejskiej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. 
 
§ 2. Realizatorami programu są : 

1. Wydziały Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
2. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 
3. Stacje Pogotowia Ratunkowego, 
4. Pracownie diagnostyczne, 
5. Zakłady Rehabilitacji Leczniczej, 
6. Żłobki, 
7. Zakłady Pielęgnacyjno – Opiekuńcze i Opiekuńczo – Lecznicze, 
8. Indywidualne i Zbiorowe Praktyki Lekarskie i Pielęgniarskie, 
9. Jednostki służby medycyny pracy, 
10. Placówki oświatowe, 
11.  Placówki pomocy społecznej, 
12. Placówki penitencjarne, 
13. Administracja zespolona; 
14. Organizacje pozarządowe, 
15. Kościoły i związki wyznaniowe, 
16. Osoby fizyczne i prawne. 

 
Rozdział 2: Cele programu 
 
§ 3. Celem programu w roku 2009 jest: 

1. Rozpoznawanie skali zjawiska problemów zdrowotnych na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. 

2. Wykazanie ważności i obecnego zainteresowania uwarunkowaniami zdrowia  
a w szczególności wskazywanie różnych podejść do problematyki uwarunkowań 
zdrowia i niepełnosprawności. 

3. Ocena potrzeb w Mieście Gorzów Wlkp., w tym metod oceny potrzeb zdrowotnych  
i osób niepełnosprawnych. 

4. Wskazanie współczesnego postrzegania promocji zdrowia jako nauki i ruchu 
społecznego oraz jako głównego elementu polityki zdrowia publicznego Miasta. 

5. Wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu zagadnień bioetyki i praw człowieka  
w tym przedstawianie najistotniejszych aspektów światopoglądowych wobec 
problematyki zdrowotnej i bioetyki.  

6. Zainicjowanie wymiany poglądów na temat zagadnień bioetycznych w promocji 
zdrowia w tym przedstawianie wybranych dokumentów krajowych  
i międzynarodowych dotyczących bioetyki i praw człowieka. 

7. Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie zagadnień psychologii zdrowia i promocji 
zdrowia w szczególności opanowywaniem sytuacji stresowych.  

8. Wspieranie psychologii zdrowia, jako zagadnienia naukowego, edukacyjnego  
i profesjonalnej  dyscypliny w obszarze profilaktyki, promocji i utrzymania zdrowia,  
a także analiz z obszaru optymalizacji opieki i polityki zdrowotnej Miasta. 

9. Wskazywanie na możliwości realizacji zadań promocji zdrowia w sektorze ochrony 
zdrowia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów medycznych oraz 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

29

innych profesjonalistów opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania. 
10. Wskazywanie możliwości realizacji zadań promocji zdrowia w innych sektorach niż 

ochrona zdrowia przez profesjonalistów różnych dziedzin nauki i zawodów np. 
sektorach edukacji, ochrony środowiska i innych sektorach społeczno – 
gospodarczych. 

11. Pomoc w tworzeniu środowisk wspierających zdrowie. 
12. Zwiększanie i wzmacnianie uczestnictwa społeczności lokalnej w działaniach na rzecz 

zdrowia. 
13. Ukierunkowanie działań na równość, sprawiedliwość społeczną. 
14. Poprawa informacji i wiedzy na rzecz rozwoju zdrowia publicznego. 
15. Promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom ukierunkowane na uwarunkowania 

zdrowia z uwzględnieniem wszystkich polityk i działań w tym niepełnosprawności. 
16. Wspieranie potrzeb w zakresie inwestowania w zdrowie. 

 
Rozdział 3:Formy działań 
 
§ 4. Na każdym etapie działań inicjowanych i podejmowanych działań profilaktycznych 
znaczącą rolę odgrywa edukacja publiczna w zakresie: 

1. Propagowania wiedzy na temat związków miedzy zdrowiem człowieka, a jego stylem 
życia oraz środowiskiem, fizycznym i społecznym. 

2. Działań informacyjnych, których głównym celem jest kształtowanie sprzyjających 
zdrowiu przekonań, motywacji i umiejętności dla wspierania postaw zdrowotnych. 

3. Promocji zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom bądź innemu niekorzystnemu 
zjawisku zdrowotnemu przed jego rozwinięciem. 

4. Podjęcia szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, zahamowanie 
postępu, powikłań choroby. 

5. Podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców Miasta na temat trendów w obszarze 
zdrowia. 

6. Inspirowania lokalnych działań ułatwiających rozwiązywanie problemów 
zdrowotnych. 

7. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, szczególnie z grup ryzyka  
i niepełnosprawnych. 

§ 5. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa w § 1 jest realizacja 
następujących zadań: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy diagnostycznej, leczniczej i rehabilitacyjnej dla 
osób będących pod wpływem niekorzystnego zjawiska zdrowotnego. 

2. Udzielanie wsparcia środowiskom lokalnym, w których występują problemy 
zdrowotne dla zmniejszenia postępu choroby, jej powikłań i niepełnosprawności. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów zdrowotnych powodujących dysfunkcje  
i niepełnosprawność, w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych 
publicznych i niepublicznych organizacji z obszaru opieki zdrowotnej i zdrowia 
publicznego, służących rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem  
i niepełnosprawnością. 

5. Prowadzenie badań przeglądowych (screeening). 
6. Wspieranie wszelkiej działalności ukierunkowanej na zapobieganie, wczesne 

diagnozowanie i leczenie chorób i niepełnosprawności, w tym obejmującej badania 
przeglądowe i szczepienia ochronne. 
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7. Wspieranie działalności dydaktyczno – naukowej w obszarze zdrowia publicznego. 
 

§ 6. Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej może odbywać się poprzez: 
1. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia, 

pielęgnacji, rehabilitacji. 
2. Inicjowanie programów  profilaktycznych, edukacyjnych dla dorosłych, dzieci, 

osób niepełnosprawnych. 
3. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się problematyką  

z obszaru zdrowia publicznego poprzez organizowanie kursów i szkoleń. 
4. Wspieranie działających w Mieście jednostek organizacyjnych publicznych  

i niepublicznych, działających w systemie opieki zdrowotnej, diagnostyki, 
pielęgnacji, rehabilitacji. 

5. Tworzenie i wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej. 
 
Rozdział 4:Profilaktyczna działalność edukacyjna 
 
§ 7. Realizacja zadań związanych z profilaktyczną działalnością edukacyjną może przebiegać 
dwutorowo: w drodze bezpośredniej edukacji oraz poprzez użycie w celach edukacyjnych 
środków masowego przekazu. 
 
§ 8. Działania skierowane na edukację bezpośrednią obejmują: 

1. Podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu. 
2. Poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia. 
3. Budowanie samooceny o zdrowi własnym. 
4. Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problematyką 

zdrowia publicznego. 
5. Wydawanie biuletynów i innych materiałów edukacyjnych dotyczących zdrowia. 
6. Zwiększenie liczby realizatorów profesjonalnych programów profilaktycznych. 
7. Tworzenie warunków dla mieszkańców, a w szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz 

osób niepełnosprawnych do zapobiegania chorobom. 
8. Organizacja imprez edukacyjnych  z obszaru zdrowia publicznego, poruszających  

w swym zakresie treści dotyczące profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 
 
Rozdział 5:Wspomaganie działalności podmiotów w obszarze profilaktyki zdrowia 
 
§ 9. Realizacja zadań służących profilaktyce zdrowotnej, może odbywać się poprzez: 

1. Wspieranie merytoryczne i finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, 
organizacji zajmujących się profilaktyką i edukacją w obszarze zdrowia publicznego. 

2. Obejmowanie patronatem imprez o charakterze profilaktycznym. 
3. Wspieranie działań zmierzających do zapobiegania i ograniczania chorób  

i niekorzystnych zjawisk zdrowotnych w tym niepełnosprawności. 
4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących pozyskiwania środków z innych 

źródeł niż miejskie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowia. 
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Rozdział 6: Sposoby realizacji Programu 
 
§ 10. Program realizowany jest we współpracy osób, instytucji publicznych i niepublicznych 
oraz organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem, edukacją, pomocą społeczną, 
niepełnosprawnością. 
 
§ 11. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat profilaktyki zdrowia, 
diagnostyki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji. 
 
§ 12. Realizacja programu nastąpi poprzez: 

a) udzielanie dotacji celowej, 
b) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych, 
c) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji 

           Programu. 
 
§ 13. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach programu zobowiązane są do 
złożenia oferty w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. zawierającej 
merytoryczny opis projektu, działania, kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta. 
Konkurs ofert na wykonanie poszczególnych zadań z zakresu profilaktyki będzie 
przedstawiony do publicznej wiadomości. 
 
§ 14. Za koordynację zadań oraz nadzór merytoryczny, formalny i finansowy nad realizacją 
Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Rozdział 7: Kontrola efektywności Programu 
 
§ 15. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności. 
 
§ 16. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania Programu. 

 

Poz. 1673 
 

Uchwała Nr XLV/759/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
w sprawie przekazania Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy  

Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.  
do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 
Na podstawie art.39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art.31 ust.1, art.38 ustawy z dnia  
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378  
z 2007r. ze zm.) i art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
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i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Nr 68, poz. 449 z 2007r.) uchwala się, co 
następuje: 

 
§ 1. Przekazuje się Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 

Społecznej w Gorzowie Wlkp. do realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych z wyłączeniem zadań dotyczących przekazywania informacji do biura 
Informacji Gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
       Przewodnicząca Rady Miasta 
  
              Krystyna Sibińska  

Poz. 1674 
 

Uchwała Nr XLV/760/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka 
sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XVII/257/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie 
Wlkp. w rejonie ul.Kasprzaka z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonym Uchwałą  
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego 
Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 

 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 
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Poz. 1675 
 

Uchwała Nr XLV/761/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  
poz. 717, ze zm.) w związku z uchwałą Nr LXVII/779/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 22 lutego 2006r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Gorzowie Wlkp. w rejonie 
ul.Kasprzaka, zmienionej uchwałą Nr XVII/257/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 sierpnia 2007r., po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa 
Wlkp., uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 
czerwca 2003r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 30 sierpnia 2006 r., uchwala się co następuje: 
 

ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w Gorzowie Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka, zwany w dalszej treści planem, obejmuje 
obszar położony w obrębach 10 - Zamoście i 11 - Zakanale, ograniczony: od północnego-
zachodu Kanałem Mazowieckim, ulicą Mazowiecką i Kanałem Ulgi, od północnego-
wschodu Kanałem Ulgi, granicą wałów przeciwpowodziowych oraz linią kolejową, od 
południowego-wschodu Kanałem Siedlickim, od południowego-zachodu Kanałem Ulgi  
i granicą wałów przeciwpowodziowych oraz południowo-zachodnimi granicami działek  
o numerach ewidencyjnych: 817, 860, 1087/3, 1088, 1108, 1109/7 – obręb 11 – Zakanale, 
w granicach określonych na rysunku planu. 

2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,               
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,                      
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, ze względu na brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 
m2, ze względu na brak występowania takich terenów; 
6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak takich 
pomników i ich stref ochronnych. 
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§ 2. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały. 
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp. stanowi załącznik Nr 2                        
do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik 
Nr 3 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach                        
ich finansowania stanowi załącznik Nr 4 do uchwały. 

 
  § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi 

ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) symbole terenów; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) stanowiska archeologiczne; 
7) akcenty i dominanty; 
8) granice obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią;  
9) granice terenów zamkniętych; 
10) granice terenów służących organizacji imprez masowych; 
11) strefy ochronne wałów przeciwpowodziowych; 
12) korytarze techniczne; 
13) obiekty przeznaczone do likwidacji. 

2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charakter informacyjny. 
 
  § 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć tekst ninejszej uchwały i rysunek planu; 
2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik 

Nr 1 do uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne; 
3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub literowo – cyfrowym;  

4) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę 
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych zlokalizowanych na 
działce budowlanej, wyznaczoną przez rzut poziomy budynku, mierzoną po zewnętrznym 
obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys 
występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowy zalicza                
się również prześwity, przejścia oraz rampy. Do powierzchni zabudowy nie wlicza                 
się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających  
ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów drugorzędnych, np. daszków, 
markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 
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6) wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
nieprzekraczalny parametr wykorzystania działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, 
który może być wykorzystany pod zabudowę, liczony wg wzoru: 

 D = P/T x 100 ( %), 
 gdzie: 
 D - wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy, 
 P - łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 5, 
 T - powierzchnia całkowita działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, który może być 

 wykorzystany pod zabudowę; 
7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków lub innych 

obiektów kubaturowych określoną w metrach, którą należy mierzyć od poziomu terenu 
przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu budynku, bądź do najwyższego 
punktu jego bryły; 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi być 
usytuowane co najmniej 60% zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku i której 
nie może przekroczyć żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, 
okapów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 
elementów odwodnienia; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów 
dachów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 
elementów odwodnienia; 

10) dominancie – należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej w postaci 
wyeksponowanego w przestrzeni obiektu budowlanego lub jego części, stanowiącego 
punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej; 

11) akcencie – należy przez to rozumieć element kompozycji urbanistycznej w postaci 
pomnika, rzeźby, fontanny lub innego podobnego elementu stanowiącego punkt 
orientacyjny w przestrzeni miejskiej; 

12) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć budowlę służącą reklamie; 
13) korytarzu technicznym – należy przez to rozumieć pas terenu wzdłuż sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, rowów melioracyjnych lub kanałów, w którym obowiązują 
ograniczenia w zagospodarowaniu określone w ustaleniach planu i w przepisach 
odrębnych. 

ROZDZIAŁ II 
Ustalenia ogólne 

 
§5. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami 

rozgraniczającymi na rysunku planu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 1MN, 2MN; 
2) tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oznaczone 

symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN; 
3) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U; 
4) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolami: 1US, 2US, 3US, 4US, 5US, 6US, 7US, 

8US, 9US, 10US; 
5) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczone symbolami: 1P, 2P, 

3P; 
6) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP; 
7) teren zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oznaczony symbolem ZP/US; 
8) teren ogrodów działkowych oznaczony symbolem ZD; 
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9) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 
6WS, 7WS; 

10) teren wód powierzchniowych, sportu i rekreacji oznaczony symbolem WS/US; 
11) tereny rowów melioracyjnych oznaczone symbolami: 1WR, 2WR, 3WR, 4WR, 5WR; 
12) tereny wałów przeciwpowodziowych oznaczone symbolami: 1WPP, 2WPP, 3WPP, 

4WPP, 5WPP, 6WPP, 7WPP; 
13) tereny dróg publicznych: 

a) krajowej głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem KDGP, 
b) gminnych lokalnych oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 

6KDL, 
c) gminnych dojazdowych oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 

5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 
15KDD, 16KDD, 17KDD, 

d) gminnych pieszo–jezdnych oznaczonych symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ; 
14) tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczone symbolami: 1KPR, 2KPR, 3KPR; 
15) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW; 
16) tereny parkingów oznaczone symbolami: 1KP, 2KP, 3KP, 4KP; 
17) teren kolejowy oznaczony symbolem KK; 
18) tereny stacji transformatorowych oznaczone symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E; 
19) tereny przepompowni oznaczone symbolami: 1PP, 2PP, 3PP; 
20) tereny wodociągów oznaczone symbolami: 1W, 2W. 

 
§ 6. Następujące tereny są przeznaczone na cele publiczne: 

1) tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolami: 1US, 2US, 5US, 7US, 10US; 
2) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami: 1ZP, 2ZP; 
3) tereny wód powierzchniowych oznaczone symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 

6WS, 7WS; 
4) teren wód powierzchniowych, sportu i rekreacji oznaczony symbolem WS/US; 
5) tereny rowów melioracyjnych oznaczone symbolami: 1WR, 2WR, 3WR, 4WR, 5WR; 
6) tereny wałów przeciwpowodziowych oznaczone symbolami: 1WPP, 2WPP, 3WPP, 

4WPP, 5WPP, 6WPP, 7WPP; 
7) tereny dróg publicznych: 

a) krajowej głównej ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem KDGP, 
b) gminnych lokalnych oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 

6KDL, 
c) gminnych dojazdowych oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 

5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 
15KDD, 16KDD, 17KDD, 

d) gminnych pieszo–jezdnych oznaczonych symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ; 
8) tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczone symbolami: 1KPR, 2KPR, 3KPR; 
9) teren kolejowy oznaczony symbolem KK; 
10) tereny przepompowni oznaczone symbolami: 1PP, 2PP, 3PP; 
11) tereny wodociągów oznaczone symbolami: 1W, 2W. 

 
§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zagospodarowania 

terenów oraz kształtowania przestrzeni publicznych ustala się: 
1. Lokalizację dominant architektonicznych i akcentów – w miejscach wyznaczonych na 

rysunku planu. 
2. Zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych i żelbetowych. 
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3. Dopuszczenie lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych, reklam na słupach 
oświetleniowych, tradycyjnych słupów ogłoszeniowych, tablic informacyjnych, jeżeli 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 

4. Dopuszczenie, w przestrzeni publicznej, lokalizacji elementów małej architektury, 
urządzeń technicznych, zieleni.  

5. Dopuszczenie, w przestrzeni publicznej, lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych jedynie podczas organizowanych imprez masowych. 

6. W przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych 
stanowiących jedną nieruchomość gruntową – dopuszczenie lokalizacji zabudowy                        
na wspólnej granicy tych działek.  

7. Nakaz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy 
i urządzeń komunikacji.  

 
§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
1. Z uwagi na położenie obszaru objętego planem w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 137 ONO, ustala się w szczególności: 
1) nakaz utwardzenia i skanalizowania powierzchni narażonych na zanieczyszczenie 

substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi; 
2) nakaz oczyszczenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych i dróg przed                      

ich odprowadzeniem; 
3) zakaz zrzutu zanieczyszczeń biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu i do wód 

powierzchniowych. 
2. Zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia                        

na prowadzenie działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów. 
3. Zagospodarowanie zielenią wszystkich terenów wolnych od utwardzenia. 
4. Dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników 

retencyjnych, zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników 
wodnych,  jeżeli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej. 
 

§ 9. 1. Obszar objęty planem obejmuje tereny zagrożone zalaniem wodą powodziową 
oraz obszary zalewane wodami opadowymi. 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów narażonych                        

na niebezpieczeństwo powodzi: 
1) nakaz zapewnienia dostępu do wałów przeciwpowodziowych w celu umożliwienia 

konserwacji urządzeń hydrotechnicznych i prowadzenia akcji przeciwpowodziowej; 
2) nakaz stosowania rozwiązań konstrukcyjno-technicznych obiektów kubaturowych 

uwzględniających zagrożenie przeciwpowodziowe, w tym zakaz lokalizacji kondygnacji 
podziemnych; 

3) nakaz zabezpieczenia odwodnienia terenów za pomocą systemu melioracyjnego; 
4) nakaz prowadzenia prac melioracyjnych i udrażniających cieki wodne. 

3. Rzędna zwierciadła wody o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% dla przekroju 
wodowskazu w Gorzowie Wlkp. przyjęta do wyznaczenia granic obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią wynosi 21,77 m n.p.m. 

4. Obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznacza się na terenie Kanału Ulgi, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

5. W obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią: 
1) ustala się zakaz wykonywania robót, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią; 
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2) wykonywanie urządzeń wodnych, wznoszenie obiektów budowlanych, sadzenie drzew 
lub krzewów, zmiana ukształtowania terenu, składowanie materiałów lub wykonywanie 
robót nie służących regulacji lub utrzymaniu wód, wymaga zgody dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej;  

3) ustala się lokalizację toru regatowego oraz dopuszczenie prowadzenia robót budowlanych 
i  lokalizacji obiektów i urządzeń związanych z realizacją toru regatowego na terenie 
oznaczonym symbolem WS/US. 

  
   § 10. 1. Ustala się nakaz zapewnienia dostępu do wyznaczonych na rysunku planu 

rowów melioracyjnych i kanałów w celu konserwacji. 
 2. W wyznaczonych na rysunku planu korytarzach technicznych rowów melioracyjnych             

i  kanałów ustala się w szczególności: 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych; 
2) zakaz nasadzeń drzew i krzewów; 
3) zakaz lokalizacji ogrodzeń i utrudniania dostępu zagospodarowaniem - w odległości 1,5m 

od rowów melioracyjnych i kanałów. 
 
  § 11. 1. Wyznacza się strefę ochronną wałów przeciwpowodziowych, zgodnie                        

z oznaczeniem na rysunku planu.  
2. W strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych, obejmującej obszar o szerokości 

50 m od stopy wałów, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów, za wyjątkiem 

obiektów, budowli i urządzeń hydrotechnicznych; 
2) lokalizację rowów opaskowych po zewnętrznej stronie wałów; 
3) lokalizację rowów melioracyjnych po zewnętrznej stronie wałów; 
4) zakaz uprawy gruntu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów; 
5) lokalizację toru regatowego po wewnętrznej stronie wałów – na terenie Kanału Ulgi, 

zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 
6) likwidację obiektów budowlanych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

3. Pod warunkiem, że roboty budowlane nie spowodują zagrożenia szczelności                       
i stabilności wału przeciwpowodziowego, w strefie ochronnej wałów przeciwpowodziowych 
dopuszcza się: 
1) komunikację, w szczególności ciągi pieszo – rowerowe na koronie wałów; 
2) sadzenie drzew i krzewów na wałach i w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów; 
3) ustawianie znaków; 
4) lokalizację obiektów budowlanych jeżeli przewidziano takie w ustaleniach 

szczegółowych. 
 
 § 12. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot, który posiada cechy 

zabytku, należy zawiadomić o tym prezydenta miasta i wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Na obszarze objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne podlegające 
ochronie prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi: 
1) stanowisko nr 107, AZP 45-12/47, ślad osadnictwa z okresu pradziejowego, ślad 

osadnictwa z okresu nowożytnego; 
2) stanowisko nr 108, AZP 45-12/48, osada z okresu pradziejowego. 

3. Dla prac ziemnych w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk 
archeologicznych, o których mowa w ust. 2, należy zapewnić ratownicze badania 
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archeologiczne, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.  
4. Ratownicze badania archeologiczne, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, należy zapewnić również dla prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie 
stanowiska archeologicznego nr 116, AZP 45-12/71 znajdującego się przy granicy obszaru 
objętego planem. 

5. W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na kopalne szczątki roślin                        
i zwierząt, należy niezwłocznie zawiadomić o tym wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe - 
prezydenta miasta, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
 § 13. 1. Ustalenia dotyczące podziałów nieruchomości zawarte są w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
2. Jeżeli ustalenia szczegółowe tego nie zabraniają, dopuszcza się wydzielenie działek 

przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem 
zapewnienia bezpośredniego dostępu do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej. 

3. Ustala się minimum powierzchni działki wydzielanej pod stację transformatorową – 
30m2 (5m x 6m). 

 
§ 14. Ustalenia dotyczące komunikacji: 

1. Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem należy zapewnić w granicach 
własnej działki budowlanej odpowiednią ze względu na funkcję i wielkość obiektu ilość 
miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo                   
oraz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

2. Ustala się wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe, 
o których mowa w ust. 1: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimum 2 miejsca postojowe na 1 dom 

mieszkalny; 
2) dla zabudowy produkcyjno-usługowej – minimum 1,5 miejsca postojowego na 100 m2 

powierzchni użytkowej; 
3) dla biur i administracji – minimum 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

użytkowej; 
4) dla gastronomii – minimum 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych; 
5) dla obiektów usługowych typu hotele, pensjonaty – minimum 2 na 10 miejsc; 
6) dla obiektów handlowych o powierzchni do 400 m2– minimum 3 miejsca postojowe                  

na 100 m2 powierzchni sprzedaży; 
7) dla hurtowni – minimum 1 miejsce postojowe na 200 m2 powierzchni sprzedaży; 
8) dla obiektów sportowych – minimum 25 miejsc postojowych na 100 użytkowników. 
 

§ 15. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1. Lokalizację projektowanych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jak również 
istniejących, w miarę ich modernizacji, w obrębie linii rozgraniczających terenów 
komunikacji z zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych                  
niż wymienione w ust. 2 terenach za zgodą właściciela terenu o ile nie zostaną 
zakłócone funkcje tych terenów. 

3. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej towarzyszącej 
inwestycjom na poszczególnych terenach. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
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1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach określonych                 
przez właściciela sieci; 

2) korytarz techniczny obejmujący teren o szerokości 16 m, po 8 m od osi przewodu 
wodociągowego magistralnego DN 1000 mm w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem 
planu, w którym ustala się: 
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
b) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej. 

5.   W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowanym systemem kanalizacji rozdzielczej 

grawitacyjno – tłocznej z wykorzystaniem pompowni i punktów tłocznych 
zlokalizowanych w liniach rozgraniczających ulic do przewodu tłocznego kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ulic Kasprzaka – Małorolnych; 

2) dopuszczenie odprowadzania ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych              
do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej; 

3) minimalną odległość zabudowy od osi przewodu sieci kanalizacyjnej oraz granicy działki 
pompowni – 5 m. 

6.   W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się: 
1) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanałów i rowów melioracyjnych 

wyposażonych w urządzenia podczyszczające do istniejących i planowanych pompowni 
melioracyjnych; 

2) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych z dachów i powierzchni nieutwardzonych 
niezagrożonych zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi i chemicznymi                 
na terenie działki budowlanej; 

3) dopuszczenie lokalizacji lokalnych pompowni wód drenażowych. 
7.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie w gaz z miejskiej sieci gazowej 
średniego ciśnienia na warunkach określonych przez właściciela sieci.  
8.   W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: 
1) dopuszczenie wykorzystanie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej; 
2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 

zanieczyszczeń; 
3) dopuszczenie likwidacji istniejących napowietrznych estakad ciepłowniczych i lokalizacji 

podziemnych sieci cieplnych; 
4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, urządzeń nie związanych lub kolidujących              

oraz innych trwałych form zagospodarowania - w tym zadrzewień i zakrzewień – w pasie 
roboczym magistrali cieplnej, przy czym szerokość pasa roboczego należy indywidualnie 
ustalać w porozumieniu z właścicielem sieci. 

9.   W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) rozbudowę i budowę nowych kablowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego 

napięcia; 
2) dostawę energii elektrycznej z istniejących i nowoprojektowanych stacji 

transformatorowych 15/0,4kV; 
3) budowę nowych stacji transformatorowych wykonanych w zależności od sposobu 

zagospodarowania terenu jako obiekty wbudowane, dobudowane lub wolno stojące; 
4) dopuszczenie przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych kolidujących              

z planowanym zainwestowaniem, polegającą na ich skablowaniu lub przeniesieniu,              
na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci; 

5) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV – 
korytarz techniczny obejmujący teren o szerokości 28 m, po 14 m od osi linii w obu 
kierunkach, w którym ustala się: 
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a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych związanych ze stałym pobytem ludzi,  
b) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej, 
c) dopuszczenie elementów zagospodarowania związanych z urządzeniem toru 

regatowego na terenie Kanału Ulgi; 
6) przy zbliżeniu innych obiektów, niezwiązanych ze stałym pobytem ludzi, do linii,                  

o których mowa w pkt 7, nakaz zachowania warunków określonych w przepisach 
szczególnych; 

7) do czasu przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
15kV – korytarz techniczny obejmujący teren o szerokości 9 m, po 4.5 m od osi linii                
w obu kierunkach, w którym ustala się: 
a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych związanych ze stałym pobytem ludzi, 
b) zakaz sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 

oraz urządzeń budowlanych na czas budowy, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
c) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej,  
d) dopuszczenie elementów zagospodarowania związanych z urządzeniem toru 

regatowego na terenie Kanału Ulgi. 
10. Ustala się, iż w przypadku skablowania istniejących napowietrznych linii 
elektroenergetycznych przestają obowiązywać ograniczenia w użytkowaniu terenu                    
w ustalonych w planie korytarzach technicznych. 
11.   W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
1) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych jako podziemne; 
2) dopuszczenie anten telefonii komórkowej o wysokości maksymalnej 15 m na dachach 

obiektów produkcyjnych, magazynów i składów; 
3) dopuszczenie masztów, w tym konstrukcji wieżowych betonowych, dla urządzeń 

przekaźnikowych telekomunikacji na terenach zabudowy produkcyjnej, magazynów               
i składów pod warunkiem, że odległość od granicy obszaru kolejowego będzie większa 
niż całkowita wysokość obiektu budowlanego; 

4) zakaz lokalizacji urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji mogących powodować 
zakłócenia łącznościowe na linii kolejowej. 

12.  Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, telekomunikacji oraz lokalizacji innych urządzeń technicznych 
wymagają uzyskania warunków technicznych od właściciela sieci. 
13. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych po uzyskaniu warunków technicznych od właściciela 
sieci. 
 

§16. Nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów. 

 
ROZDZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 17. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych                

na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN. 
1. Przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana               

na wyodrębnionej działce budowlanej. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) funkcję usługową w budynkach mieszkalnych; 
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2) wolno stojące lub wbudowane w budynek mieszkalny garaże; 
3) budynki gospodarcze na tyłach zabudowy mieszkaniowej; 
4) elementy małej architektury; 
5) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz podjazdy do budynków; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 30%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 40%; 
3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 

określonej na rysunku planu; 
4) lokalizację miejsc na czasowe gromadzenie odpadów. 

4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wolno stojącą formę zabudowy; 
2) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 10 m; 
3) wysokość wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych – do 6 m; 
4) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° – 45°             

w kolorze czerwonym, ceglastym lub brązowym; 
5) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie i w poziomie; 
6) dopuszczenie okien połaciowych lub lukarn; maksymalna łączna powierzchnia lukarn 

może wynosić 1/3 powierzchni połaci dachowych; 
7) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste            

i trapezowe. 
5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów mieszkaniowo – 

usługowych. 
6. W zakresie łączenia i podziału działek ustala się: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej – 1000 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej – 25 m; 
3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa 

drogowego – 80°; 
4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 

ust. 7. 
7. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1MN – z terenów: 15KDD, 16KDD; 
2) 2MN – z terenów: 15KDD, 16KDD, 17KDD. 

 
§ 18. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną oznaczonych symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 3U/MN. 
1.Przeznaczeniem terenów jest zabudowa usługowa, w szczególności: usługi rzemiosła, 

usługi handlu detalicznego małopowierzchniowego, gastronomia i rozrywka, biura                 
oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2.Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) funkcję usługową w budynkach mieszkalnych; 
2) zieleń urządzoną; 
3) elementy małej architektury; 
4) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
5) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych 

i parkingów; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
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7) usługi komunikacji w postaci warsztatu samochodowego – na terenie 3U/MN od strony 
ul. Kasprzaka. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 30%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 35%; 
3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 

określonej na rysunku planu. 
4.W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wolno stojącą formę zabudowy; 
2) wysokość zabudowy – do 12 m;  
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25° – 45° w kolorze 

czerwonym, ceglastym lub brązowym; 
4) dopuszczenie dachów płaskich dla obiektów o funkcji usługowej na terenie 2U/MN; 
5) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste                

i trapezowe. 
5.Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów mieszkaniowo – 
usługowych. 
6.W zakresie łączenia i podziału działek ustala się: 
1) minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej – 1000 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej – 25 m; 
3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa 

drogowego – 80°; 
4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 

ust. 7. 
7.Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1U/MN – z terenów: 2KDL, 4KDD; 
2) 2U/MN – z terenów: 6KDL, 14KDD; 
3) 3U/MN – z terenów: 6KDL, 15KDD. 

 
§ 19. Ustalenia dla terenów usługowych oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U, 4U, 

5U, 6U, 7U, 8U. 
1.Przeznaczeniem terenów jest zabudowa usługowa, w szczególności: gastronomia             

 i rozrywka, wystawy i ekspozycje, usługi kultury i usługi turystyczne. 
2.Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną; 
2) elementy małej architektury; 
3) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
4) urządzenia komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
6) lokale mieszkalne na potrzeby prowadzonej działalności, na przykład mieszkania 

służbowe; 
7) usługi rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz usługi handlu - obiekty handlowe                       

o powierzchni do 400 m2 – na terenach: 5U, 6U, 7U, 8U. 
3.W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 20%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 40%; 
3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 

określonej na rysunku planu; 
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4) sytuowanie frontów zabudowy równolegle do wskazanych na rysunku planu linii 
zabudowy; 

5) lokalizację dominant – zgodnie z rysunkiem planu. 
4.W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wolno stojącą formę zabudowy; 
2) wysokość zabudowy usługowej – do 12 m; 
3) wysokość dominant architektonicznych – do 13 m, wysokość dominanty usytuowanej              

na terenie 6U – do 16 m; 
4) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25° – 45° w kolorze 

ceglastym, brązowym lub grafitowym; 
5) dopuszczenie dachów płaskich na terenach oznaczonych symbolami: 5U, 6U, 8U;  
6) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste                 

i trapezowe. 
      5.W zakresie łączenia i podziału działek ustala się: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej – 2500 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej – 35 m,                     

za wyjątkiem terenu 7U, dla którego ustala się minimalną szerokość krótszego boku 
działki budowlanej i zabudowanej – 25 m; 

3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa 
drogowego – 80°; 

4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 
ust. 6. 

      6.Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1U – z terenów: 3KDL,1KDPJ; 
2) 2U – z terenów: 3KDL, 4KDL, 6KDD; 
3) 3U – z terenów: 4KDL, 5KDD, 6KDD; 
4) 4U – z terenu 5KDD; 
5) 5U – z terenów: 4KDL, 5KDD; 
6) 6U – z terenów: 4KDL, 8KDD, 2KDW; 
7) 7U – z terenów: 4KDL, 7KDD, 8KDD; 
8) 8U – z terenów: 7KDD, 2KDPJ, 10KDD. 

 
§ 20. Ustalenia dla terenów sportu i rekreacji oznaczonych symbolami: 1US, 2US, 

3US, 4US, 5US, 6US, 7US, 8US, 9US, 10US.  
1. Przeznaczeniem terenów są usługi sportu i rekreacji. 
2. Dopuszcza się organizację imprez masowych na terenach: 2US, 5US. 
3. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się:  

1) komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką; 
2) ciągi spacerowe i drogi rowerowe; 
3) elementy małej architektury; 
4) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
5) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych 

i parkingów; 
6) usługi kultury i rozrywki; 
7) usługi gastronomiczne – wyłącznie jako funkcję wbudowaną w obiekty sportowo-

rekreacyjne, z wyjątkiem organizacji imprez okolicznościowych – na terenach: 1US, 
2US, 5US, 7US, 9US, 10US; 

8) usługi hotelarskie, obiekty kongresowe i konferencyjne, usługi gastronomiczne –                   
na terenach: 3US, 4US, 6US, 8US; 
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9) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
4. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 25%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 40%; 
3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem obowiązującej i nieprzekraczalnej linii 

zabudowy określonej na rysunku planu; 
4) sytuowanie frontów zabudowy równolegle do wskazanych na rysunku planu linii 

zabudowy; 
5) lokalizację akcentów – zgodnie z rysunkiem planu; 
6) lokalizację dominant – zgodnie z rysunkiem planu; 
7) lokalizację kolektora Kanału Niwica – na terenie 7US, zgodnie z rysunkiem planu; 
8) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca              

na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynków oraz 1 miejsce postojowe na każde                
10 miejsc dla funkcji gastronomicznej; 

9) zakaz lokalizacji ogrodzeń - na terenach: 2US, 5US, 10US; 
10) bitumiczną nawierzchnię ścieżek rowerowych. 
5.  W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wolno stojącą formę zabudowy; 
2) wysokość zabudowy – do 12 m; 
3) wysokość dominant – do 16 m; 
4) wysokość akcentów – do 3,5 m; 
5) dachy o kącie nachylenia połaci 12° – 45° w kolorze ceglastym, brązowym                        

lub grafitowym – na terenach: 1US, 2US, 3US, 4US, 5US, 6US, 7US, 10US; 
6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25° – 45° w kolorze 

ceglastym lub brązowym – na terenach: 8US, 9US; 
7) dopuszczenie dla budowli sportowych przekryć namiotowych o wysokości według 

potrzeb dla danego obiektu; 
8) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste                 

i trapezowe. 
6.W zakresie łączenia i podziału działek ustala się: 
1) zakaz podziału terenów: 1US, 2US, 5US, 7US, 8US, 9US, 10US – zakaz nie dotyczy 

wydzielenia działek pod infrastrukturę techniczną; 
2) minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej na terenach: 3US, 4US, 6US 

– 5000 m2; 
3) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej na terenach: 

3US, 4US, 6US – 50 m; 
4) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do pasa 

drogowego na terenach: 3US, 4US, 6US – 80°; 
5) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 

ust. 7. 
7.Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1US – z terenu 1KDL; 
2) 2US – z terenów: 1KDL, 2KDL, 1KDD; 
3) 3US – z terenów: 2KDL, 3KDL, 1KDPJ; 
4) 4US – z terenów: 1KDL, 2KDD; 
5) 5US – z terenów: 1KDL, 2KDD; 
6) 6US – z terenów: 1KDL, 2KDL, 2KDD; 
7) 7US – z terenów: 2KDL, 3KDL, 5KDD; 
8) 8US – z terenów: 3KDL, 4KDL; 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

46

9) 9US – z terenów: 4KDL, 7KDD, 2KDPJ; 
10) 10US – z terenu 2KDPJ. 

 
§ 21. Ustalenia dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oznaczonych symbolami: 1P, 2P, 3P. 
1. Przeznaczeniem terenów są obiekty produkcyjne, składy i magazyny. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się:  

1) usługi rzemiosła i drobnej wytwórczości; 
2) usługi handlu detalicznego; 
3) usługi handlu hurtowego; 
4) biura; 
5) zieleń urządzoną; 
6) elementy małej architektury; 
7) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych 

i parkingów; 
8) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 50%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 25%; 
3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 

określonej na rysunku planu; 
4) lokalizację zabudowy równolegle do wskazanych na rysunku planu linii zabudowy                 

od strony ulicy Kasprzaka – na działkach przylegających do terenów 10KDD i 11KDD; 
5) zakaz zabudowy w odległości do 10 m od granicy obszaru kolejowego                        

przy  jednoczesnym  spełnieniu  minimalnej  odległości  20 m  od osi skrajnego toru, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

6) zieleń wysoką wzdłuż południowych granic terenów  i  wschodniej  granicy  terenu 1P, 
sąsiadującej  z  terenami  kolejowymi,  przy jednoczesnym spełnieniu warunku 
sytuowania drzew w sąsiedztwie linii kolejowej w odległości większej od granicy obszaru  
kolejowego,  niż  będzie  wynosić  ich maksymalna  wysokość, nie mniejszej jednak              
niż 15 m od osi skrajnego toru; 

7) lokalizację Kanału Niwica – na terenie 2P, zgodnie z rysunkiem planu; 
8) nakaz zapewnienia dostępu do stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 7E –               

na terenie 1P. 
4. Na terenie 1P sąsiadującym bezpośrednio z terenami kolejowymi ustala się: 

1) zakaz produkcji i obrotu substancjami łatwopalnymi, wybuchowymi, żrącymi i pylącymi 
stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla ruchu kolejowego; 

2) nakaz wyposażenia budynków i budowli posadowionych w sąsiedztwie obszaru 
kolejowego w zabezpieczenia przed  wibracjami, drganiami oraz hałasem pochodzącym 
od linii kolejowej. 
5. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy – do 25 m; 
2) maksymalną liczbę kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne;  
3) dachy o kącie nachylenia połaci do 40° w kolorze brązowym lub grafitowym; 
4) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste                  

i trapezowe. 
6. W zakresie łączenia i podziału działek ustala się: 

1) minimalną powierzchnię działki budowlanej i zabudowanej na terenach 1P i 2P – 
5000m2; 
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2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej na terenach 1P               
i 2P – 50 m; 

3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych na terenach 1P i 2P 
w stosunku do pasa drogowego – 75°; 

4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 
ust. 8. 
7. Ustala się zakaz podziału terenu 3P. 
8. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1P – z terenów: 5KDL, 13KDD, 3KDW; 
2) 2P – z terenów: 5KDL, 14KDD, 4KDW; 
3) 3P – z terenu 5KDL. 

 
  § 22. Ustalenia dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP. 

1. Przeznaczeniem terenów jest zieleń urządzona – zieleń parkowa z towarzyszeniem 
elementów małej architektury. 

2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) drogi rowerowe;  
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Na wyznaczonych terenach ustala się: 
1) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 80%; 
2) zakaz zabudowy kubaturowej; 
3) ciągi spacerowe; 
4) komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką, z wyłączeniem strefy ochronnej wałów 

przeciwpowodziowych; 
5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych na terenie 2ZP; 
6) zakaz lokalizacji ogrodzeń. 

4. Ustala się zakaz podziału terenów z wyłączeniem podziału w celu wydzielenia działek 
pod infrastrukturę techniczną. 

5. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1ZP – z terenów: 1KDD, 1KDPJ, 1KDW; 
2) 2ZP – z terenu 1KDPJ. 

 
§ 23. Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej, sportu i rekreacji oznaczonego 

symbolem  ZP/US. 
1. Przeznaczeniem terenu jest zieleń urządzona, sport i rekreacja. 
2. Dopuszcza się organizację imprez masowych. 
3. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 

1) ciągi spacerowe i drogi rowerowe; 
2) place; 
3) elementy małej architektury; 
4) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
5) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych 

i parkingów; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
7) usługi gastronomiczne; 
8) usługi hotelarskie. 

4. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 20%; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 60% działki budowlanej; 
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3) lokalizację zabudowy zgodnie z oznaczeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
określonej na rysunku planu; 

4) lokalizację akcentu – zgodnie z rysunkiem planu; 
5) lokalizację dominant – zgodnie z rysunkiem planu; 
6) komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką; 
7) uzupełnianie kompozycji zieleni poprzez nasadzenia drzew i krzewów z uwzględnieniem 

gatunków zgodnych z naturalnym siedliskiem przyrodniczym  - na obszarze ochrony 
zieleni ekologiczno–krajobrazowej; 

8) nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla rowerów, w ilości nie mniejszej niż 2 miejsca             
na każde 100 m2 powierzchni użytkowej budynków oraz 1 miejsce postojowe na każde 10 
miejsc dla funkcji gastronomicznej; 

9) zakaz lokalizacji ogrodzeń. 
5. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy – do 11 m; 
2) wysokość dominanty usytuowanej na osi terenu 2KPR – do 12 m; 
3) wysokość dominanty usytuowanej na osi terenów: 3KPR i 4KDL – do 18 m; 
4) wysokość akcentu – do 3,5 m; 
5) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25° – 45° w kolorze 

ceglastym lub brązowym; 
6) dopuszczenie dla budowli sportowych przekryć namiotowych o wysokości według 

potrzeb dla danego obiektu; 
7) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste                

i trapezowe. 
6. Ustala się zakaz podziału terenu z wyłączeniem podziału w celu wydzielenia działek 

pod infrastrukturę techniczną. 
7. Ustala się dojazd z terenów: 2KDL, 2KDD, 3KDD. 

 
§ 24. Ustalenia dla terenu ogrodów działkowych oznaczonego symbolem ZD. 

1. Przeznaczeniem terenu są ogrody działkowe. 
2. Dopuszcza się usługi sportu i rekreacji. 
3. Ustala się powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 80%. 
4. Ustala się zakaz podziału, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod lokalizację sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej. 
5. Ustala się lokalizację kolektora Kanału Niwica – zgodnie z rysunkiem planu. 
6. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów rekreacyjno – 

wypoczynkowych. 
7. Ustala się dojazd z terenu 5KDD. 

 
§ 25. Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych oznaczonego symbolem 1WS. 

1. Przeznaczeniem terenu są wody powierzchniowe – Kanał Ulgi. 
2. Teren znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
3. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 

1) mosty; 
2) urządzenia hydrotechniczne; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd z terenów: 3WPP, 6WPP, 7WPP oraz z terenów znajdujących                

się poza obszarem opracowania. 
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§ 26. Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 2WS, 
3WS, 4WS, 5WS. 
1. Przeznaczeniem terenów są wody powierzchniowe – Kanał Niwica. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) przejazdy lub przejścia nad kanałem pod warunkiem zapewnienia jego przepustowości; 
2) urządzenia hydrotechniczne; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się zakaz podziału. 
4. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 2WS – z terenu 1KDW, 1KDPJ; 
2) 3WS – z terenów: 1KDPJ, 3KDL; 
3) 4WS – z terenu 3KDL; 
4) 5WS – z terenu 5KDL. 

 
§ 27. Ustalenia dla terenów wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 6WS, 

7WS. 
5. Przeznaczeniem terenów są wody powierzchniowe – Kanał Siedlicki. 
6. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

4) przejazdy lub przejścia nad kanałem pod warunkiem zapewnienia jego przepustowości; 
5) urządzenia hydrotechniczne; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

7. Ustala się zakaz podziału. 
8. Ustala się dojazd do terenów: 

5) 6WS – z terenów: 5KDL, 6KDL, 3KDW; 
6) 7WS – z terenów: 6KDL, 16KDD, 17KDD. 

 
§ 28. Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych, sportu i rekreacji oznaczonego 

symbolem WS/US. 
1. Przeznaczeniem terenu są wody powierzchniowe, sport i rekreacja – tor regatowy 

wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą.  
2. Teren znajduje się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
3. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 

1) mosty; 
2) urządzenia hydrotechniczne; 
3) lokalizację podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd z terenów: 1WPP, 2WPP, 4WPP, 5WPP. 

 
§ 29. Ustalenia dla terenów rowów melioracyjnych oznaczonych symbolami: 1WR, 

2WR, 3WR, 4WR, 5WR. 
1. Przeznaczeniem terenów są rowy melioracyjne. 
2. Na wyznaczonych terenach ustala się:  

1) zakaz zabudowy kubaturowej; 
2) zakaz zadrzewiania i zakrzewiania. 

3. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) przejazdy lub przejścia nad rowami pod warunkiem zapewnienia ich przepustowości; 
2) wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych; 
3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności układy podczyszczania wód 

opadowych i roztopowych. 
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4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1WR, 2WR, 3WR – z terenu 1KDL; 
2) 4WR – z terenu 6KDD; 
3) 5WR – z terenu ZP/US; 

 
§ 30. Ustalenia dla terenów wałów przeciwpowodziowych oznaczonych symbolami: 

1WPP, 2WPP, 3WPP, 4WPP, 5WPP, 6WPP, 7WPP. 
1. Przeznaczeniem terenów są wały przeciwpowodziowe 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne; 
2) ciągi pieszo–jezdne lub pieszo–rowerowe; 
3) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 
4) budowle i urządzenia hydrotechniczne; 
5) rowy opaskowe – na terenie 4WPP, 5WPP; 
6) obiekty i urządzenia związane z obsługą toru regatowego, w szczególności trybuny –               

na terenach: 1WPP, 2WPP, 4WPP i 5WPP; 
7) bitumiczną nawierzchnię ścieżek rowerowych. 

3. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1WPP – z terenu 11KDD poprzez teren 2WPP oraz z terenów znajdujących                        

się poza obszarem opracowania; 
2) 2WPP – z terenu 11KDD; 
3) 3WPP – z terenu 12KDD; 
4) 4WPP – z terenu 1KDD oraz z terenów znajdujących się poza obszarem opracowania; 
5) 5WPP – z terenu 9KDD; 
6) 6WPP, 7WPP – z terenów znajdujących się poza obszarem opracowania. 

 
§ 31. Ustalenia dla terenu drogi publicznej oznaczonej symbolem KDGP. 

1. Przeznaczeniem terenu jest droga krajowa główna ruchu przyspieszonego. 
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) lokalizację przegród przeciwhałasowych. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
1) drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego; 
2) dwustronny chodnik; 
3) ścieżkę rowerową; 
4) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
 
§ 32. Ustalenia dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDL, 

2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL. 
1. Przeznaczeniem terenów są drogi gminne lokalne. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) drogi klasy lokalnej; 
2) co najmniej jednostronny chodnik; 
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3) ścieżkę rowerową; 
4) zieleń przyuliczną; 
5) dopuszcza się miejsca postojowe – na terenach: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL; 
6) lokalizację Kanału Niwica – na terenie 5KDL, zgodnie z rysunkiem planu; 
7) lokalizację przepustów – w szczególności na terenach: 3KDL, 6KDL; 
8) bitumiczną nawierzchnię ścieżek rowerowych; 
9) szerokość w liniach rozgraniczających - zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
 
§ 33. Ustalenia dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDD, 

2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 
13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD. 
1. Przeznaczeniem terenów są drogi gminne dojazdowe. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) drogi klasy dojazdowej; 
2) co najmniej jednostronny chodnik,  z dopuszczeniem przeprowadzenia ruchu pieszego                

po jezdni (pieszojezdnia); 
3) ścieżkę rowerową, z dopuszczeniem przeprowadzenia ruchu rowerowego po jezdni –               

w szczególności na terenach: 2KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD; 
4) zieleń przyuliczną – w szczególności na terenach: 2KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD; 
5) lokalizację kolektora Kanału Niwica – na terenie 5KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 
6) bitumiczną nawierzchnię ścieżek rowerowych; 
7) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
 
§ 34. Ustalenia dla terenów dróg publicznych oznaczonych symbolami: 1KDPJ, 

2KDPJ. 
1. Przeznaczeniem terenów są drogi gminne pieszo–jezdne. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów dopuszcza się alternatywnie: 
1) drogę z przeprowadzeniem ruchu pieszego i rowerowego po jezdni (pieszojezdnia); 
2) drogę, conajmniej jednostronny chodnik, ścieżkę rowerową. 

4. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) zieleń przyuliczną w postaci obustronnego szpaleru drzew; 
2) bitumiczną nawierzchnię ścieżki rowerowej; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 

5. Ustala się zakaz podziału. 
 
§ 35. Ustalenia dla terenów ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami: 

1KPR, 2KPR, 3KPR. 
1. Przeznaczeniem terenów są ciągi pieszo–rowerowe. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
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3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) dopuszczenie zieleni w postaci obustronnego szpaleru drzew – na terenach: 2KPR, 3KPR; 
2) dopuszczenie zieleni w postaci conajmniej jednostronnego szpaleru drzew,                        

przy uwzględnieniu korytarza technicznego rowu melioracyjnego na terenie 2WR –              
na terenie 1KPR; 

3) bitumiczną nawierzchnię ścieżki rowerowej; 
4) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
 
§ 36. Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW. 
1. Przeznaczeniem terenów są drogi wewnętrzne. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
4. Nakaz zastosowania  nawierzchni  utwardzonej  ze  spadkiem zapewniającym spływ 

wody w kierunku przeciwnym do terenów kolejowych – na drodze 3KDW. 
5. Ustala się zakaz podziału. 

 
§ 37. Ustalenia dla terenów parkingów oznaczonych symbolami: 1KP, 2KP, 3KP, 

4KP. 
1. Przeznaczeniem terenów są parkingi. 
2. Ustala się lokalizację miejsc postojowych w zieleni – co najmniej co 5 miejsc 

postojowych jedno drzewo. 
3. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
4. Ustala się zakaz podziału, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod lokalizację sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej. 
5. Ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń – na terenach 1KP, 2KP, 3KP. 
6. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1KP – z terenów: 2KDL, 3KDL; 
2) 2KP – z terenu 4KDL; 
3) 3KP – z terenu 2KDPJ; 
4) 4KP – z terenu 2KDPJ, 10KDD. 

 
§ 38. Ustalenia dla terenu kolejowego oznaczonego symbolem KK. 

1. Przeznaczeniem terenu jest: 
1) linia kolejowa; 
2) droga gminna dojazdowa. 

2. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności 
urządzenia telekomunikacyjne. 

3. Ustala się zakaz podziału, z wyłączeniem działek przeznaczonych pod lokalizację sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Ustala się dojazd z terenów: 11KDD, 12KDD. 
 
§ 39. Ustalenia dla terenów stacji transformatorowych oznaczonych symbolami: 1E, 

2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E. 
1. Przeznaczeniem terenów są stacje transformatorowe. 
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2. Dla wolno stojących stacji transformatorowych ustala się dopuszczalną 
wysokość 2,5m. 

3. Ustala się zakaz podziału. 
4. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1E – poza obszarem opracowania, dopuszcza się dojazd z terenu 4WPP; 
2) 2E – poza obszarem opracowania, dopuszcza się dojazd z terenu 2WPP; 
3) 3E – z terenu 2KDL; 
4) 4E – z terenu 8KDD; 
5) 5E – z terenu 10KDD przez teren 4KP; 
6) 6E – z terenu 7KDD; 
7) 7E – z terenu 13KDD przez teren 1P; 
8) 8E – z terenu 15KDD. 

 
§ 40. Ustalenia dla terenów przepompowni oznaczonych symbolami: 1PP, 2PP, 3PP. 

1. Przeznaczeniem terenów są przepompownie. 
2. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1PP – z terenów znajdujących się poza obszarem opracowania przez teren 4WPP; 
2) 2PP – z terenu 11KDD oraz z terenów znajdujących się poza obszarem opracowania 

przez teren 2WPP; 
3) 3PP – z terenu 1KDW. 

 
§ 41. Ustalenia dla terenów wodociągów oznaczonych symbolami: 1W, 2W. 

1. Przeznaczeniem terenów jest infrastruktura techniczna – urządzenia wodociągowe. 
2. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Ustala się dojazd do terenów: 

1) 1W – z terenu 7KDD; 
2) 2W – z terenu 13KDD. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Postanowienia końcowe 

 
§42. Ustala się, dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, stawkę procentową 

stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem                       
przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła  
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%. 

 
§ 43. 1. Dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 10,2650 ha 

gruntów rolnych klasy RIII, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - decyzją z dnia              
9 października 2008 r., znak: GZ.tr.057-602-426/08. 

2. Dokonuje się zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne 128,4694 ha gruntów 
rolnych klasy IV, w tym: 
1) 22,6453 ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy RIVa; 
2) 59,5717  ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy RIVb; 
3) 28,4546  ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy ŁIV; 
4) 17,7978  ha gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy PsIV, 
za zgodą Marszałka Województwa Lubuskiego - decyzją z dnia 22 października 2008 r., 

znak: DN.I.6012-46/08. 
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§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
§ 45. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia. 
                                 
Przewodnicząca Rady Miasta 

       Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godzinach urzędowania. 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLV/761/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
ROZTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Kasprzaka  
  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 
1) - inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii 

realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), 
zgodnie z planami rozwoju, 

2) w zakresie realizacji: 
a) sieci wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 

środków Miasta, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., kredytów, 
obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt  4.500.000,- zł, 

b) systemu kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane 
ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - szacunkowy koszt  
8.900.000,-zł, 

c) dróg – przewiduje się rozbudowę infrastruktury drogowej w liniach rozgraniczenia dróg 
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia i chodników jako zadanie 
realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – 
szacunkowy koszt 76.600.000,-zł, 

d) wykonanie systemu ochrony przeciwpowodziowej Zakanala wraz z budową Kanału 
Niwickiego, modernizacją kanału Siedlickiego i pompowni Siedlice oraz wykonaniem 
przepompowni Zakanale – szacunkowy koszt 40.600.000,- zł, 
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e) wykonanie toru regatowego na kanale Ulgi – 42.000.000,- zł 
 
2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 
aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
 
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt  
o zrównoważonej wartości 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalne i prawem ochrony środowiska 
 
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno- technologiczym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 
nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
 
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w  
§ 1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron. 
 

Poz. 1676 
 

Uchwała Nr XLV/762/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.21 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co 
następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XIV/196/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz.Urz. Województwa 
Lubuskiego z 2007r. Nr 78, poz. 118) wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 
„1) dochodzie miesięcznym – należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny 
dochód brutto członków gospodarstwa domowego, osiągnięty w okresie trzech miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o najem,” 
 
2. w  § 4 dodaje się pkt 3, 4 i 5 w brzmieniu: 
„3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. z 2005r. 
Dz.U. Nr 31, poz. 266 ze zm.), 

4) o osobach zamieszkujących w granicach administracyjnych miasta - należy przez to 
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rozumieć osoby posiadające na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. centrum życiowe i prowadzące 
na tym terenie gospodarstwo domowe, które mogą wykazać się w szczególności: 
zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Gorzowa Wlkp., zatrudnieniem 
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. a w przypadku osób bezdomnych 
zaświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego 
pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.  

5) mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa 
w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64,  
poz. 593 ze zm.).” 

3. w § 6 dodaje się  pkt 6 w brzmieniu: 
„6) mieszkania chronione.” 

4. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł 
prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom, jeżeli żadnemu 
z nich nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego. Prawo do zamieszkiwania 
wraz z najemcą w lokalu zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim 
zameldowane oraz stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do 
zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.” 
 
5. w  § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1, bez 
względu na wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.” 
 

6. § 11  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) które nie uzyskały zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny 
okres roczny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, obowiązującego przy 
zawieraniu umów najmu lokali socjalnych. Zgodę taką może wyrazić Prezydent Miasta na 
wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej pod warunkiem nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu.”  
 
7.  po § 13 dodaje się Rozdział VIIa w brzmieniu: 
„Rozdział VIIa  
Mieszkania chronione 
 
§ 13a.1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na pisemny i umotywowany wniosek jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej,  może przeznaczyć z komunalnego zasobu 
mieszkaniowego lokale mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania chronione.” 
2. Mieszkania chronione, o których mowa w ust. 1 wynajmowane będą na czas nieoznaczony 
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, 
3. Jednostka organizacyjna pomocy społecznej dysponuje przekazanymi lokalami na cele 
określone w ust. 1, 
4. Wyłanianie osób, mających zamieszkiwać w  mieszkaniach chronionych następuje przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1 w oparciu o istniejące 
przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych.”  
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8.  w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2.Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest brak zaległości czynszowych i innych opłat 
za użytkowanie lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie umożliwiającym jego 
natychmiastowe zasiedlenie, chyba, że lokal wymaga wykonania prac remontowych 
obciążających zgodnie z ustawą wynajmującego.” 
 
9.  § 15  otrzymuje brzmienie: 
„§ 15.1.Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy osobami fizycznymi 
zamieszkującymi w zasobie gminnym, jak również z osobami fizycznymi spoza tego zasobu  
pod warunkiem, iż jedno z zamienianych lokali należy do mieszkaniowego zasobu gminy  
z  obowiązkiem zachowania minimum 5m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną 
osobę uprawnioną. 
2. Uczestnikiem zamiany lokalu może być osoba fizyczna posiadająca: 

- prawo najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
- prawo do lokalu stanowiącego odrębną własność, 
- osoba bezumownie korzystająca z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, której wypowiedziano umowę najmu. 
3. Zamiana lokalu odbywa się pomiędzy uczestnikami posiadającymi tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu oraz nie posiadającymi zaległości czynszowych w chwili 
dokonywania zamiany. 

4. Zamiana lokalu gminnego, do którego były najemca utracił tytuł prawny, może nastąpić 
po wyrażeniu zgody Prezydenta Miasta na przywrócenie tytułu prawnego w celu 
dokonania zamiany. 

5. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, 
jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu. 

6. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o wyższym standardzie na lokal o niższym standardzie, 
jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu. 

7. Dopuszczalna jest zamiana lokali z wolą spłaty zadłużenia przez  najemcę lub osobę 
trzecią. 

8. Dopuszczalna jest zamiana lokalu socjalnego na lokal socjalny.  
9. Zamiana lokali odbywa się na podstawie wniosków o zamianę  lokali złożonych przez 

zainteresowanych w Biurze Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. 

10. Zamiana lokali może również nastąpić na podstawie propozycji złożonej najemcy przez 
Biuro Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 

11. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
następuje na podstawie zgody Prezydenta. 

12. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu, organu 
spółdzielni mieszkaniowej.”  

 
10.  po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: 
„§ 15a.1.Biuro Zamiany Mieszkań w imieniu Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej może złożyć propozycję zamiany dotychczasowego lokalu wchodzącego  
w skład mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal w przypadku, gdy: 

a) istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego, a ilością 
osób w nim zamieszkujących, 
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b) najemca lokalu posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, a także  
w przypadku gdy zaległość w opłatach skutkowałaby rozwiązaniem dotychczasowej 
umowy najmu oraz wystąpieniem na drogę postępowania sądowego o nakazanie 
opróżnienia lokalu, 

c) najemca utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu z tytułu zaległości 
czynszowych. 

2. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1 pkt b i c, jest spłata zaległości zadłużenia 
przez najemcę lub osobę trzecią. 

3. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 1 pkt c jest zgoda Prezydenta Miasta 
przywracająca tytuł prawny do lokalu.  

4. Nie przyjęcie przez najemcę zgłaszającego wolę zamiany dwukrotnej propozycji zamiany 
lokalu oraz nie spłacenie zaległości w opłatach, skutkować będzie uruchomieniem 
procedury opróżnienia lokalu .”  

 
11. § 16 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2) najemca posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) 
mieszkalnego oraz gdy współmałżonek najemcy lub właściciela zamienianego lokalu posiada 
prawo do innego lokalu,” 
„3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą 
należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 
3 miesięcy z wyjątkiem przypadku spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią.” 
 
12.  w § 20 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowanego lokalu 
wyraził zgodę zamiany lokalu za pośrednictwem Biura Zamiany Mieszkań – Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej ze spłatą zadłużenia przez osobę trzecią.” 

 
13.  § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na 
tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które są przeznaczone do wykonania remontu przez 
przyszłego najemcę, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy 
koszt remontu, termin składania oferty.” 
 
14.  § 22  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
”3. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje 
Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję 
wniosku na liście przydziału.” 
 
15.  § 23 otrzymuje brzmienie: 
„§ 23.1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy za zgodą Prezydenta Miasta 
dopuszcza się przeznaczenie pomieszczeń niemieszkalnych służących mieszkańcom do 
użytku wspólnego do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy, adaptacji w celu utworzenia 
bądź powiększenia lokali mieszkalnych, przeprowadzonych na koszt własny. 
2. Najemcą lokalu o którym mowa w ust. 1 może zostać osoba, która nie posiada tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego, bądź najemcy lokali w których na jedną osobę uprawnioną 
do zamieszkiwania przypada mniej niż 5m2 a najemcy ci zamieszkują w lokalach 
znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do adaptacji. 
3. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu lokalu do użytkowania zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego, Prezydent Miasta wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu 
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lokalu powstałego w wyniku przebudowy.” 

 
16.  § 25 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Nie przyjęcie trzech ofert lokali w danym roku przez osoby umieszczone na liście, 
powoduje skreślenie tych osób z listy przydziału przez Prezydenta Miasta.”   

17. Załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 

 
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLV/762/2008 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 grudnia 2008r. 
 
„Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIV/196/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 27 czerwca 2007r.” 
 

 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., rozpatruje wnioski o najem lokalu socjalnego 
należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie wyłącznie kompletnie 
wypełnionego druku wniosku a zawarcie umowy najmu, złożonego w określonym terminie  
w oparciu o poniższą punktację.  

 

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) w rodzinie wnioskodawcy poniżej 
75% najniższej emerytury na członka 
gospodarstwa domowego.  

     3 pkt

2) w rodzinie wnioskodawcy  
poniżej 50% najniższej emerytury      
na członka gospodarstwa domowego. 

      5 pkt 

3) w gospodarstwie jednoosobowym 
wnioskodawcy-poniżej 100% 
najniższej emerytury.   

3 pkt

1. Dochody 

4) w gospodarstwie jednoosobowym 
wnioskodawcy poniżej 75 % 
najniższej emerytury na osobę. 

5 pkt

W przypadku braku świadczenia pracy, 
konieczne jest zaświadczenie z 
Powiatowego Urzędu Pracy.  
We wniosku należy podać potwierdzone 
średnie miesięczne dochody brutto na 
jednego członka rodziny w okresie 
ostatnich 3 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku wyłącznie ze 
świadczeniami rodzinnymi, alimentami 
oraz zasiłkami stałymi z pomocy 
społecznej członków rodziny 
wnioskodawcy. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) Stałe zameldowanie i 
zamieszkiwanie na terenie Gorzowa 
Wlkp. bezpośrednio przed dniem 
złożenia wniosku trwające ponad: 

 

–  10 lat 10 pkt

–  5 lat 5 pkt

Meldunki podlegają poświadczeniu  we 
wniosku przez właściwe Biuro 
Meldunkowe. 

2. Zamieszkiwanie 
na terenie Gorzowa 
Wlkp.   

2) Zamieszkiwanie na terenie 
Gorzowa Wlkp., bez stałego 
zameldowania związane z 
zatrudnieniem  

4 pkt Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład 
pracy, zaświadczenie o prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

1) poniżej 3m2 na osobę w miejscu 
zamieszkania 

10 pkt

2) od 3,01  do 4,00 m2    8 pkt

3. Przegęszczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) od 4,01  do mniej niż 5,0 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  5 pkt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkty w przypadku oddzielnego 
zameldowania stałego  małżonków i 
jednoczesnego zamieszkiwania 
małżonków pod jednym adresem, 
liczone są na podstawie potwierdzenia 
tego przez właściwe biuro meldunkowe 
(zameldowanie czasowe) lub zarządcę 
pod kątem ilości osób zobowiązanych 
do zapłaty za media lub potwierdzenie 
innej jednostki (GCPR i PS) po 
przeprowadzeniu postępowania. Stan 
przegęszczenia powinien mieć miejsce 
w okresie co najmniej 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku. W przypadku 
oddzielnego zamieszkiwania 
małżonków punktację dzieli się na pół.

1)  jeśli nie posiadają lub nie 
posiadali tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego, 

10 pkt4.Wychowankowie 
domów dziecka i 
innych placówek 
wychowawczo-
opiekuńczych 

2) opuszczający placówkę w roku 
złożenia wniosku. 

15 pkt

Punktacja nie podlega sumowaniu. 
 

1)członkowie rodzin w których  
występuje przemoc  
 
 
 
 

5 pkt Punktacji podlegają osoby posiadające 
potwierdzenie miejsca zamieszkania 
przez GCPR i PS, Dzielnicowego, 
Straży Miejskiej. Występowanie 
zjawiska wymaga potwierdzenia w 
postaci wyroku sądowego. 

2)zamieszkujący z osobami  
poruszającymi się na wózku 
inwalidzkim, 

3 pkt

5.Stosunki 
społeczne w 
miejscu 
zamieszkania, 
warunki zdrowotne 
wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) wnioskodawca i członkowie jego 
rodziny poruszający się na wózku 
inwalidzkim lub wychowujący dzieci 
z porażeniem mózgowym lub 
chorobą nowotworową. 

5 pkt

Wymagane stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją, 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
stan zdrowia. 
Punktacja jest naliczana  w przypadku 
stałego zamieszkiwania w danym 
lokalu. 
W przypadku dziecka specjalnej troski 
wymagane jest stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją o 
przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) za każdy rok zabiegania o 
umieszczenie na listę  

1 pkt

2) okres oczekiwania na liście 
opracowanej na lata 1995-2005 

2 pkt
za każdy rok 
oczekiwania

3) odmowa zawarcia umowy najmu 
trzech różnych ofert lokali w roku 
umieszczenia wniosku na liście 
przydziału, 

- 8 pkt

6. Okres 
oczekiwania 

a każda następna odmowa  - 2 pkt

Punktację nalicza się tylko za okres 
corocznego, nieprzerwanego składania 
wniosku, licząc wstecz od daty złożenia  
ostatniego wniosku podlegającego 
kwalifikacji.  
Punktację zalicza się na podstawie 
protokołu SKM znajdującego  
się w aktach sprawy, potwierdzającego 
datę dopisania wniosku do listy.               

Przebywanie w schroniskach lub 
innych miejscach  nie będących 
lokalami mieszkalnymi: 

 

1) osoby samotne 8 pkt

2) z dziećmi 10 pkt

7. Bezdomność w 
rozumieniu ustawy 
o pomocy 
społecznej 

 

Wymagane jest pisemne poświadczenie 
tego faktu przez kierownika schroniska. 
Zamieszkiwanie w innych  miejscach 
nie będących lokalami mieszkalnymi 
powinno być potwierdzone przez 
zarządcę obiektu, dysponenta bądź 
Dzielnicowego.  
Punktację nalicza się jeśli 
wnioskodawca nie dokonał sam 
wymeldowania się z miejsca 
zamieszkiwania. 

1) Zaległości czynszowe  
ponad 3 - miesięczne 

 -10 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące 
w lokalu odpowiadają solidarnie wraz z 
najemcą za zapłatę czynszu. 

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie 
porządku domowego przez 
wnioskodawcę z rodziną. 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy, dysponenta, 
właściciela lokalu. 

3)Wyrok sądowy orzekający o 
eksmisji z lokalu 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego 

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej 
mieszkania, domu, bądź scedowanie 
praw na dzieci lub innych członków 
rodziny.     

-15 pkt Dokumenty z przeprowadzonego 
postępowania oraz oświadczenie  
strony. 
 
 

5) Samowolne zajęcie lokalu  -15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy. 
 

8. Sposób 
korzystania z 
dotychczasowego 
lokalu  

Uwaga – punktacja nie podlega sumowaniu. 

Przy kwalifikacji uwzględnia się sytuację objętą największą liczbą punktów ujemnych. 

 

 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1  (182) / 2009 

 

 

 

62

 Uwagi:  
1. Naliczenie punktacji za podane kryteria następować będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji przez 
zainteresowaną osobę. 
2. Zapis ”- ” ( minus) w pkt 6 i 8 oznacza punkty ujemne. 

 
„Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XIV/196/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 czerwca 2007r.” 
 

 
 Prezydent Miasta rozpatruje wnioski o najem lokalu mieszkalnego należącego do 
mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie wyłącznie kompletnie wypełnionego druku 
wniosku złożonego w określonym terminie, w oparciu o niżej podaną punktację.  
 
 

KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) Stałe zameldowanie i 
zamieszkiwanie na terenie Gorzowa 
Wlkp. przed dniem złożenia wniosku 
trwające ponad: 

 

- 10 lat 10 pkt

-  5 lat 5 pkt

Meldunki podlegają poświadczeniu we 
wniosku przez właściwe Biuro 
Meldunkowe. 

1. Zamieszkiwanie 
na terenie Gorzowa 
Wlkp.   

2) Zamieszkiwanie na terenie 
Gorzowa Wlkp., bez stałego 
zameldowania związane z 
zatrudnieniem  

4 pkt Potwierdzenie zatrudnienia przez 
zakład pracy, zaświadczenie o 
prowadzonej działalności gospodarczej.

1) poniżej 3m2 na osobę w miejscu 
zamieszkania 

10 pkt

2) od 3,01  do 4,00 m2    8 pkt

2. Przegęszczenie 

3) od 4,01  do mniej niż 5,0 m                   5 pkt

Punkty w przypadku oddzielnego 
zameldowania stałego  małżonków i 
jednoczesnego zamieszkiwania 
małżonków pod jednym adresem, 
liczone są na podstawie potwierdzenia 
tego przez właściwe biuro meldunkowe 
(zameldowanie czasowe) lub zarządcę 
pod kątem ilości osób zobowiązanych 
do zapłaty za media lub potwierdzenie 
innej jednostki (GCPR i PS) po 
przeprowadzeniu postępowania. Stan 
przegęszczenia powinien mieć miejsce 
w okresie co najmniej 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku. W 
przypadku oddzielnego zamieszkiwania 
małżonków punktację dzieli się na pół.
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) jeśli nie posiadają lub nie posiadali 
tytułu prawnego do lokalu 
mieszkalnego, 

10 pkt3.Wychowankowie 
domów dziecka i 
innych placówek 
wychowawczo-
opiekuńczych  2) opuszczający placówkę w roku 

złożenia wniosku. 
15 pkt

Punktacja nie podlega sumowaniu. 

1) członkowie rodzin w których 
występuje przemoc   

5 pkt Punktacji  podlegają osoby posiadające 
potwierdzenie GCPR i PS, 
Dzielnicowego, Straży Miejskiej. 
Występowanie zjawiska wymaga 
potwierdzenia w postaci wyroku 
sądowego. 

2) zamieszkujący wspólnie z 
osobami poruszającymi się    na 
wózku inwalidzkim.   

3 pkt

4. Stosunki 
społeczne w 
miejscu 
zamieszkania, 
warunki zdrowotne 
wnioskodawcy   

3) wnioskodawca i członkowie jego 
rodziny poruszający się na wózku  
inwalidzkim lub  wychowujący 
dzieci z porażeniem mózgowym lub 
chorobą nowotworową. 

5 pkt

Wymagane stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją, 
zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
stan zdrowia. 
Punktacja jest naliczana  w przypadku 
stałego zamieszkiwania w danym 
lokalu. 
W przypadku dziecka specjalnej troski 
wymagane jest stosowne orzeczenie o 
niepełnosprawności wraz z decyzją o 
przyznanym zasiłku pielęgnacyjnym. 

1) za każdy rok zabiegania o 
umieszczenie na listę  

1 pkt
 

2) okres oczekiwania na liście 
opracowanej na lata 1995-2005 

 

2 pkt
za każdy rok 
oczekiwania

3) odmowa przyjęcia w okresie 
ubiegania się o zawarcie umowy 
najmu trzech różnych ofert lokali, 

- 8 pkt

5. Okres 
oczekiwania 

a każda następna odmowa  - 2 pkt

Punktację nalicza się tylko za okres 
corocznego, nieprzerwanego składania 
wniosku,  licząc wstecz od daty 
złożenia ostatniego wniosku 
podlegającego weryfikacji..  
Punktację zalicza się na podstawie 
protokołu SKM  znajdujące-  
go się w aktach sprawy, 
potwierdzającego datę dopisania 
wniosku do listy.                                       

6. Stan rodziny Faktyczne zamieszkiwanie z byłym  
małżonkiem. 

2 pkt Wymagane potwierdzenie zarządcy 
(kto i ile osób zamieszkuje – opłata za 
media) 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

1) wspólne użytkowanie lokalu z 
innym, obcym dla rodziny 
wnioskodawcy najemcą. 

 3 pkt
 
 
 
 
 
 

Wspólne użytkowanie oznacza 
korzystanie ze wspólnych części w 
obrębie danego lokalu- kuchni, 
przedpokoju itp. – naliczenie punktacji 
wymaga potwierdzenia przez zarządcę, 
właściciela budynku, dysponenta. 

7. Warunki  
mieszkaniowe 

2) zamieszkiwanie w lokalu 
podnajmowanym minimum 2 lata 
przed złożeniem wniosku i 
systematyczne opłacanie czynszu 

3 pkt Przypadki podnajmu lokalu wymagają 
udokumentowania w postaci zgody 
zarządcy i zawartej umowy. 
Punktacji nie nalicza się jeśli 
wnioskodawca podnajmuje lokal od 
osób spowinowaconych bądź 
spokrewnionych. 
 
 
 
 
 
 
 

Przebywanie w schroniskach lub 
innych miejscach nie będących 
lokalami mieszkalnymi: 

 

1) osoby samotne 8 pkt

8. Bezdomność – w 
rozumieniu ustawy 
o pomocy 
społecznej  

2) z dziećmi 10 pkt

Wymagane jest pisemne poświadczenie 
tego faktu przez kierownika schroniska.
Zamieszkiwanie w innych miejscach 
nie będących lokalami mieszkalnymi, 
powinno być potwierdzone przez 
zarządcę obiektu, dysponenta bądź 
Dzielnicowego.  
Punktację nalicza się jeśli 
wnioskodawca nie dokonał sam 
wymeldowania się z miejsca 
zamieszkania. 

1) Zaległości czynszowe  
ponad 3 - miesięczne 

 -10 pkt Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące 
w lokalu odpowiadają solidarnie wraz z 
najemcą za zapłatę czynszu. 

2) Dewastacja lokalu i zakłócanie 
porządku domowego przez 
wnioskodawcę z rodziną. 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy, dysponenta, 
właściciela lokalu. 

3) Wyrok sądowy orzekający o 
eksmisji z lokalu 

-10 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego 

4) Sprzedanie posiadanego wcześniej 
mieszkania, domu, bądź scedowanie 
praw na dzieci lub innych członków 
rodziny.  

-15 pkt Dokumenty z przeprowadzonego 
postępowania oraz oświadczenie  
strony indywidualnie. 

9. Sposób 
korzystania z 
dotychczasowego 
lokalu 

5) Samowolne zajęcie lokalu -15 pkt Punktacja naliczana jest na podstawie 
informacji zarządcy. 
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KRYTERIUM OPIS PUNKTACJA UWAGI 

Uwaga – punktacja nie podlega sumowaniu. 
Przy kwalifikacji uwzględnia się sytuację objętą największą liczbą punktów ujemnych. 

 
Uwagi: 

1.       Naliczanie punktacji za podane kryteria następować  będzie na podstawie dostarczonej dokumentacji 
przez zainteresowaną osobę. 

2. Zapis ”- ” ( minus) w  pkt 5 i 9 oznacza punkty ujemne. 
 
 

Poz. 1677 
 

Uchwała Nr XLV/763/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego 

 
Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/561/08 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Zarządem Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości – Okręgu nr 8 Zielona Góra umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego na II piętrze w budynku przy ul.Borowskiego 31 o powierzchni 43,26m² –  
z przeznaczeniem na biuro Zarządu. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
         
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          Przewodnicząca Rady Miasta 
 
        Krystyna Sibińska 

 

Poz. 1678 
 

Uchwała Nr XLV/764/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu oraz nazwy Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu oraz nazwy Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Wydawnictwo Nefryt z siedzibą: Szczecin, Przecław 93 E/2, na 
pieniądzu lokalnym. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
                 Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1679 
 

Uchwała Nr XLV/765/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Studio Promocyjno Handlowe „CREDO” z siedzibą: 64 - 920 Piła, al.Wojska Polskiego 
43, w celu umieszczenia na okładce ksiązki „Skrzyżowania w Gorzowie”. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
               Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1680 
 

Uchwała Nr XLV/766/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Teatr im. J. Osterwy z siedzibą: Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 9, na płycie z utworami 
Zbigniewa Herberta. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
                 Krystyna Sibińska 

Poz. 1681 
 

Uchwała Nr XLV/767/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 grudnia 2008r. 

 
w sprawie ustanowienia roku 2009 – „Rokiem Rodziny” 

 
Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się rok 2009 „Rokiem Rodziny”. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnia 1 stycznia 2009r. i obowiązuje do dnia  
31 grudnia 2009r.  

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                Krystyna Sibińska 

Poz. 1682 
 

Zarządzenie nr 1092/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   333.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        333.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport        333.000,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe        333.000,00 
§ 6420 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej           333.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   529.326,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        529.326,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        183.015,00 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność       183.015,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)       182.015,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu            1.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna            5.226,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         5.226,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
               5.226,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          8.085,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             8.085,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu            8.085,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport                   333.000,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe                   333.000,00 
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)               333.000,00  
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę              196.326,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                       1.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                      1.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników             852,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             129,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                  19,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 
 
 
Wydział Edukacji                    182.015,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                  182.015,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                 182.015,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych                  182.015,00 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy           5.226,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           5.226,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze        5.226,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe             406,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          2.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych           1.830,00 
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej  
                 200,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe                  600,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  
                 190,00 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych         8.085,00 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza         8.085,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne            8.085,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          5.880,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    500,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     1.705,00 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 

 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1092/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2008 roku 

 
Zwiększa się  
Dział 801, rozdział 80195 
Jednostka § 4010 § 4110 § 4120 Razem 
ZSO nr 1 19 3  22 
ZSO nr 3 95 15 2 112 
IV LO 38 5 1 44 
V LO 143 23 3 169 
ZSO nr 16 61 9 1 71 
ZSTiO 119 18 3 140 
ZS Elektrycznych 122 18 3 143 
ZS Gastronomicznych 31 5 1 37 
ZS Budowlanych 41 6 1 48 
ZS Mechanicznych 127 19 3 149 
Zespół Szkół nr 12 30 4 1 35 
ZS Ekonomicznych 12 2  14 
Liceum Plastyczne 14 2  16 
Razem 852 129 19 1000 

 

Poz. 1683 
 

Zarządzenie nr 1106/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 grudnia 2008r. 

 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   2.012,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        2.012,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        1.440,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego    1.440,00 
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§ 2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego          1.440,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       572,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności      572,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   572,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   2.012,00 
Wydział Urbanistyki Miasta         1.440,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        1.440,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego    1.440,00 
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych      1.440,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej       572,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej       572,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności      572,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe          572,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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 INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Krystyna Sibińska 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Urszula Stolarska 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

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 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 

1,00 zł. 
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