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SPIS TREŚCI
Poz. 1954
Uchwała  Nr  LXVI/1053/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1955
Uchwała  Nr  LXVI/1054/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1956
Uchwała  Nr  LXVI/1055/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1957
Uchwała  Nr  LXVI/1056/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1958
Uchwała  Nr  LXVI/1057/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok. 

Poz. 1959
Uchwała  Nr  LXVI/1058/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1960
Uchwała  Nr  LXVI/1059/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w  sprawie  ustalenia  wydatków  majątkowych,  które  nie  wygasają  z  upływem  roku 
budżetowego.

Poz. 1961
Uchwała  Nr  LXVI/1060/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010.

Poz. 1962
Uchwała  Nr  LXVI/1061/2009  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  16 grudnia  2009 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne

Poz. 1963
Uchwała  Nr  LXVI/1062/2009  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  16  grudnia  2009  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
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Poz. 1964
Uchwała  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego  z  dnia  
18 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1965
Uchwała  NR  LXVI/1064/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r.  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2010.

Poz. 1966
Uchwała  NR  LXVI/1065/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r.  
w  sprawie  stawki  dotacji  przedmiotowej  do  wozokilometra  w  trakcji  autobusowej  
i tramwajowej, na 2010 rok, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1967
Uchwała  NR  LXVI/1066/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r.  
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1968
Uchwała  NR  LXVI/1067/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r.  
w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.  na  administrowanie  Schroniskiem  dla  Bezdomnych 
Zwierząt.

Poz. 1969
Uchwała  NR  LXVI/1068/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r.  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok. dla Ośrodka Sportu  
i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1970
Uchwała  NR  LXVI/1069/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  18  grudnia  2009  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2008-2013.

Poz. 1971
Uchwała  NR LXVI/1070/2009  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  18  grudnia  2009 r.  
w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  procesowego  do  reprezentowania  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Poz. 1972
Uchwała NR LXVII/1071/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia  2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielanie  bonifikat  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne

Poz. 1973
Uchwała NR LXVII/1072/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 stycznia  2010 r.  
w sprawie  wyrażenia  zgody na  udzielanie  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
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Poz. 1974
Uchwała  NR  LXVIII/1073/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020.

Poz. 1975
Uchwała  NR  LXVIII/1074/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  przy  ul.  Matejki  w  Gorzowie  Wlkp.  z  ustaleniami 
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp.

Poz. 1976
Uchwała  NR  LXVIII/1075/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1977
Uchwała  Nr  LXVIII/1076/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1978
Uchwała  Nr  LXVIII/1077/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1979
Uchwała  Nr  LXVIII/1078/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1980
Uchwała  Nr  LXVIII/1079/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia   3  lutego  2010  r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

Poz. 1981
Uchwała  Nr  LXVIII/1080/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1982
Uchwała  NR  LXVIII/1081/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Promocji,  Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki 
Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2013

Poz. 1983
Uchwała  NR  LXVIII/1082/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie darowizny nieruchomości
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Poz. 1984
Uchwała  NR  LXVIII/1083/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 1985
Uchwała  NR  LXVIII/1084/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 1986
Uchwała  NR  LXVIII/1085/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 1987
Uchwała  NR  LXVIII/1086/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 1988
Uchwała  NR  LXVIII/1087/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 1989
Uchwała  NR  LXVIII/1088/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1990
Uchwała  NR  LXVIII/1089/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1991
Uchwała  NR  LXVIII/1090/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  likwidacji  Lubuskiego  Szpitala  Specjalistycznego 
Pulmunologiczno-  Kardiologicznego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Torzymiu.

Poz. 1992
Uchwała  NR  LXVIII/1091/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  przekształceniu  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1993
Uchwała  NR  LXVIII/1092/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok.

4



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (191)/2010

Poz. 1994
Uchwała  NR  LXVIII/1093/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  3  lutego  2010  r.  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

AKTY PRAWNE
Poz. 1954

Uchwała Nr LXVI/1053/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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, 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   150.652,00
Dział 758 – Różne rozliczenia   150.652,00
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego   150.652,00
dochody bieżące   150.652,00
subwencje ogólne z budżetu państwa   150.652,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   150.652,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   150.652,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe     37.500,00
wydatki bieżące     37.500,00

Rozdział 80104 – Przedszkola     87.652,00
wydatki bieżące, w tym dotacje     87.652,00

Rozdział 80110 – Gimnazja       3.000,00
wydatki bieżące       3.000,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     22.500,00
wydatki bieżące     22.500,00

§ 3.  Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr  XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik 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. 1955

Uchwała Nr LXVI/1054/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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 7 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu przychodów i wydatków Przedszkoli o kwotę   188.971,00

załącznik  nr  7  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę     18.900,00
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę     18.900,00

załącznik  nr  8  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 4.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 i 2 do uchwały znajduje się do wglądu w BiurzeRady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1956

Uchwała Nr LXVI/1055/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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.184  ust.1  pkt  2,  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   372.964,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   372.964,00
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   372.964,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   372.964,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   372.964,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   372.964,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe       4.151,00
wydatki bieżące, w tym dotacje       4.151,00

Rozdział 80110 – Gimnazja     44.230,00
wydatki bieżące, w tym dotacje     44.230,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące   273.073,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   273.073,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     51.510,00
wydatki bieżące, w tym dotacje     51.510,00

§ 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
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Poz. 1957

Uchwała Nr LXVI/1056/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 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.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     59.050,00
Dział 630 – Turystyka     59.050,00
Rozdział 63095 – Pozostała działalność     59.050,00
wydatki majątkowe     59.050,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne     59.050,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     59.050,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     59.050,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki     59.050,00
wydatki majątkowe     59.050,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne     59.050,00

§  3.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

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. 1958

Uchwała Nr LXVI/1057/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 
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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:

§ 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę       3.266,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia       3.266,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień       3.266,00
dochody bieżące       3.266,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących       3.266,00

§ 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę       3.266,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia       3.266,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień       3.266,00
wydatki bieżące       3.266,00

§ 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. 1959

Uchwała Nr LXVI/1058/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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. 1, 2 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   800.437,00
Dział 758 – Różne rozliczenia   800.437,00
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego   800.437,00
dochody bieżące   800.437,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin   686.213,00
środki na uzupełnienie dochodów powiatu   114.224,00
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§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   800.437,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   200.437,00
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne   200.437,00
wydatki majątkowe   200.437,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport   600.000,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe   600.000,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   600.000,00

§  3.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  Nr  XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załacznik nr 1 do uchjwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1960

Uchwała Nr LXVI/1059/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia wydatków 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  (t.j.  Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.1591  ze  zm  )  ;  art.12,  pkt  11ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. 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  
2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 
2009 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 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 LXVI/1059/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 16 grudnia 2009 roku

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
 
Lp. Nazwa zadania Kwota Termin realizacji
1 „Zakup  pojazdu  do  przewozu  uczniów 

niepełnosprawnych”
170.000 zł 30.04.2010r.

Ogółem
 

170.000 zł  

 
Załącznik nr 2

do uchwały nr LXVI/1059/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp 
z dnia 16 grudnia 2009 roku

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego

Dz. Rozdz. § Treść Kwota
1 2 3 4 5
 

801
 

   
Oświata i wychowanie 

 
170.000 zł

     
 80113  Dowożenie uczniów do szkół 170.000 zł 
  6060 Wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek 

budżetowych
170.000 zł

 
Razem

 
170.000 zł 

 

Poz. 1961

Uchwała Nr LXVI/1060/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2010
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e”, art. 58 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 8 lit „e” 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje;

§ 1.1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2010 na sfinansowanie 
zadania pn.: ”Modernizacja ul.Ogińskiego” – II etap w Gorzowie Wlkp. Finansowanie łącznie 
nie przekroczy kwoty 1.265.000 zł.
2.Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1962

Uchwała NR LXVI/1061/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.
2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r.  
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  27  sierpnia  2008r.  w  sprawie  określania  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości  oraz ich  wydzierżawiania  i  użyczania  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego Nr 94,  
poz. 1419) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
zbywanych  na  rzecz  najemców  –  wymienionych  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały  –  
w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie jednego roku 
od dnia uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Miasta: 

Krystyna Sibińska 

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1963

Uchwała NR LXVI/1062/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

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. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 3 
ust.1  pkt  2,  art.  4  ust.  1  i  11  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przekształceniu  prawa 
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości  (Dz.U.  Nr  175,  poz.  1459  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  osobom  fizycznym  bonifikaty  od  opłaty  za 
przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości 
wykorzystywanych  
i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały 
- w wysokości określonej w tym załączniku.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr LXVI/1062/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2009r.

Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych do 
przekształcenia na własność

Lp
.

położenie 
nieruchomości nr działki

powierzchnia 
(m2)

opłata  za 
przekształcenie 
(zł)

wysokość  bonifikaty 
przy  uiszczeniu 
opłaty  jednorazowo 
(%)

1. ul. Baczewskiego 254 1482 12.890 95
2. ul. Długosza 26A 1047/1 524 30.220 95
3. ul. Długosza 26B 1047/3 263 15.170 95
4. ul. Długosza 26C 1047/2 263 15.170 95
5 . ul. Długosza 26C 1048 175 8.110 95

6. ul. Krańcowa 1471 482 9.550 95
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7.

ul. 
Marcinkowskiego 
80 - lokale nr 4 i 
nr 5

1089 w 
udziale do 
5783/10.00

0

541 32.420 95

8. ul.  Ogińskiego 
215 250/5 373 11.490 95

9. ul. Perłowa 17 2014 959 22.570 95

10. ul.  Powstańców 
Śląskich 3 131 597 25.550 95

11. ul. Stroma 934 600 19.070 95
12. ul. Traugutta 4 1588 419 14.500 95
13. ul. Warszawska 587/6 528 26.450 95

Poz. 1964

Uchwała NR LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 18 grudnia 2009 r.

uchwała budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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 jednolity 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 jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1592 ze zmianami) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 258 ust.1 
pkt.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 
poz. 1240), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r- Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr 152, poz.  1241)  Rada Miasta  Gorzowa Wlkp. 
uchwala co następuje: 

§  1  Ustala  się  dochody  budżetu  miasta  na  prawach  powiatu  w  łącznej  kwocie  
427.113.298 zł, z tego :
1) dochody bieżące           358.907.127zł 
w tym: 
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3:  1.605.758 zł 
2) dochody majątkowe: 68.206.171 zł w tym: 
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 
środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3:            24.428.012 zł
określone zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2  1.  Ustala  się  wydatki  budżetu  miasta  na prawach powiatu  w łącznej  kwocie  
         509.487.784 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę          364.930.234 zł 
w tym: 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej                              222.660.215zł 
z czego:
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a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          155.005.594 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych       67.554.621 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące            88.955.175 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych            43.440.752 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.1 
i 2:  1.727.092 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  2.767.000 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego  5.480.000 zł 
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę    144.557.550 zł 
z tego:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                 144.433.050zł 
w tym:
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3: 

           57.171.908 zł 
2) na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

    124.500 zł 
określone zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Ustala  się  planowany deficyt  budżetu w kwocie 82.374.486 zł,  który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie            58.000.000 zł
2)  wolnych  środków jako nadwyżki  środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu  
w łącznej kwocie            24.374.486 zł

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 108.217.486 zł z następujących 
tytułów: 
1) zaciągniętych kredytów w kwocie            58.000 000 zł 
2)  wolnych  środków jako nadwyżki  środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu 
wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu  
w łącznej kwocie            50.217.486 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 25.843.000zł 
w tym:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie            25.000.000 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie     843.000 zł
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

§ 5. 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości     452.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  5.584.400 zł
1) na wydatki bieżące                                                                                                 4.711.400zł 
w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  1.044.000 zł
b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół i nauczycieli placówek     189.400 zł
c) na nagrody z okazji Dnia Edukacji     170.000 zł
d)  na  projekty  i  programy  dofinansowane  ze  środków  zagranicznych,  w  tym  budżetu  
Unii Europejskiej     200.000 zł
e) na remonty szkół i placówek oświatowych  1.258.000 zł 
f) na usuwanie awarii w szkołach i placówkach oświatowych     200.000 zł
g) na zajęcia pozalekcyjne     150.000 zł
h) na remonty sanitariatów w placówkach oświatowych  1.500.000 zł
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2) na wydatki majątkowe     873.000 zł

§  6  Ustala  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  w  wysokości 
66.000.000 zł z tego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty  8.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty            58.000.000 zł

§ 7 Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budżetowym do kwoty  
 2.000.000 zł

§  8  Ustala  się  dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom  należącym  i  nie 
należącym do sektora  finansów publicznych  określonych  w załączniku  nr  1  do niniejszej 
uchwały.

§  9  Ustala  się  plan  dochodów własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków nimi 
finansowanych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  10  Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych  w  zakresie 
określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie  
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§  12  Ustala  się  limity  wydatków  inwestycyjnych  na  lata  2010-2012  zgodnie  
z załącznikiem nr 5.

§ 13 Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków,  
o  których  mowa  w  art.5  ust.1  pkt.2  i  3  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach 
publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 14.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1. dokonywania zmian:
1) w planie wydatków na uposażenia i na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu. 
2)  w  planie  wydatków  majątkowych  w  ramach  działu  z  wyjątkiem  przeniesień  powyżej 
100.000 zł. 
3)  w  planie  wydatków  w  ramach  działu,  polegających  na  zwiększeniu  lub  zmniejszeniu 
wydatków  majątkowych  z  odpowiednią  zmianą  (  zwiększeniem  lub  zmniejszeniem)  
w  zakresie  wydatków  bieżących  w  ramach  działu  z  wyjątkiem  przeniesień  powyżej  
100.000 zł. 
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank 
obsługujący budżet miasta. 
3. zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 
8.000.000 zł. 
4.  zaciągania  zobowiązań  na  finansowanie  limitów  wydatków  na  wieloletnie  programy 
inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 5. 
5. zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa 
w § 13 do kwot określonych w załączniku nr 6. 
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna 
dla  zapewnienia  ciągłości  działania  miasta,  których termin  zapłaty upływa po roku 2010  
w wysokości 5.000.000 zł. 
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7. udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł. 

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

§  16.W  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  wyodrębnia  się  dochody  
i wydatki związane z realizacją :

§  17.  Ustala  się  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  w  wysokości  2.400.000  zł  oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  
w Miejskim Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 
2.935.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 167.000 zł.
1)  Zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  i  innych  zleconych  jednostce  samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 43.609.240 zł zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 
2) Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na kwotę 
43.000 zł zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 
3)  Zadań realizowanych  w drodze umów lub porozumień między jednostkami  samorządu 
terytorialnego na kwotę 2.199.452 zł zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 

§  18.  1.  Ustala  się  plan  przychodów  i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2.  Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. 
3.  Ustala  się  plan  przychodów i  wydatków Powiatowego  Funduszu Gospodarki  Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. 

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

§ 20. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 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

Tabela nr 1 do uchwały nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia
18 grudnia 2009r. w złotych

 

Dochody bieżące
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan

1 2 3 4 5
600   Transport i łączność 718 034,00

 60004  Lokalny transport zbiorowy 718 034,00

  2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

718 034,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 6 657 996,00
 70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej 13 500,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 13 500,00
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 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 644 496,00

  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 430 000,00

  0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

1 552 830,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 320 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

55 000,00

  2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

1 286 666,00

710   Działalność usługowa 2 277 000,00

 71012  Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej 125 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

125 000,00

 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 130 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

130 000,00

 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

20 000,00

 71015  Nadzór budowlany 370 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

370 000,00

 71035  Cmentarze 1 632 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 1 600 000,00

  2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez gminę na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej

32 000,00

750   Administracja publiczna 1 418 400,00
 75011  Urzędy wojewódzkie 1 259 400,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

941 700,00
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  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

317 700,00

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach 
powiatu) 113 000,00

  0690 Wpływy z różnych opłat 46 000,00
  0830 Wpływy z usług 67 000,00
 75045  Kwalifikacja wojskowa 46 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

35 000,00

  2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące realizowane 
przez powiat na podstawie porozumień z 

organami administracji rządowej

11 000,00

751   
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

20 740,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 740,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

20 740,00

752   Obrona narodowa 4 000,00
 75212  Pozostałe wydatki obronne 4 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

4 000,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 9 030 500,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 9 025 500,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

9 025 000,00

  2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

500,00

 75414  Obrona cywilna 5 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

5 000,00

756   

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

162 885 233,00
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 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 300 000,00

  0350
Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty 
podatkowej

300 000,00

 75615  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych

43 297 422,00

  0310 Podatek od nieruchomości 40 000 000,00
  0320 Podatek rolny 17 600,00
  0330 Podatek leśny 4 500,00
  0340 Podatek od środków transportowych 2 600 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00

  2680 Rkompensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 545 322,00

 75616  

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
podatku od czynności cywilno-prawnych 
oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych

15 752 200,00

  0310 Podatek od nieruchomości 9 000 000,00
  0320 Podatek rolny 127 200,00
  0340 Podatek od środków transportowych 1 200 000,00
  0360 Podatek od spadków i darowizn 600 000,00
  0430 Wpływy z opłaty targowej 480 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 300 000,00

  0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat 
zniesionych 45 000,00

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw

10 031 600,00

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 100 000,00
  0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 520 000,00

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 2 400 000,00

  0490

Wpływy z innych lokalnych opłat 
pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw

1 801 600,00

  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 92 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00

  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 
podatków i opłat 28 000,00

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 73 497 486,00

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 335 486,00
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 162 000,00

 75622  Udziały powiatów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa 20 006 525,00

  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 961 525,00
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 045 000,00

758   Różne rozliczenia 129 642 165,00

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego 118 078 787,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 118 078 787,00
 75814  Różne rozliczenia finansowe 2 000 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 2 000 000,00
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 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
gmin 1 598 255,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 598 255,00

 75832  Część równoważąca subwencji ogólnej dla 
powiatów 7 965 123,00

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 965 123,00
801   Oświata i wychowanie 275 021,00

 80101  Szkoły podstawowe 22 190,00

  2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł

22 190,00

 80110  Gimnazja 61 021,00

  2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł

61 021,00

 80120  Licea ogólnokształcące 16 642,00

  2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł

16 642,00

 80140  
Centra kształcenia ustawicznego i 

praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego

175 168,00

  2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

175 168,00

851   Ochrona zdrowia 464 645,00
 85149  Programy polityki zdrowotnej 300 645,00

  2005 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 300 645,00

 85156  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 

świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

28 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

28 000,00

 85158  Izby wytrzeźwień 136 000,00
  0830 Wpływy z usług 136 000,00

852   Pomoc społeczna 43 588 693,00
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 495 000,00

  2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

495 000,00

 85202  Domy pomocy społecznej 6 271 798,00
  0830 Wpływy z usług 3 096 550,00

  2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację bieżących zadań 
własnych powiatu

3 175 248,00

 85203  Ośrodki wsparcia 836 015,00
  0830 Wpływy z usług 70 000,00
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  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

765 600,00

  2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

415,00

 85204  Rodziny zastępcze 185 700,00

  2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego

185 700,00

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 414 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

414 000,00

 85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z 
funduszu alimentacyjneego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

28 657 200,00

  0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 270 000,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

28 265 000,00

  2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

122 200,00

 85213  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierajace niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 
integracji społecznej.

420 100,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

62 500,00

  2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
357 600,00

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 530 000,00

  2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
1 530 000,00

 85216  Zasiłki stałe 3 506 000,00

  2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
3 506 000,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 902 400,00
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  2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin)
902 400,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 370 480,00

  0830 Wpływy z usług 225 000,00

  2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami

145 000,00

  2360

Dochody jednostek samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami

480,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 1 733 060,00

 85321  Zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności 450 000,00

  2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami realizowane przez 

powiat

450 000,00

 85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 77 800,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 77 800,00
 85395  Pozostała działalność 1 205 260,00

  2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 081 281,00

  2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na 
finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 123 979,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 183 240,00

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w 
tym poradnie specjalistyczne 12 000,00

  0830 Wpływy z usług 12 000,00
 85417  Szkolne schroniska młodzieżowe 171 240,00
  0830 Wpływy z usług 171 240,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 8 400,00

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 400,00
  0830 Wpływy z usług 8 400,00

razem: 358 907 127,00
Dochody majątkowe

Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5

600   Transport i łączność 12 057 874,00

 60015  
Drogi publiczne w miastach na prawach 

powiatu (w rozdziale nie ujmuje się 
wydatków na drogi gminne)

12 057 874,00

  6208 Dotacje rozwojowe 9 145 374,00

  6430
Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych powiatu

2 912 500,00

630   Turystyka 7 770 159,00
 63095  Pozostała działalność 7 770 159,00
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  6290

Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł

7 144 609,00

  6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego

625 550,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 29 665 500,00
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 29 665 500,00

  0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności

260 000,00

  0870 Wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 29 405 500,00

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 2 430 000,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej 2 430 000,00

  6410

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

2 430 000,00

801   Oświata i wychowanie 1 000 000,00
 80195  Pozostała działalność 1 000 000,00

  6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin)

1 000 000,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 282 638,00
 92113  Centra kultury i sztuki 15 282 638,00
  6208 Dotacje rozwojowe 15 282 638,00

razem: 68 206 171,00
Ogółem: 427 113 298,00

Uwaga: tabela nr 2 i 3 do uchwały oaz załączniki od 1 do 15 znajdują się do wglądu w Biurze 
Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 1965

Uchwała NR LXVI/1064/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2010

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  (tj.  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  art.  10  ust.  4  ustawy z  dnia  
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 
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§ 1 Ustala się wysokość kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa, przeznaczonych na realizację gminnego 
programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych  -  działalność  Centrum 
Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 500 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1966

Uchwała NR LXVI/1065/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i 
tramwajowej, na 2010 rok, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  174 ust.  1,  4  ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku 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.) oraz 
w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241), uchwala się, co następuje: 

§ 1 Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości:
– trakcja autobusowa - 1,97 zł/wozokm
– trakcja tramwajowa - 4,88 zł/wozokm 

§  2  Traci  moc  uchwała  nr  LVI/917/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
24  czerwca  2009  roku  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 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1967

Uchwała NR LXVI/1066/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej 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.)  w związku z art.121 ust.5 ustawy z dnia  
27  sierpnia  2009r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  
(Dz.U.  Nr  157,  poz.  1241)  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 Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej  na rok 2010 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na administrowanie zasobem mieszkaniowym
i użytkowym. Kalkulację stawek zawiera załącznik 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 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXVI/1066/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 18 grudnia 2009r.

Kalkulacja  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  w  budżecie  na  rok  2010  na 
administrowanie  komunalnym  zasobem  mieszkaniowym  i  użytkowym  przez  Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.500.000,00zł 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 148,06zł/m² 699 985

2.

Aktualizacja dokumentacji technicznej budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych oraz wykonanie świadectw 

charakterystyki energetycznej
kalkulacja dla: 800 lokali

500zł/lokal 400 000

3. Remonty lokali z ruchu ludności 
kalkulacja dla: 58 lokali 23 922,81zł/lokal 1 387 523
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4.
Remont budynku przy ul.Wyszyńskiego 38

(Klub Sportowy "Orlęta")
kalkulacja dla: 1 budynku

300 000zł/budynek 300 000

5.
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy         

                   we Wspólnotach Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 274 696 m²

11,30zł/m² 3 104 065

6.
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu 

remontowego za lata ubiegłe 
kalkulacja dla: 250 wspólnot

4 000zł/wspólnotę 1 000 000

7.

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych
w zasobie GTBS na potrzeby komunalne 
kalkulacja dla powierzchni: 1 858,97 m²

   9,70zł x12 m-ce=116,40zł (stawka w zasobie GTBS)
-      4,50zł x12 m-cy=      54,00zł   (stawka w z. komunalnym)

   5,20zł x12 m-cy=  62,40zł (różnica)

62,40zł/m² 116 000

8.
Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych 

komunalnych
kalkulacja dla: 11 117 m²

34,85zł/ m² 387 427

9. Spłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 3 wniosków 1 666,67zł/kaucję 5 000

10. Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2 994 m²  33,40zł/m² 100 000

Poz. 1968

Uchwała NR LXVI/1067/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na administrowanie Schroniskiem dla Bezdomnych 

Zwierząt.

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.) oraz 
w związku z art. 121 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę 
o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241), uchwala się, co następuje: 

§ 1 Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.  na  administrowanie  Schroniskiem  dla 
Bezdomnych Zwierząt. Kalkulację stawki jednostkowej zawiera załącznik.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  3  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  
1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Załącznik do Uchwały Nr LXVI/1067/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009r.

Projekt kalkulacji jednostkowej stawki przedmiotowej w budżecie 2010r. na administrowanie 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Dotacja  przedmiotowa  w kwocie  390.000  zł.  przeznaczona  jest  na  bieżące  utrzymanie  i 
obsługę psów w Schronisku wg poniżej skalkulowanej stawki jednostkowej:

1.
Przeznaczenie dotacji Stawka jednostkowa na 

rok Kwota dotacji w zł

Koszt utrzymania jednego psa 
kalkulacja dla: 200 psów 1.950,00 zł/szt. 390.000,00

390.000,00

Poz. 1969

Uchwała NR LXVI/1068/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010 rok. dla Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 174 ust. 4 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 121 
ust.  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach 
publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) uchwala się co nastepuje: 

§  1  Uchwala  się  jednostkowe  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  utrzymanie  
i ekspolatację obiektów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2010 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 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznikdo Uchwały Nr LXVI/1061/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
utrzymanie 

i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez rekreacyjno-
sportowych dla mieszkańców miasta

L.p. Jednostka organizacyjna Kwota stawki 
przedmiotowej

Stawka dotacji 
przedmiotowej

1. Imprezy rekreacyjno-
sportowe

345.000,00 5,05

2. Obiekty sportowo-
rekreacyjne

1.225.000,00 7,89

Razem dotacja: 1.570.000,00

Poz. 1970

Uchwała NR LXVI/1069/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2008-2013.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  6  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/130/2007  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny 
inwestycji na potrzeby Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwala się, co następuje: 

§ 1 W załączniku nr 1 do uchwały Nr XL/662/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla  
Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej uchwałą Nr LI/835/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 25 marca 2009 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2008-2013 wprowadza się następujące 
zmiany:
1) W pkt. 5.2. tabele nr 14, 15 i 16 otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
2) W pkt. 5.3. tabela nr 17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
3)  W  pkt.  6.2.  tabela  „Inwestycje  objęte  interwencją  WPF”  otrzymuje  brzmienie  jak  
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
4)  W pkt.  6.3.  „Tabela  zbiorcza,  podsumowująca  inwestycje  zawarte  w WPI”  otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 
5) Do punktów 5.2., 6.2. oraz 6.3. dodaje się zapis: „**Różnice między zapisem w budżecie 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego a limitem WPI za 2008 rok w zadaniu „Łączą nas rzeki – 
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etap  II  –  budowa zintegrowanego  systemu  turystyki  wodnej  w gminach:  Gorzów Wlkp., 
Kostrzyn  n/O,  Witnica,  Deszczno,  Santok.”  są  wynikiem  wydatków  poniesionych  przez 
gminę Santok na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
pełniąc rolę lidera w projekcie uwzględnia w swych dokumentach (w tym w WPI) całość 
poniesionych kosztów.” 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr od 1 do 4 znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.

Poz. 1971

Uchwała NR LXVI/1070/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 grudnia 2009 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Na podstawie art. 36 pkt 2 i 3 i art. 173 § 2 oraz art. 175 § 1 oraz ustawy z dnia  
30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270 ze zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co 
następuje: 

§ 1 Upoważnia się radcę prawnego Sebastiana Lesia do reprezentowania Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  od  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 czerwca 2009r. sygn. akt II SA/Go 199/09 w sprawie ze skargi 
Związku  Nauczycielstwa  Polskiego  –  Zarządu  Oddziału  w Gorzowie  Wlkp.  na  uchwałę  
Nr XLVII/774/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r. w przedmiocie 
zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczaca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1972

Uchwała NR LXVII/1071/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.34 ust.6 i 6a, art.68 ust.1 pkt 7 
i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  27  sierpnia  2008r.  w  sprawie  określania  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości  oraz ich  wydzierżawiania  i  użyczania  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego Nr 94,  
poz. 1419) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych ich najemcom 
jeśli stanowią one w całości przedmiot najmu.

§ 2 Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikat od ceny lokali mieszkalnych i budynków 
mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców - na warunkach i w wysokości określonej 
w uchwale. 

§ 3 Przy ustalaniu wysokości bonifikaty uwzględnia się: 
1) wiek budynku; 
2) sposób zapłaty ceny; 
3) koszty remontów lokalu. 

§  4  Ustala  się  następujące  wysokości  stawek  procentowych  bonifikaty,  
z zastrzeżeniem §5: 
1) przy jednorazowej zapłacie ceny - dla lokali w budynkach wybudowanych: 
- przed 1945r. - 85% 
- po 1945r. - 80% 
2) przy rozłożeniu spłaty ceny na 2 lata - dla lokali w budynkach wybudowanych: 
- przed 1945r. - 80% 
- po 1945r. - 70% 
3) przy rozłożeniu spłaty ceny na 5 lat - dla lokali w budynkach wybudowanych: 
- przed 1945r. - 70% 
- po 1945r. - 60% 

§  5  Jeżeli  w  lokalu,  w  okresie  ostatnich  10  lat  przeprowadzony  został  remont  
ze środków Miasta, stawkę procentową określoną w § 4 obniża się proporcjonalnie do udziału 
kosztów remontu w cenielokalu - z zaokrągleniem w górę do pełnego procenta. 

§ 6 Uchwała nie ma zastosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych 
lub nabytych ze środków gminy Gorzów Wlkp. po dniu 27 maja 1990r. z wyjątkiem lokali 
położonych  
w budynkach przy ul.Kostrzyńskiej 87e i ul.Dowbora Muśnickiego 18-20-22 oraz nabytych 
przez Miasto w drodze zamiany. 
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§  7  Utrzymuje  się  w  mocy  następujące  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne: 
1) Nr LIII/884/2009 z dnia 27 maja 2009r., 
2) Nr LVI/906/2009 z dnia 24 czerwca 2009r., 
3) Nr LX/945/2009 z dnia 26 sierpnia 2009r., 
4) Nr LXIII/984/2009 z dnia 30 września 2009r., 
5) Nr LXIV/1011/2009 z dnia 28 października 2009r., 
6) Nr LXV/1036/2009 z dnia 25 listopada 2009r., 
7) Nr LXVI/1061/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. 
oraz wydane na ich podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1973

Uchwała NR LXVII/1072/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 22 stycznia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

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.4 ust.4, 7 i 11a ustawy z dnia 
29  lipca  2005r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności 
nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości 
zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  i  przeznaczonych  pod tego  rodzaju  zabudowę -  na 
warunkach i w wysokości określonej w uchwale. 

§ 2 1. Ustala się wysokość stawek procentowych bonifikaty: 
1) 95% - pod warunkiem jednorazowej zapłaty tej opłaty, 
2) 90% - gdy spłata następuje w ratach. 
2.  Nieuiszczona  część  opłaty,  rozłożonej  na  raty  zgodnie  z  ust.1  pkt  2),  podlega 
oprocentowaniu  przy  zastosowaniu  stopy  procentowej  równej  stopie  redyskonta  weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1974

Uchwała NR LXVIII/1073/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Uchwala się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2010-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Traci moc Uchwała Nr XXIX/303/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
16  lutego  2000r.  w  sprawie  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wlkp. 2000+.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4 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. 1975

Uchwała NR LXVIII/1074/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala się co następuje: 
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§  1  Stwierdza  się  zgodność  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  przy  ul.  Matejki  w  Gorzowie  Wlkp.  zgodnego  
z Uchwałą Nr XLII/710/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2008 r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  przy  ul.  Matejki  w  Gorzowie  Wlkp.,  z  ustaleniami 
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  
Gorzowa Wlkp., przyjętego Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 czerwca 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  30  sierpnia  2006  r.,  zmienionego  Uchwałą  Nr  LXV/1046/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1976

Uchwała NR LXVIII/1075/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (tj.  Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142 poz.  1591, ze zm.),  art.  20 ust.  1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
ze  zm.),  w  związku  z  uchwałą  Nr  XLII/710/2008  Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29  października  2008  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., 
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  2003  r., 
zmienionego  uchwałą  Nr  LXXIV/903/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
30 sierpnia 2006 r., zmienionego uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 listopada 2009 r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§  1.1.  Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie Wlkp., zwany dalej planem. 
2. Plan obejmuje obszar ograniczony ulicami: Matejki od południa, Kosynierów Gdyńskich 
od  wschodu  i  Mościckiego  od  północy  oraz  osiedlem  przy  ulicy  Młodych  od  zachodu  
o łącznej powierzchni 3,64 ha. 
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3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały. 
4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 
5. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków, 
2)  obowiązującej  linii  zabudowy – należy przez  to  rozumieć  linię,  na której  musi  stanąć 
ściana budynku; ustalenie nie dotyczy takich elementów jak schody, balkony okapy dachu  
i wykusze, które mogą być wysunięte poza linię zabudowy jednak nie więcej niż 1,5m, 
3)  szczególnych  wymaganiach  architektonicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  obowiązek 
ukształtowania  budynków  i  budowli  w  sposób  wyróżniający  się  oraz  odznaczający  się 
wysokim poziomem estetycznym rozwiązań architektonicznych, 
4)  terenie  –  należy  przez  to  rozumieć  część  obszaru  objętego  planem wyznaczonego  na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem, 
5) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub 
utrudniający  życie,  a  polegający  na  emitowaniu  hałasu,  drgań,  zanieczyszczeń 
nieprzyjemnych zapachów i podobnych, 
6) współczynniku trwałego zainwestowania – należy przez to rozumieć procentowy udział 
sumy  powierzchni  zabudowy  oraz  powierzchni  trwale  utwardzonych  (o  nawierzchni 
nieprzepuszczalnej:  dojścia  piesze,  dojazdy,  place,  tarasy  i  podobne)  w  odniesieniu  do 
całkowitej powierzchni terenu. 

§  3.1.  Następujące  oznaczenia  graficzne  na  rysunku  planu  są  obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny. 
1) granice obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie przeznaczenia, 
3)) obowiązujące linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) punkty rozgraniczenia linii zabudowy, 
6) budynki wskazane do wyburzenia. 

2. Pozostałe oznaczenia mają charakter informacyjny.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§  4  Ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego, 
kształtowania przestrzeni publicznych oraz łączenia i podziału nieruchomości.
1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się: 
1) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
2) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury, 
3) nakaz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenu, 
4) wymagania geometrii  dachu określone w ustaleniach szczegółowych nie dotyczą połaci 
dachowych nad lukarnami, wykuszami tarasami i wejściami. 
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2. Ustala się, że terenami przestrzeni publicznych są ogólnodostępne tereny komunikacyjne 
oznaczone symbolami KD1, KD2 i KPJ oraz tereny oznaczone symbolem UO i ZP. 
3. W zakresie zasad i warunków łączeń i podziałów nieruchomości ustala się: 
1)  dopuszcza się  łączenia  i  podział  na działki,  z  uwzględnieniem parametrów zawartych  
w ustaleniach szczegółowych, z zastrzeżeniem pkt 2), 
2)  linie  rozgraniczające tereny o różnym sposobie zagospodarowania mogą być  granicami 
podziału ewidencyjnego, 
3)  nowy układ  granic  musi  umożliwiać  obsługę  każdej  działki  w  zakresie  infrastruktury 
technicznej oraz dostęp do drogi publicznej, wewnętrznej lub ciągu pieszo-jezdnego. 

§ 5 Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody. 
1. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
i  wymagających  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na środowisko na 
podstawie  przepisów  odrębnych,  z  wyłączeniem  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury 
technicznej oraz dróg. 
2. Ustala się ograniczenie uciążliwości wynikającej z charakteru prowadzonej działalności do 
granic działki zajmowanej przez ten rodzaj działalności. 
3. Zakaz lokalizacji punktów zbierania odpadów, instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 
4. Ochrona ujęć wód podziemnych: 
1)  W  granicach  obszaru  objętego  sporządzeniem  planu  obowiązuje  strefa  ochrony 
bezpośredniej  ujęcia  wody  „Centralne”  obejmująca  tereny  oznaczone  na  rysunku  planu 
symbolami  W  i  W/MP  oraz  strefa  ochrony  pośredniej  zewnętrznej  ujęcia  „Centralne” 
obejmująca obszar na wschód od granicy oznaczonej na rysunku planu. 
2) Ograniczenia wynikające z występowania stref, o których mowa w pkt. 3, są uwzględnione 
w zapisach niniejszej uchwały. 
5. Ochrona przed hałasem: 
1) Ustala  się,  że obszar planu jest objęty ochroną przed hałasem, dla którego obowiązują 
zróżnicowane  dopuszczalne  poziomy hałasu,  określone  wskaźnikami  hałasu  w przepisach 
odrębnych. 
2) Pod względem akustycznym obszar planu kwalifikuje się jako teren w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
6. Zakres ochrony powietrza regulują zapisy §8 ust. 9. 

§ 6 Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
1.  Osoba  prowadząca  prace  budowlane  i  ziemne  w  razie  ujawnienia  przedmiotu,  który 
posiada cechy zabytku,  obiektów nieruchomych i nawarstwień kulturowych podlegających 
ochronie,  obowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwego  wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jednocześnie zobowiązana 
jest  zabezpieczyć  odkryty  przedmiot,  obiekty  nieruchome  i  nawarstwienia  kulturowe  
i  wstrzymać wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć,  do czasu wydania przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków odpowiednich zarządzeń. 
2. W przypadku prowadzenia prac ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny poprzez 
uzyskanie  pozwolenia  Lubuskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  formie 
decyzji zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568). 

§ 7 Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej.
1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem nastąpi przez ulice znajdujące się poza 
granicami planu na zasadach określonych przez zarządców: 
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1) Kosynierów Gdyńskich – droga powiatowa, 
 niepełnosprawnych, w tym organizacji podjazdów i zjazdów z ciągów pieszych i chodników. 
2) Matejki – droga powiatowa, 
3) Mościckiego – droga gminna. 
2. Ustala się konieczność dostosowania rozwiązań komunikacyjnych do potrzeb osób

§ 8 Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej.
1. Ustala się lokalizację sieci infrastruktury technicznej pod ziemią. 
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej w terenach KD1, KD2, KDW i KPJ. 
3.  Dopuszcza  się  utrzymanie  i  rozbudowę  istniejących  sieci  i  urządzeń  infrastruktury 
technicznej oraz budowę nowych na poszczególnych terenach pod warunkiem braku kolizji 
z  pozostałymi  zasadami  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  wynikającymi  z  ustaleń 
szczegółowych. 
4. Zasady zaopatrzenia w wodę: 
1)  zaopatrzenie  w  wodę  z  miejskiej  sieci  wodociągowej  na  warunkach  ustalonych  przez 
zarządcę sieci,
2)  doprowadzenie  wody  poprzez  magistrale  wodociągowe  biegnące  na  terenie  ulic 
Kosynierów Gdyńskich,  Matejki  i  Mościckiego,  znajdujących  się  poza  granicami  obszaru 
objętego planem. 
5. Zasady odprowadzenia ścieków: 
1)  odprowadzenie  ścieków sanitarnych  poprzez  miejski  system  kanalizacji  na  warunkach 
ustalonych przez zarządcę sieci, 
2)  odprowadzenie  ścieków sanitarnych  poprzez  kanały  sanitarne  biegnące  na  terenie  ulic 
Kosynierów Gdyńskich,  Matejki  i  Mościckiego  znajdującymi  się  poza  granicami  obszaru 
objętego planem,
3)  zakaz  lokalizacji  indywidualnych  urządzeń  do  gromadzenia  ścieków:  szczelnych 
zbiorników wybieralnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, itp., 
4) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do wód gruntowych oraz gruntu. 
6. Zasady odprowadzenia wód opadowych: 
1)  odprowadzenie  wód  opadowych  poprzez  miejski  system  kanalizacji  deszczowej  na 
warunkach ustalonych przez zarządcę sieci, 
2)  odprowadzenie  wód  opadowych  poprzez  kanały  deszczowe  biegnące  na  terenie  ulic 
Kosynierów Gdyńskich,  Matejki  i  Mościckiego  znajdującymi  się  poza  granicami  obszaru 
objętego planem, 
3)  odprowadzanie  wód  opadowych  z  utwardzonych  powierzchni  dróg  i  parkingów 
bezpośrednio do gruntu wymaga oczyszczenia w urządzeniach podczyszczających, 
4) dopuszcza się retencjonowanie czystych wód opadowych na własnym terenie 
7. Zasady gospodarki odpadami: 
1)  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  należy  organizować  zgodnie  z  miejskim  systemem 
gromadzenia odpadów, 
2) zagospodarowanie nadmiaru mas ziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.  Zaopatrzenie  w  gaz  z  istniejącej  sieci  gazowej  biegnącej  na  terenie  ulic  Kosynierów 
Gdyńskich, Matejki i Mościckiego znajdującymi się poza granicami obszaru objętego planem. 
9. Zasady zaopatrzenia w energię cieplną: 
1) dopuszcza się budowę instalacji w oparciu o indywidualne źródła ciepła oraz miejską sieć 
ciepłowniczą, 
2)  dopuszcza  się  ogrzewanie  z  wykorzystaniem  paliw  gazowych  i  płynnych,  energii 
elektrycznej oraz energii odnawialnej, 
3) nakaz stosowania urządzeń grzewczych o sprawności minimalnej 92%. 
10. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: 
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1) dopuszcza się zasilanie  każdego terenu ze stacji transformatorowych wskazanych przez 
zarządcę sieci, na warunkach ustalonych przez zarządcę sieci, 
2)  dopuszcza  się  lokalizację  wbudowanych  stacji  transformatorowych  15/04kV na  terenie 
inwestora, 
3)  ustala  się,  że  lokalizacja  planowanych  stacji  transformatorowych  15/0,4  kV,  wymaga 
dostępu  do  drogi  publicznej,  wewnętrznej,  ciągu  pieszo-jezdnego  lub  przez  stanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej. 
11.  Zasady  obsługi  w  zakresie  sytuowania  urządzeń  niezbędnych  dla  funkcjonowania 
telefonii komórkowej oraz innych radiokomunikacyjnych. 
1)  zakaz  lokalizacji  wolnostojących  stacji  bazowych  telefonii  komórkowych  i  innych 
urządzeń radiokomunikacyjnych. 
2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących stacji bazowych telefonii komórkowych i innych 
urządzeń radiokomunikacyjnych na dachach budynków o wysokości do 3 m,o dopuszczalnym 
poziomie emisji zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 9 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U ustala się: 
1)  Przeznaczenie  –  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  z  dopuszczeniem  lokali 
usługowych. 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a)  dopuszcza  się  lokalizację  lokali  usługowych  wyłącznie  na  pierwszej  kondygnacji 
nadziemnej  
z wejściem dla klientów od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich. 
b) współczynnik trwałego zainwestowania – maksymalnie 80% terenu, 
c) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 20% terenu, 
d) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, 
e)  pawilon  handlowy  przy  ulicy  Kosynierów  Gdyńskich,  oznaczony  na  rysunku  planu, 
przeznacza się do rozbiórki, 
f) zakaz wprowadzania ogrodzeń. 
g) zakaz lokalizowania wolnostojących obiektów reklamowych, 
3) Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy od 11m do 15 m, 
b)  ustala  się  budowę 4 kondygnacji  nadziemnych  i  dopuszcza  się  budowę 1 kondygnacji 
podziemnej, 
c) kąt nachylenia dachu do 15º, 
d)  w  przypadku  budowy  wiaty  śmietnikowej  musi  być  ona  zlokalizowana  w  odległości 
minimalnej 20m od ulicy Kosynierów Gdyńskich oraz o wysokości maksymalnej 3m 
4) Zasady obsługi komunikacyjnej: 
a)  obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru planu) 
poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na warunkach zarządcy drogi, 
b)  dopuszcza  się  obsługę  komunikacyjną  bezpośrednio  z  ulicy  Kosynierów  Gdyńskich  
(poza granicami obszaru planu), na warunkach zarządcy drogi. 
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek, 
b) dopuszcza się podział na działki o minimalnej wielkości 350m². 

§ 10 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usługowa. 
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2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, 
b) zakaz budowy ogrodzeń. 
c) zakaz lokalizacji wolnostojących obiektów reklamowych, 
3) Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy od 7 m do 12 m, 
b) dopuszcza się budowę do 3 kondygnacji nadziemnych, 
c) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
d) kąt nachylenia dachu do 15º. 
4) Zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Mościckiego (poza granicami obszaru planu) poprzez teren 
oznaczony symbolem KDW, na warunkach zarządcy drogi, 
b)  dopuszcza  się  dojazd  do  terenu  z  ulicy  Mościckiego  (poza  granicami  obszaru  planu) 
poprzez teren oznaczony symbolem KDW, 
c)  zapewnienie  minimum  2  miejsc  parkingowych  na  100m²  powierzchni  sprzedaży  dla 
klientów  
i obsługi pawilonu. 
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek, 
b) ustala się zakaz podziału działek. 

§ 11 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UO ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usług oświaty. 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) współczynnik trwałego zainwestowania – maksymalnie 30% terenu, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 50% terenu, 
c)  lokalizacja  zabudowy  według  nieprzekraczalnych  linii  zabudowy  wyznaczonych  na 
rysunku planu; 
3) Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy od 7 m do 12 m, 
b) dopuszcza się budowę maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, 
c) dopuszcza się budowę 1 kondygnacji podziemnej, 
d) kąt nachylenia dachu do 15º, 
e) ogrodzenie ażurowe o wysokości maksymalnej 1,8m. 
4) Zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru planu) na 
warunkach zarządcy drogi, 
b) dopuszcza się urządzenie maksymalnie 15 miejsc parkingowych na terenie. 
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek, 
b) dopuszcza się podział terenu na działki o dowolnej wielkości pod warunkiem braku kolizji 
z  pozostałymi  zasadami  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  wynikającymi  z  ustaleń 
szczegółowych. 

§ 12 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa usług handlu, w tym handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m². 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) współczynnik trwałego zainwestowania – maksymalnie 85% terenu, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 15% terenu, 
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c) lokalizacja zabudowy według linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu, 
d)  obowiązek  lokalizacji  zabudowy  na  co  najmniej  90  %  długości  obowiązującej  linii 
zabudowy, 
e)  obowiązek  lokalizacji  pasa  zieleni  izolacyjnej  o  szerokości  minimalnej  10m  wzdłuż 
zachodniej  granicy  terenu  w  sąsiedztwie  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  
(osiedle przy ulicy Młodych – poza granicą obszaru opracowania planu), 
f)  obowiązek  lokalizacji  pasa  zieleni  izolacyjnej  o  szerokości  minimalnej  2m  z  wzdłuż 
granicy z terenem oznaczonym symbolem UO, 
g)  obowiązek  lokalizacji  ekranów  dźwiękochłonnych  z  uwzględnieniem  płaszczyzn 
przeźroczystych  o  wysokości  minimalnej  2m  wzdłuż  granicy  z  terenem  oznaczonym 
symbolem UO i terenem szkoły (poza granicami obszaru objętego planem), 
h) budynek gospodarczy oznaczony na rysunku planu przeznacza się do wyburzenia. 
i) dopuszcza się lokalizację jednego w obrębie terenu obiektu reklamowego o powierzchni 
maksymalnej do 10 m² i wysokości do 9 m. 
3) Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy – od 12 m do 18m, 
b) dopuszcza się budowę maksymalnie 3 kondygnacji nadziemnych, 
c)  dopuszcza  się  umiejscowienie  reklam  na  maksymalnie  10%  powierzchni  elewacji 
zlokalizowanej na obowiązującej linii zabudowy, 
d) nakaz uwzględnienia szczególnych wymagań architektonicznych elewacji bryły budynku 
w  szczególności  wzdłuż  południowej  i  wschodniej  linii  zabudowy  poprzez  -  nawiązanie 
formą do dawnego charakteru miejsca i formy zabudowy – browar, 
-  nakaz  zastosowania  klinkieru,  płytki  klinkierowej  lub  cegły,  w  odcieniach  brązu  lub 
szarości, jako materiału licującego elewacje południową i wschodnią budynku na co najmniej 
50%  powierzchni  oraz  elewacje  północną  i  zachodnią  budynku  na  co  najmniej  10% 
powierzchni, 
-  nakaz  rozbicia  bryły  budynku  poprzez  elementów  wertykalnych  itp.:  okien,  okien 
pozornych, płycin ściennych itp., 
- nakaz zastosowania detali architektonicznych. 
4) Zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) obsługa komunikacyjna z ulicy Matejki na wysokości skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza 
(poza granicami obszaru objętego planem) poprzez teren oznaczony symbolem KD1 oraz  
z  ulicy  Mościckiego  (poza  granicami  obszaru  objętego  planem)  poprzez  teren  oznaczony 
symbolem KDW, 
b)  dopuszcza  się  budowę  garażu  wielostanowiskowego  w  kondygnacji  podziemnej  dla 
pojazdów klientów, 
c) dopuszcza się budowę garażu wielostanowiskowego w pierwszej kondygnacji nadziemnej 
dla pojazdów klientów, 
d) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych obok obiektu handlowego, 
e)  nakaz  urządzenia  co  najmniej  4  miejsc  parkingowych  na  każde  100m²  powierzchni 
sprzedaży. 
5) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek, 
b) dopuszcza się podział terenu na działki o minimalnej wielkości 2000m², z zastrzeżeniem 
pkt 3), 
c) dopuszcza się podział terenu na działki o dowolnej wielkości dla potrzeb infrastruktury 
technicznej. 
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§ 13 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP ustala się:
1) Przeznaczenie – zieleń urządzona 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) współczynnik trwałego zainwestowania – maksymalnie 20% terenu, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 80% terenu, 
c) izolacja od terenów oznaczonych symbolami KPJ i KS w sposób uniemożliwiający wjazd 
samochodów poprzez zagospodarowanie obiektami małej architektury i zieleni. 
3) W granicach terenu dopuszcza się budowę ścieżek spacerowych, podziemnej infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury oraz elementów oświetlenia terenu. 
4) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru 
planu) poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na warunkach zarządcy drogi. 
5) Ustala się zakaz podziału terenu. 

§ 14 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD1 ustala się:
1) Przeznaczenie – droga publiczna. 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a)  teren  przeznacza  się  pod  rozbudowę  skrzyżowania  ulic  Matejki  i  Sienkiewicza  
(poza obszarem objętym sporządzeniem planu) oraz wjazdu na teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem UC z uwzględnieniem parametrów klas nowoprojektowanych dróg, 
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych, 
c) ustala się lokalizację szpaleru drzew. 
3) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) ustala się zakaz podziału działek, 
b) dopuszcza się łączenie działek. 

§ 15 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KD2 ustala się:
1) Przeznaczenie – droga publiczna. 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) teren przeznacza się pod przebudowę skrzyżowania ulic Matejki i Kosynierów Gdyńskich 
(poza obszarem objętym sporządzeniem planu), 
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych. 
3) Ustala się zakaz podziału terenu. 

§ 16 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KPJ ustala się:
1) Przeznaczenie – ciąg pieszo-jezdny. 
2) Zasady zagospodarowania terenu: 
a) szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu, 
b) minimalna szerokość pasa utwardzonego wynosi 5m, 
c)  pawilon  handlowy  przy  ulicy  Kosynierów  Gdyńskich,  oznaczony  na  rysunku  planu, 
przeznacza się do likwidacji. 
3) Ustala się zakaz podziału terenu. 

§ 17 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDW ustala się:
1) Przeznaczenie – droga wewnętrzna. 
2) Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu. 
3) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek. 
b) ustala się zakaz podziału działek. 
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§ 18 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KS ustala się:
1) Przeznaczenie – zabudowa garażowa. 
2) Lokalizacja zabudowy według obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych na rysunku 
planu – po obrysie zewnętrznym istniejących budynków. 
3) Zasady kształtowania zabudowy: 
a) wysokość zabudowy – do 4m, 
b) ustala się budowę 1 kondygnacji nadziemnej, 
c) zakaz budowy kondygnacji podziemnych, 
d) kąt nachylenia dachu – do 15º, 
e) garaż oznaczony na rysunku planu przeznacza się do wyburzenia. 
4) Zasady obsługi komunikacyjnej: 
a)  obsługa komunikacyjna z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru planu) 
poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na warunkach zarządcy drogi, 
b) zakaz wydzielania miejsc parkingowych. 
5) Ustala się zakaz łączenia i podziału działek. 

§ 19 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się:
1) Przeznaczenie – infrastruktura wodociągowa. 
2) Nakazuje się budowę ogrodzenia ażurowego o wysokości maksymalnej 1,8m. 
3) Zakazuje się wznoszenia budynków. 
4) Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie 
się do urządzeń służących do poboru wody. 
5) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich na warunkach zarządcy 
drogi. 
6) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 

§ 20 Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem W/MP i ustala się:
1) Przeznaczenie – infrastruktura wodociągowa i stacja monitoringu powietrza. 
2) Nakazuje się budowę ogrodzenia ażurowego o wysokości maksymalnej 1,8m. 
3) Zakazuje się wznoszenia budynków. 
4) Nakazuje się odprowadzenie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostawanie 
się do urządzeń służących do poboru wody. 
5) Ustala się obsługę komunikacyjną z ulicy Kosynierów Gdyńskich (poza granicami obszaru 
planu) poprzez teren oznaczony symbolem KPJ, na warunkach zarządcy drogi. 
6) Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości: 
a) dopuszcza się łączenie działek, 
b) ustala się zakaz podziału działek. 

Rozdział 4
Ustalenia końcowe

§ 21 Określa się stawkę procentową 30% dla wszystkich terenów granicach planu dla 
ustalenia  wysokości  jednorazowej  opłaty  w  związku  ze  zbyciem  przez  właściciela  albo 
użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem 
planu.

§ 22 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 23 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVIII/1075/2010

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2010 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
o sposobie rozpatrzenia uwag

dotyczące terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp.

W dniu 7 grudnia 2009 r., na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 39 
ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko (Dz U. nr 199 poz. 1227, ze zm.), a także uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr  XLII/710/2008  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu 
do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
obszaru położonego przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 14 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp. 

W wyznaczonym do dnia 18 stycznia 2010r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. 

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.), w związku z brakiem 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Matejki w Gorzowie Wlkp., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga o sposobie 
ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3 
do uchwały NrLXVIII/1075/2010

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2010r.

 
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 obszaru położonego przy ulicy Matejki w Gorzowie 
Wlkp. 
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 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  1990  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 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) zgodnie z planami 
rozwoju,
2) przewiduje się budowę publicznego ciągu pieszo – jezdnego na terenie oznaczonym na 
rysunku planu symbolem KPJ – szacunkowy koszt 152 500 zł netto,
3) koszt budowy sieci  infrastruktury w związku z przebudową skrzyżowania ulic Matejki  
i Sienkiewicza (poza obszarem objętym sporządzeniem planu) oraz zjazdu na teren oznaczony 
na  rysunku  planu  symbolem  UC,  a  także  wykonanie  zjazdu  z  ulicy  Mościckiego  
(poza obszarem objętym sporządzeniem planu) na drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku 
planu  symbolem  KDW,  poniesie  inwestor  z  terenu  UC,  na  mocy  podpisanej  umowy  
z Miastem.
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 komunalnej i ustawą Prawo ochrony środowiska.
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno – technologicznym, 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.

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1977

Uchwała Nr LXVIII/1076/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 2, 3, 4, 6 art. 214,  art. 217 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 
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27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ) oraz art. 121 ust 4 
i  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 152, poz.1241) Rada Miasta  uchwala  co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 27.000.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  14.678.186 zł.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.678.186 zł.
4. Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa sie deficyt budżetu o kwotę 27.000.000 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010r.,  do uchwały budżetowej na 
2010  rok   Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  grudnia  2009r. 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  3  –  Plany  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,   do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok   Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z dnia  18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku  nr 4  do 
niniejszej uchwały.

§  6.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),   do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok   Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 5 do niniejszej uchwały.

§  7.  W  uchwale  budżetowej  na  2010  rok  Nr   LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. dokonuje się następujących zmian :
1.w § 6 kwotę 66.000.000 zł zastępuje się kwotą 93.000.000 zł,
2.w § 6 pkt 2 kwotę 58.000.000 zł zastępuje się kwotą 85.000.000 zł.

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

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                              
                                                                                             Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr od 1 do 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach uirzędowania.
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Poz. 1978

Uchwała Nr LXVIII/1077/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) oraz art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - 
Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.Nr  152,  poz.1241)  
Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z dnia  18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku  nr 2  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: załączniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1979

Uchwała Nr LXVIII/1078/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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.  212 ust  1,  pkt  1,  2,  8,  art.  237 ust.1  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku  
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 )oraz art.16 ust 1 pkt 1, 2 i ust. 5 ustawy 
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z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw(Dz.U.Nr 215, poz 1664) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 2.935.489 zł.
2.Zwiększa sie dochody bieżące o kwotę 2.936.489 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.935.489 zł.
2. Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 2.884.878 zł.
3. Zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę 50.611 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  W  uchwale  budżetowej  na  2010  rok  Nr   LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. dodaje się § 17a w brzmieniu "Ustala się wpływy 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.935.489 zł oraz wydatki związane  
z ochroną środowiska w wysokości 2.935.489 zł".

§  4.  W  uchwale  budżetowej  na  2010  rok  Nr   LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. w § 18 skreśla się ust.1 i 2.
 

§ 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 i 2 do uchwały znajduje się do wglądu w BiurzeRady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1980

Uchwała Nr LXVIII/1079/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia  3 lutego 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  9  lit.  ”c”,  pkt  15  i  art.  58  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 8 lit  „c”, pkt. 11 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.89 ust.1 pkt 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)  uchwala się 
co następuje:

§  1.  1  Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt  bankowy w wysokości  85.000.000,00  zł  
z przeznaczeniem  na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku.
2.  Wybór  banku  zostanie  dokonany   zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  
Prawo zamówień publicznych.
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3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2011-2021 z dochodów własnych miasta . 

§ 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. 1981

Uchwała Nr LXVIII/1080/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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. 212 ust. 1, pkt 2 i art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§  1.  W  uchwale  budżetowej  na  2010  rok  Nr   LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. dokonuje się następujących zmian:
1) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 222.660.215 zł zastępuje się kwotą 222.560.215 zł.
2) w § 5 ust. 1 kwotę 452.000 zł zastępuje się kwotą 512.000 zł.
3) w § 5 ust. 2 pkt 1 lit.h kwotę 1.500.000 zł zastępuje się kwotą 1.440.000 zł.

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

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu.

                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                              
                                                                                             Krystyna Sibińska

Poz. 1982

Uchwała NR LXVIII/1081/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki 
Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2013
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Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust.1 pkt.1 i art.48 ust.1 
ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych  
ze  środków publicznych  (  Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  210,  poz.  2135 ze zm.  )  uchwala  się  co 
następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§  1  Miejski  Program  Promocji,  Edukacji  Zdrowotnej  i  Profilaktyki  Zdrowia 
Mieszkańców  Gorzowa  Wlkp.,  zwany  dalej  Programem,  określa  zakres  oraz  sposób 
prowadzenia  zadań  własnych  gminy,  związanych  z  promocją,  edukacją  zdrowotną  
i  profilaktyką  zdrowia.  Stanowi  część  Miejskiej  Strategii  Polityki  Społecznej  2007+ oraz 
Strategii Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007 – 2013.

§ 2 Miasto realizuje zadania z zakresu promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki 
zdrowia przy współpracy m.in. z:
1. publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, 
2. stacjami pogotowia ratunkowego, 
3. pracowniami diagnostycznymi, 
4. zakładami rehabilitacji leczniczej, 
5. żłobkami, 
6. zakładami pielęgnacyjno – opiekuńczymi i opiekuńczo – leczniczymi, 
7. indywidualnymi, zbiorowymi praktykami lekarskimi,pielęgniarskimi,położniczymi, 
8. jednostkami służby medycyny pracy, 
9. placówkami oświatowymi, 
10. placówkami pomocy społecznej, 
11. placówkami penitencjarnymi, 
12. administracją zespoloną, 
13. organizacjami pozarządowymi, 
14. kościołami i związkami wyznaniowymi, 
15. osobami fizycznymi i prawnymi. 

§ 3 Program skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp. Wskazuje na sposób 
rozwoju  miasta  m.in.  poprzez  dążenie  do  uzyskania  dobrego  zdrowia  żyjących  w  nim 
mieszkańców.  Osiągalne  jest  to,  przez  właściwe  ustalenie  proporcji  między  promocją 
zdrowia, edukacją zdrowotną, profilaktyką oraz leczeniem stanów chorobowych i w miarę 
potrzeby  –  rehabilitacją,  gdyż  są  to  istotne  czynniki  poprawy  zdrowia  mieszkańców  
i związanej z tym jakości życia i pracy. Dobre zdrowie, a co za tym idzie dłuższe lata życia 
w zdrowiu,  mogą być,  obok podwyższenia  poziomu wykształcenia  -  kluczem do wzrostu 
ekonomicznego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  i  podnoszenia  jakości  życia  osobniczego  
i społecznego.

Rozdział 2
Cel nadrzędny, cele strategiczne i operacyjne programu

§ 4 Celem nadrzędnym programu jest poprawa zdrowia mieszkańców Gorzowa Wlkp., 
co  ma  służyć  zaktywizowaniu  i  lepszemu  wykorzystaniu  ich  podstawowych  możliwości 
życiowych.

§ 5 Cele strategiczne i operacyjne:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gorzowa Wlkp. 
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a)  Zapobieganie  negatywnym  skutkom  zdrowotnym  narażenia  na  szkodliwe  czynniki 
fizyczne, chemiczne i biologiczne środowiska. 
b)  Zapobieganie  zagrożeniom bezpieczeństwa  żywności  poprzez  wdrożenie  biologicznych 
wskaźników oceny ryzyka z uwzględnieniem monitorowania zanieczyszczeń chemicznych. 
c)  Zapobieganie  negatywnym  skutkom  zdrowotnym  narażenia  na  szkodliwe  czynniki 
środowiska znajdujące się w wodzie przeznaczonej do spożycia. 
2. Poprawa efektywności działań promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia. 
a)  Wykazanie  ważności  i  obecnego  zainteresowania  uwarunkowaniami  zdrowia  
a w szczególności wskazywanie różnych podejść do problematyki  uwarunkowań zdrowia  
i niepełnosprawności. 
b)  Określenie  roli  i  znaczenia  oceny potrzeb  zdrowotnych  w opracowywaniu  programów 
polityki zdrowotnej w Mieście Gorzów Wlkp. w tym przedstawienie proponowanych metod 
oceny potrzeb zdrowotnych. 
c) Wskazanie współczesnego postrzegania promocji zdrowia jako nauki i ruchu społecznego 
oraz jako głównego elementu polityki zdrowia publicznego Miasta. 
3. Monitorowanie dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. 
a) Analizowanie danych statystycznych opisujących zasoby kadrowe i jakościowe ochrony 
zdrowia w mieście Gorzów Wlkp. 
b) Wzmocnienie uczestnictwa podmiotów odpowiedzialnych za dostęp do opieki zdrowotnej 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. 
c) Maksymalizacja korzyści zdrowotnych przez wpływ na zwiększenie efektywności i jakości 
profilaktyki, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 
d) Redukcja niedoborów w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej w mieście. 
e) Wskazywanie na możliwości optymalizacji posiadanych i planowanych zasobów w sferze 
ochrony zdrowia w mieście. 
f) Inwestowanie w zasoby ochrony zdrowia w mieście. 
4. Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych. 
a)  Wspieranie  działań  w  zakresie  poprawy  zdrowia  kobiet  w  wieku  rozrodczym  oraz 
noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży. 
b)  Wspieranie  działań  w  zakresie  poprawy  opieki  zdrowotnej  dla  mieszkańców  
Gorzowa Wlkp. w tym osób niepełnosprawnych. 
c)  Zapewnienie  właściwej  opieki  oraz  wydłużenie  okresu  sprawności  psychofizycznej  
i możliwości pełnienia ról społecznych osobom w wieku podeszłym. 
d)  Wzmocnienie  uczestnictwa  mieszkańców  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  działaniach 
umożliwiających  realizację  celów  zawartych  w  Miejskim  Programie  Promocji,  Edukacji 
Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia. 
e)  Wspieranie  inicjatyw i  działań zmierzających do zmniejszenia zapadalności  na choroby 
zakaźne  
i niezakaźne. 
5)  Poprawa  stanu  zdrowia  mieszkańców  Gorzowa  Wlkp.  poprzez  zmniejszanie  różnic  
w zakresie dostępu do wiedzy z zakresu zdrowia publicznego. 
a)  Wskazywanie  na  możliwości  realizacji  zadań  promocji  zdrowia  w  sektorze  ochrony 
zdrowia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów medycznych oraz innych 
profesjonalistów opieki zdrowotnej na różnych szczeblach zarządzania. 
b)  Realizacja  zadań  promocji  zdrowia  w  innych  sektorze  niż  ochrony  zdrowia  przez 
profesjonalistów  różnych  dziedzin  nauki  i  zawodów  w  sektorach  edukacji,  ochrony 
środowiska  
i innych sektorach społeczno – gospodarczych. 
c)  Zwiększanie  i  wzmacnianie  uczestnictwa  społeczności  lokalnej  w działaniach  na  rzecz 
zdrowia. 
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d) Promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom ukierunkowane na uwarunkowania zdrowia 
z uwzględnieniem wszystkich polityk i działań w tym niepełnosprawności. 
e) Wspieranie potrzeb w zakresie inwestowania w zdrowie. 
f) Wspieranie oraz inicjowanie działań z zakresu zagadnień bioetyki i praw człowieka w tym 
przedstawianie  najistotniejszych  aspektów  światopoglądowych  wobec  problematyki 
zdrowotnej i bioetyki. 
g)  Podnoszenie  poziomu  wiedzy  w  zakresie  zagadnień  psychologii  zdrowia  i  promocji 
zdrowia w szczególności dla związanych ze zdrowiem opanowywaniem sytuacji stresowych. 
h)  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. 

Rozdział 3
Formy działań

§  6  Na  każdym  etapie  realizacji  celów  strategicznych  i  operacyjnych  programu 
znaczącą rolę odgrywa:
1.  Propagowania  wiedzy na  temat  związków między  zdrowiem człowieka,  a  jego  stylem 
życia, środowiskiem fizycznym i społecznym. 
2.  Podejmowanie  działań  informacyjnych,  których  głównym  celem  jest  kształtowanie 
sprzyjających  zdrowiu  przekonań,  motywacji  i  umiejętności  dla  wspierania  postaw 
zdrowotnych. 
3.  Promocja  zdrowego  stylu  życia,  zapobiegania  chorobom bądź  innemu  niekorzystnemu 
zjawisku zdrowotnemu. 
4. Podejmowanie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie. 
5.  Dostarczanie  wiedzy  mieszkańców  Miasta  na  temat  trendów  w  obszarze  zdrowia 
publicznego. 
6.  Inspirowanie  i  wspieranie  w  miarę  możliwości  lokalnych  działań  ułatwiających 
rozwiązywanie problemów zdrowotnych. 
7.  Wyrównywanie  szans  rozwojowych  dzieci  i  młodzieży,  szczególnie  z  grup  ryzyka  
i niepełnosprawnych oraz osób w wieku podeszłym. 

§ 7 Warunki osiągnięcia celów, o których mowa w § 4 i § 5:
1. Zwiększenie dostępności do diagnostyki, leczenia i rehabilitacyjnej dla osób będących pod 
wpływem niekorzystnego zjawiska zdrowotnego. 
2.  Udzielanie  w miarę możliwości wsparcia środowiskom lokalnym,  w których występują 
problemy zdrowotne dla zmniejszenia postępu choroby, jej powikłań i niepełnosprawności. 
3.  Prowadzenie  promocji,  edukacji  zdrowotnej  i  profilaktyki  działalności  w  zakresie 
rozwiązywania  problemów  zdrowotnych  których  efektem  mogą  być  dysfunkcje  
i niepełnosprawność w szczególności u dzieci i młodzieży. 
4.  Wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji  pozarządowych  osób 
fizycznych i innych publicznych i niepublicznych organizacji z obszaru opieki zdrowotnej  
i  zdrowia  publicznego  służącej  rozwiązywaniu  problemów  związanych  ze  zdrowiem  
i niepełnosprawnością. 
5.  Wspieranie  oraz  inicjowanie  badań  przeglądowych,  przesiewowych  oraz  szczepień 
ochronnych. 
6. Wspieranie wszelkich działań ukierunkowanych na zapobieganie, wczesne diagnozowanie 
i  leczenie  chorób i  niepełnosprawności,  w tym działań obejmującej  badania przeglądowe  
i szczepienia ochronne. 
7.  Wspieranie  wszelkiej  działalności  dydaktyczno  –  naukowej  w  obszarze  zdrowia 
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publicznego. 

§  8  Realizowanie  zadań  w  zakresie  promocji,  edukacji  zdrowotnej  i  profilaktyki 
zdrowotnej może odbywać się poprzez:
1. Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych w tym diagnostyki, leczenia, pielęgnacji, 
rehabilitacji. 
2. Inicjowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży 
osób w wieku podeszłym oraz osób niepełnosprawnych. 
3.  Wspieranie  działań  różnych  jednostek  organizacyjnych  publicznych  i  niepublicznych  
w systemie opieki zdrowotnej, diagnostyki, pielęgnacji, rehabilitacji. 
4. Tworzenie i wdrażanie programów promocji, edukacji i profilaktyki zdrowotnej. 

Rozdział 4
Działania promocyjne, edukacyjne i profilaktyczne

§  9  Realizacja  zadań  związanych  z  promocją,  edukacją  zdrowotną  i  profilaktyką 
zdrowotną  może  przebiegać  dwutorowo:  w  drodze  bezpośredniej  edukacji  oraz  poprzez 
użycie w celach edukacyjnych środków masowego przekazu.

§ 10 Działania bezpośrednie obejmują:
1. Podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu. 
2. Poradnictwie z zakresu zagrożeń zdrowia. 
3. Budowaniu samooceny o zdrowiu własnym. 
4.  Wspieranie  lokalnych  kampanii  promocyjnych  i  edukacyjnych  na  tematy  związane  
z problematyką zdrowia publicznego. 
5.  Wydawanie  biuletynów  i  innych  materiałów  edukacyjnych  dotyczących  zdrowia 
publicznego. 
6. Promowanie realizatorów profesjonalnych programów promocji  zdrowia, edukacyjnych  
i profilaktycznych. 
7.  Tworzenie  warunków  dla  mieszkańców  a  w  szczególności  dzieciom,  młodzieży  
ze  szczególnym  uwzględnieniem osób niepełnosprawnych  i  osób w wieku  podeszłym 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 promocji, edukacji zdrowotnej 

i profilaktyki zdrowia

§ 11 Realizacja zadań służących promocji, edukacji zdrowotnej i profilaktyki zdrowia, 
może odbywać się poprzez:
1.  Wspieranie  merytoryczne  i  finansowe działalności  instytucji,  stowarzyszeń,  organizacji 
zajmujących  się  profilaktyką  i  edukacją w obszarze  zdrowia publicznego w zakresie  i  na 
zasadach określonych przepisami prawa. 
2.  Obejmowanie  patronatem  imprez  o  charakterze  promocji,  edukacji  zdrowotnej  
i profilaktyki. 
3.  Wspieranie  inicjatyw  i  działań  zmierzających  do  zapobiegania,  ograniczania  chorób  
i niekorzystnych zjawisk zdrowotnych w tym niepełnosprawności oraz chorób zakaźnych. 
4. Podejmowanie wspólnie z realizatorami programów inicjatyw dotyczących pozyskiwania 
środków  z  innych  źródeł  niż  miejskie  na  prowadzenie  działań  związanych  z  promocją, 
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edukacją zdrowotną i profilaktyką zdrowia. 

Rozdział 6
Sposoby realizacji Programu

§  12  Program  realizowany  jest  we  współpracy  osób,  instytucji  publicznych  
i  niepublicznych  oraz  organizacji  pozarządowych  zajmujących  się  promocją,  edukacją, 
profilaktyką zdrowia , pomocą społeczną, niepełnosprawnością.

§  13  Program uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem prawnym, 
administracyjnym i finansowym, a także wiedzę na temat profilaktyki zdrowia, diagnostyki, 
pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji.

§ 14 Realizacja programu może nastąpić poprzez:
1. Udzielanie dotacji celowej. 
2. Zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych. 
3.  Tworzenie  bazy  merytorycznej,  organizacyjnej  i  materialnej  niezbędnej  do  realizacji 
programu. 

§ 15 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,  przedsięwzięcia,  kosztorys  oraz 
podstawowe dane na temat  oferenta.  Konkurs ofert  na wykonanie poszczególnych  zadań  
z  zakresu  promocji,  edukacji  zdrowotnej  i  profilaktyki  zdrowia,  będzie  przedstawiony do 
publicznej wiadomości.

§  16  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

§ 17 Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swoich działań.

§ 18 Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z rocznego wykonania 
programu w terminie do końca I kwartału ,za rok poprzedni.

§ 19 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzow Wlkp.

§ 20 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

53



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (191)/2010

Poz. 1983

Uchwała NR LXVIII/1082/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie darowizny nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  9 lit.a  ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) 
uchwala się, co następuje :

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  dokonanie  rzecz  Województwa  Lubuskiego  darowizny 
nieruchomości,  obejmujących  działki  gruntu  Nr  1701  o  pow.39m²  przy  ul.Sikorskiego  
i  Nr  1702/3  o  pow.11m²  przy  ul.Kosynierów  Gdyńskich  -  zabudowane  obiektem 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1984

Uchwała NR LXVIII/1083/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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  (t.j.  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 XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  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 
umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.116,2m²  oraz  piwnicy  o  pow.  115,6m² 
usytuowanych w budynku przy ul. Jagiełly 11 z Dorotą Prętką prowadzącą działalność pod 
firmą PHU PRESOL, na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
leczniczej  -  Groty  Solnej.  Stawka  czynszu  netto  za  najem  lokalu  wynosi  5,88zł/m² 
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miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1985

Uchwała NR LXVIII/1084/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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  (t.j.  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 XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  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  Partią  Demokratyczną  – demokraci.pl  umowy najmu lokalu  użytkowego o pow.28,6m², 
usytuowanego na II piętrze w budynku przy ul. Borowskiego 31 – na czas nieoznaczony  
z  przeznaczeniem  na  biuro  Partii.  Stawka  czynszu  za  najem lokalu  wynosi  3zł/m²  netto 
miesięcznie.

§ 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. 1986

Uchwała NR LXVIII/1085/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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  (t.j.  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 XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  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  
ze  Sławomirem  Nitrasem,  Posłem  do  Parlamentu  Europejskiego,  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego o pow.16,2m²,  usytuowanego na II piętrze w budynku przy ul. Jagiełly 15 -  
z przeznaczeniem na biuro poselskie. Stawka czynszu za najem lokalu wynosi 3zł/m² netto 
miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1987

Uchwała NR LXVIII/1086/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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  (t.j.  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 XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  maja  2008r.  
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(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Arturem Zasadą, Posłem do Parlamentu Europejskiego, umowy najmu lokalu użytkowego 
o  pow.  68,48m²,  usytuowanego  na  I  piętrze  budynku  przy  ul.  Jagiełly  15,  na  czas 
sprawowania mandatu poselskiego - z przeznaczeniem na biuro poselskie. Stawka czynszu za 
najem lokalu wynosi 3zł/m² netto miesięcznie.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1988

Uchwała NR LXVIII/1087/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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  1997  r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21 marca  2007 r.  w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz. 504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007 
r. (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 78,poz. 1117), Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007 r.  (Dz.Urz.  Województwa Lubuskiego Nr 134,  
poz. 1885) oraz Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008 r.  
(Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz. 1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1  Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Gospodarczym  Bankiem  Spółdzielczym  w  Gorzowie  Wlkp.  umowy  najmu  lokali 
użytkowych:  w  budynku  przy  ulicy  Sikorskiego  3-4  pokoje  101,  102,  103  na  parterze  
o powierzchni 70,02 m2 i lokalu na niskim parterze o powierzchni 33,44 m 2 oraz w budynku 
przy ulicy Przemysłowej 53 – punkt kasowy na I piętrze o powierzchni 2,96 m2

§  2  Najemca  będzie  ponosił  koszty  z  tytułu  najmu,  na  które  składać  się  będzie: 
1200,00 zł jako stała część czynszu, 25,00 zł/m2 za najem pomieszczeń na parterze budynku 
przy ul. Sikorskiego 3-4, 15,00 zł/m2 za najem pomieszczenia na niskim parterze w budynku 
przy  ul.  Sikorskiego  3-4,  78,26  zł/m2  za  najem  pomieszczenia  w  budynku  przy  
ul. Przemysłowej 53 oraz koszty eksploatacyjne tj. energia elektryczna wg wskazań licznika, 
opłaty łączności  telefonicznej  zgodnie z bilingiem a także opłaty za centralne ogrzewanie 
proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
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§ 3 Czas trwania najmu upływa 31 grudnia 2014 roku.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1989

Uchwała NR LXVIII/1088/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) 

§ 1 Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez 
Lubuski  Związek  Piłki  Nożnej  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  przy  ul.  Ptasiej  2a,  
w  wydawnictwie  oraz  na  gadżetach  wydanych  z  okazji  60  -  lecia  piłkarstwa  na  Ziemi 
Lubuskiej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1990

Uchwała NR LXVIII/1089/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

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.) 

§ 1 Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez 
Zrzeszenie  Prezydentów,  Burmistrzów  i  Wójtów  Województwa  Lubuskiego  z  siedzibą  
w  Zielonej  Górze  przy  ul.Chmielnej  13,  w  materiałach  promocyjnych  województwa 
lubuskiego w postaci mapy, wydanej z okazji 20 - lecia powstania samorządów.
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§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1991

Uchwała NR LXVIII/1090/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego 
Pulmunologiczno- Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Torzymiu.

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca1990r.  o  samorządzie 
gminnym ( tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tj.Dz.U.z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm. ) 
uchwala się co następuje:

§  1  Opiniuje  się  pozytywnie  likwidację  Lubuskiego  Szpitala  Specjalistycznego 
Pulmunologiczno-  Kardiologicznego  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej w Torzymiu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1992

Uchwała NR LXVIII/1091/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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.  43  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  
30 sierpnia 1991r o załadach opieki  zdrowotnej  ( t.j.Dz.U.z 2007r Nr 14,  poz.89 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 

§  1  Opiniuje  się  negatywnie  przekształcenie  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. polegającego na ograniczeniu jego działalności poprzez 
likwidację Oodziału Detoksykacyjno-Odwykowego w Zespole Szpitalnym ul. Walczaka 42, 
będącego  komórką  organizacyjną  szpitala.  Uzasadnienie  stanowi  załącznik  do  niniejszej 
uchwały.
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§  2  Uchyla  się  uchwałę  Nr  LX/941/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
26 sierpnia 2009r.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1993

Uchwała NR LXVIII/1092/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok.

Na podstawie § 30 ust.  1 uchwiały Nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
z dnia 21 lutego 2003r. Nr 9, poz. 174, ze zm)uchwala się co następuje:

§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy na 2010 rok, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania 
zmian terminów realizacji planu pracy.

§  3  Wykonywanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącej  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.

§ 4 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. 1994

Uchwała NR LXVIII/1093/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podtawie art.190 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 ze zm.), 
uchwala się co nastęuje: 
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§  1  Stwierdza  się  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Pana  Edwarda  Andrusyszyna 
wybranego w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 5 wskutek pisemnego zrzeszenia się mandatu.

§ 2 Uzupełnienia składu osobowego Rada Miasta Gorzowa Wlkp. dokona na następnej 
sesji, stosownie do art 194 Ordynacji.

§ 3 Uchwałę o wygaśnięciu mandatu niezwłocznie  doręcza się zainteresowanemu  
i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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INFORMACJE
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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
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