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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 282 
Uchwała Nr XLIII/479/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 stycznia 2005r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gorzowa Wlkp.  
w rejonie ulic Grobla, Woskowa, Przemysłowa. 
 
Poz. 283 
Uchwała Nr XLIII/480/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  8 stycznia 2005r.   
w sprawie strategii rozwoju gorzowskiej oświaty. 
 
Poz. 284 
Uchwała nr XLIII/481/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego   
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 roku. 
 
Poz. 285 
Uchwała Nr XLIII/482/ 2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 08 stycznia 2005roku  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2005 rok.  
 
Poz. 286 
Uchwała XLIII/483/2005 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku  
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i 
tramwajowej, na rok 2005, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 287 
Uchwała nr XLIII/484/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005roku  
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2005 r. dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 288 
Uchwała Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 8 stycznia 2005 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 289 
Uchwała Nr  XLIII/486/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2005 rok. 

 
Poz. 290 
Uchwała Nr  XLIII/487/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 2005 roku 
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
na 2005 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 

 
 

Poz. 262 
 

Uchwała Nr XLIII/479/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 5 stycznia 2005r. 
 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gorzowa 

Wlkp. w rejonie ulic Grobla, Woskowa, Przemysłowa. 
 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 15, poz 139 z 1999r. 
z późn. zm.) art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 80, poz 717 z 2003 r. ze zmianą) oraz Uchwały  
Nr LXXV/738/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 5 czerwca 2002 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul. Grobla, Woskowa, Przemysłowa,  
 

uchwala się co następuje: 
 

Rozdział I 
Ustalenia ogólne 

 
      § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej 
planem, który obejmuje obszar w rejonie ulicy Grobla, Woskowa, Przemysłowa zgodnie z 
rysunkiem planu. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 
      § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) planie – należy rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa w §1 ust. 1, 
2) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć inne przeznaczenie, które 

dopuszcza się na danym terenie na czas określony w decyzji administracyjnej, 
3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie docelowe na 

danym terenie, wydzielone liniami rozgraniczającymi tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,  

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych, 
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6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię regulującą zewnętrzną 
ścianę zabudowy, zgodnie z którą należy realizować obiekty kubaturowe, chyba że 
ustalenia szczegółowe określą inaczej, 

7) terenie jednostki – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na załączniku liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, oznaczony symbolem, 

8) ładzie przestrzennym – należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które 
tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, 
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne, 

9) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię 
niezabudowaną i nieutwardzoną, 

10) elementach kompozycji urbanistycznej: 
− dominancie architektonicznej – obiekt budowlany lub jego część, wyróżniająca się w 

przestrzeni, o formie koncentrującej uwagę, stanowiąca dzięki temu punkt 
orientacyjny w przestrzeni miejskiej, która wymaga indywidualnego rozwiązania 
architektonicznego, 

− akcencie architektonicznym –część obiektu budowlanego, o formie koncentrującej 
uwagę, ale nie wyróżniająca się w przestrzeni, która wymaga indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego, 

− osi widokowej – linia prosta widokowa nakierowana na dominantę przestrzenną lub 
akcent urbanistyczny, służąca do ich wyeksponowania. 

11) strefie ochrony pośredniej „B” – teren na którym obowiązują wymagania związane z 
ochroną konserwatorską historycznej struktury przestrzennej miasta, w której obowiązują 
przepisy § 8 ust. 2, 

12) strefie konserwatorskiej „W1” – teren na którym obowiązują wymagania przepisy   
       §8  ust. 3, związane z ochroną archeologiczną, 
13) stanowisku archeologicznym – ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza i 

nowożytności, teren ochrony konserwatorskiej archeologicznej, na którym obowiązują 
wymagania § 8 ust. 4, 

14) budynkach o wartościach historycznych – zabudowa podlegająca ochronie 
konserwatorskiej oraz wymaganiom określonym w ustaleniach § 8 ust. 2 pkt 2). 
 

     § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, wyjątek stanowią linie rozgraniczające tereny przeznaczone na 
infrastrukturę energetyczną, które są obowiązujące w zakresie określonym w ustaleniach 
szczegółowych, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3) obowiązujące linie zabudowy, jeżeli ustalenia szczegółowe nie określają inaczej,  
4) symbole określające przeznaczenie terenów, 
5) strefa konserwatorska – W1,  
6) stanowisko archeologiczne do ochrony konserwatorskiej, 
7) budynki o wartościach historycznych do ochrony konserwatorskiej, 
8) historyczna ulica do ochrony konserwatorskiej, 
9) obszar lokalizacji funkcji tymczasowej – usług handlu hurtowego i detalicznego, 
10) obszar lokalizacji parkingów wielopoziomowych, 
11) oznaczenia dotyczące ochrony konserwatorskiej: 
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- stanowisko archeologiczne do ochrony konserwatorskiej, 
- strefa konserwatorska W1, 
- budynki o wartościach historycznych do ochrony konserwatorskiej 
- historyczne ulice do ochrony konserwatorskiej, 

12)  oznaczenia dotyczące kompozycji architektoniczno-urbanistycznej: 
- dominanta architektoniczna, 
- osie widokowe, 
- akcent architektoniczny, 

13) rezerwa terenu na funkcje komunikacyjne. 
 
Pozostałe, niewymienione w ust.1 elementy rysunku planu, jak np. treść podkładu 

mapowego, przebieg jezdni mają charakter informacyjny lub orientacyjny i nie są ustaleniami 
planu. 

 
§ 4. Ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

1) zabudowa na obszarze objętym planem powinna być kształtowana zgodnie z zasadami 
ładu przestrzennego, 

2) zagospodarowanie ciągów komunikacji kołowej wymaga zachowania warunków 
p.poż., 

3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urządzenia związane z infrastrukturą 
techniczną pod warunkiem zapewnienia dojazdu z drogi publicznej, 

4) ze względu na występowanie w granicach wyznaczonych w planie, znacznej liczby 
nieregularnych działek gruntu, dopuszcza się w obrębie terenu jednostki (wydzielonej 
liniami rozgraniczenia funkcji) sytuowanie obiektów budowlanych na granicy działek, a 
także na granicach kilku działek jednocześnie bez konieczności ich łączenia, z 
uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, chyba że ustalenia 
szczegółowe określą inaczej. 

 
         § 5. Ustala się zasady ochrony środowiska przyrodniczego: 
1) zakaz bezpośredniego odprowadzania ścieków nie oczyszczonych do ziemi, 
2) odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg i 

stacji benzynowej do kanalizacji deszczowej poprzez separatory substancji 
ropopochodnych zabezpieczających przed przenikaniem do ziemi, 

3) stosowanie ekologicznych źródeł ciepła w realizowanych obiektach budowlanych. 
 

         § 6. 1. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenów: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 

ulic, 
2) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 

wymienione w pkt 1) terenach, za zgodą właściciela terenu i o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów, 

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię 
elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania warunków technicznych od 
właściwych dysponentów sieci, 

4) przy projektowaniu nowych inwestycji należy unikać kolizji z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy 
istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po 
uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci, 
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5) zabrania się realizacji naziemnych sieci uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy o 
charakterze czasowym oraz infrastruktury oświetleniowej. 
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę –dostawę ustala się z istniejącej najbliższej sieci 

wodociągowej prowadzonej w ulicach – główny wodociąg w ul. Wał Okrężny (KDd/KDX) i 
Grobla (KDd/KDX i 2KDg/KDz), na zasadach określonych w ust. 1, po uzgodnieniu z 
dysponentem sieci. 

3. Odprowadzenie ścieków bytowych:  
1) planowana sieć prowadzona na zasadach określonych w ust. 1, 
2) do istniejącej sieci w ulicach Wał Okrężny, Grobla, Przemysłowa, Woskowa. 

4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych ustala się: 
1) rozdzielność planowanych sieci deszczowej i sieci ścieków bytowych, 
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do planowanej na zasadach określonych 

w ust. 1, sieci deszczowej lub istniejącej w ul. Przemysłowej, Wał Okrężny, Świętego 
Jerzego, Grobli z dopuszczeniem odprowadzenia wód opadowych również do sieci na 
terenie o symbolu KX/U/KS w granicach rezerwy terenu na funkcje komunikacji oraz 
terenów o symbolu 1ZP i 2ZP, 

3) odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg i 
stacji benzynowej do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez 
separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych 
substancji do wód gruntowych. 
5. Zaopatrzenie w gaz na warunkach dysponenta, z sieci istniejącej w ulicach Wał 

Okrężny, Grobla, Przemysłowa, Woskowa lub ul. Św. Jerzego i na zasadach określonych w 
ust. 1. 

6. Zaopatrzenie w sieci telekomunikacyjne - ustala się podłączenie do istniejących 
miejskich sieci prowadzonych w ulicach i na zasadach określonych w ust. 1 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1)  ustala się zasilanie terenów objętych planem na zasadach określonych w ust. 1: 

a) z istniejącej wbudowanej stacji transformatorowej na terenie 2U – „Targi SO – 1965”, 
lub 

b) z istniejącej stacji transformatorowej znajdującej się na terenach w kierunku 
północnego wschodu, poza obszarem opracowania planu– „Cygarniczki S-1814”, 

c) planowanych stacji transformatorowych na terenach o symbolu 1E, 2E i 3E, 
2) ustala się likwidację istniejącej stacji transformatorowej „Grobla S-1964” na terenie 

planowanej ulicy o symbolu 2KDg /KDz, 
3) ustala się zmianę lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej „Nomi S-1949”, na teren 

oznaczony symbolem 2E, na zasadach określonych w ust. 1, 
4) w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej ustala się przebudowę z dopuszczeniem 

zachowania infrastruktury, jeżeli nie spowoduje kolizji z planowanym 
zagospodarowaniem. 
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

1)  preferuje się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci ciepłowniczej z dopuszczeniem 
wykorzystania istniejącej infrastruktury i dostosowania do planowanych funkcji, 

2) w przypadku indywidualnych źródeł ciepła, zakaz wykorzystania urządzeń i paliw 
powodujących ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń. 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 

1) przewidzieć miejsce na lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe, 
2) dopuszcza się lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach 

wbudowanych, wentylowanych. 
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      § 7. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenu - obowiązek zapewnienia 
dostępności terenów i obiektów osobom niepełnosprawnym: 
1) na projektowanych przejściach pieszych przewidzieć pochylnie niwelujące różnice 

poziomów jezdni i dróg pieszych, z wyłączeniem przejść podziemnych rozwiązywanych 
indywidualnie z uwzględnieniem ruchu i możliwości poruszania się osób 
niepełnosprawnych, 

2) w zależności od intensywności ruchu, przejścia powinny być wyposażone w sygnalizację 
wizualną, akustyczna i świetlną, zapewniającą poprawną orientację przechodnia, 

3) stosowanie pochylni lub wind w strefach wejściowych obiektów usługowych, 
handlowych. 

 § 8. Ustala się w zakresie ochrony konserwatorskiej: 
1. W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych i ziemnych przedmiotu, który 

posiada cechy zabytku, należy: 
1) niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta oraz powiadomić organ Służby Ochrony 

Zabytków 
2) zabezpieczyć odkryty przedmiot, 
3) wstrzymać roboty mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez 

Konserwatora Zabytków odpowiednich zarządzeń. 
2. Cały obszar planu objęty jest pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej „B”, w 

której głównym celem jest ochrona najcenniejszych elementów struktury przestrzennej miasta 
(historycznej kompozycji przestrzennej, historycznego układu zabudowy, historycznych 
budynków i innych elementów o wartościach historycznych w części nadziemnej i 
podziemnej), w związku, z czym ustala się przy zagospodarowaniu terenu objętego planem 
następujące zasady: 
1) zachować relikty ulicy Św. Jerzego, zaś na nie zachowanym jej odcinku uczytelnić lub 

dokonać rekonstrukcji jej przebiegu, 
a) wszelkie prace ziemne wymagają zezwoleń i uzgodnień Konserwatora Zabytków, 

2) w stosunku do budynków o wartościach historycznych, oznaczonych na rysunku planu: 
a) należy dążyć do rewaloryzacji zabudowy o wartościach historycznych, jeżeli nie ma 

zastosowania lit. e, f. 
b) prace budowlane przeprowadzić w poszanowaniu:  
– historycznej formy architektonicznej,  
– skali,  
– wystroju elewacji z założeniem jej rekonstrukcji w oparciu o materiały archiwalne,  
– stolarki okiennej i drzwiowej – zakaz wprowadzania w elewacji innych proporcji i 

podziałów okien i drzwi, 
c) zastosować kolorystykę elewacji w nawiązaniu do historycznej, ustalonej w oparciu o 

badania zachowanych fragmentów elewacji lub analizę porównawczą: 
− jasne kolory pastelowe: morelowe, kremowe również łączenie faktury cegły czerwonej 

lub żółtej z elementami otynkowanymi w kolorach białych, 
− dachy czerwone kryte podwójną dachówką karpiówką,  
d) wszelkie prace związane z zabudową o wartościach historycznych wymagają 

zezwoleń i uzgodnień Konserwatora Zabytków. 
e) dopuszcza się ich rozbiórkę w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich stanem 

zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, potwierdzonym 
opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby uprawnione oraz po wykonaniu 
inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu, a w 
szczególnych przypadkach również po wykonaniu oddzielnej dokumentacji 
historycznej, 
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f) dopuszcza się ich rozbiórkę, przy niemożności nawiązania do skali obiektów bądź ich 
charakteru przy nowych akceptowalnych przez Konserwatora Zabytków 
rozwiązaniach przestrzenno-kompozycyjnych i architektonicznych, 

3) w stosunku do nowej zabudowy: 
a) powinna respektować historyczną kompozycję przestrzenną, w tym historyczną linię 

zabudowy w ciągach ulic Św. Jerzego, Grobla, Wał Okrężny, Przemysłowa i 
Woskowa, 

b) zachować skalę i charakter zabudowy, 
c) wysokość zabudowy – nie wyższa niż 3-4 kondygnacje naziemne, przy uwzględnieniu 

ustaleń szczegółowych obowiązujących na terenie, 
d) formę architektoniczną wykorzystywać do harmonijnego łączenia współczesności z 

zachowanymi wartościami historycznymi, 
e) zabudowa o wysokim standardzie materiałowym i technologicznym, 
f) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych według dokumentacji typowej i powtarzalnej 

oraz typu „pawilon handlowy”, 
g) kolorystykę elewacji zharmonizować z kolorystyką właściwą dla cech stylowych 

obiektów historycznych,  
h) w sposób harmonijny kształtować współczesne elementy zabudowy z przestrzenno-

architektonicznymi wartościami historycznymi, 
i) uwzględnić w zagospodarowaniu historyczną nawierzchnię, 

4) w stosunku do elementów małej architektury oraz elementów wystroju wnętrz 
urbanistycznych – należy je dostosować do zabytkowego charakteru tych wnętrz, 

5) ustala się równorzędność priorytetów konserwatorskich z innymi priorytetami, 
6) ustala się obowiązek uzyskania uzgodnienia na wszelkie prace w danej strefie „B” 

ochrony konserwatorskiej. 
3. Północna część obszaru planu, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu, 

objęta jest strefą ochrony archeologiczną „W1”, w której obowiązują następujące wymogi: 
1) obowiązek poprzedzenia prac ziemnych realizowanych w obszarze strefy 

wyprzedzającymi ratowniczymi badaniami archeologicznymi,  
2) obowiązek uzyskania na badania archeologiczne decyzji zezwalającej od Konserwatora 

Zabytków, 
3) obowiązek uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków prowadzenia wszelkich prac.   

4. W granicach planu występuje, stanowisko archeologiczne nr 44 (nr 109 na obszarze 
AZP 45-12) – ślad osadnictwa z okresu późnego średniowiecza i nowożytności, teren ochrony 
archeologicznej, na którym obowiązują następujące wymagania: 
1) zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac ziemnych w granicach i 

sąsiedztwie terenu określonego na rysunku planu, 
2) uzyskać na badania archeologiczne decyzję zezwalającą Konserwatora Zabytków. 

 
      § 9. Na całym terenie objętym planem obowiązują przepisy § 8 ust 1 i 2. – zachodzi 
obowiązek uzyskania uzgodnienia Konserwatora Zabytków na prowadzenie wszelkich prac 
budowlanych, remontowych oraz rozbiórkowych na terenach 
 
 

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe 

 
      § 10. 1. Dla terenu o symbolu UC/U/KS/MW: 
1) ustala się przeznaczenie na usługi: 

a) usługi komercyjne w tym handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2.000 m2,  
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b) usługi celu publicznego i kultury – w wielkości minimum 3.000 m2,  
c) parkingi wielopoziomowe dla samochodów osobowych zapewniające obsługę terenu, 

2) dopuszcza się lokalizację mieszkalnictwa wielorodzinnego jako funkcji 
towarzyszącej usługom. 
2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 

UC/U/KS/MW:  
1) w stosunku do istniejącej zabudowy na terenie działki nr 1820 w przypadku rozdzielnego 

zagospodarowania w stosunku do pozostałego terenu w obrębie jednostki: 
a) obowiązującą linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną linię zabudowy, 
b) dopuszcza się nadbudowę istniejącego obiektu o jedną kondygnację, 
c) dopuszcza się rozbudowę w granicach własności z zachowaniem prawa budowlanego, 

2) w stosunku do istniejącej zabudowy na terenie działki nr 1820 w przypadku 
kompleksowego zagospodarowania w obrębie jednostki: 
- wyburzenie istniejącej zabudowy, 
- realizację nowej zabudowy zgodnie z przepisami pkt 4 i 5,  
- traktowanie obowiązującej linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem, 

3) w stosunku do istniejącej zabudowy historycznej zlokalizowanej w obrębie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy i zalecanej linii zabudowy: 
a) pozostawienie budynku o wartościach historycznych, jako reliktu historii tego 

miejsca z możliwością wkomponowania go w planowaną zabudowę: 
- zakaz przebudowy budynku bez zgody Konserwatora Zabytków, dobudowa 

dopuszczona na krótszych bokach elewacji, 
b) zalecane uświetnienie obiektu – obłożenie klinkierem, zastosowanie detali 

nawiązujących do charakteru miejsca - rewaloryzację obiektu, należy uzgodnić z 
Konserwatorem Zabytków, 

4) na całym terenie - zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy gospodarczej,  
5) w stosunku do nowej zabudowy zlokalizowanej w ramach obowiązującej i zalecanej linii 

zabudowy obowiązuje: 
a) forma zwarta z wyłączeniem strefy pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, 

nawiązująca do zabudowy: 
- przemysłowej historycznej z motywami architektury nowoczesnej lub 
- architektury nowoczesnej z motywami zabudowy przemysłowej historycznej, 
b) zakaz zabudowy poza obowiązującą i nieprzekraczalną linią zabudowy,  
c) wysokość zabudowy odpowiadająca minimum 3 kondygnacjom naziemnym - 15,0 m 

od poziomu terenu z tolerancją do 2 m, z wyłączeniem dominant i akcentów 
architektonicznych kształtowanych indywidualnie, ale nie wyższych niż 20 m, 

d) zapewnić szczególną dbałość przy projektowaniu i realizacji sylwety nowej zabudowy 
ze względu na ekspozycję terenu z nabrzeża z przeciwnego brzegu rzeki Warty,  

e) należy wykorzystać motywy historyczne - płaski dach, osłonięty zwieńczeniem górnej 
krawędzi elewacji attyką - opaską wysoką na ¼ wysokości elewacji oraz motyw 
wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 (lub okien pozornych-zaślepionych) 
i płycin ściennych pomiędzy oknami na wysokość minimum 2 kondygnacji,  

f) uwzględnić elementy kompozycji w nowej zabudowie w miejscach wskazanych – 
akcenty i dominanty stanowiących zakończenie znaczących dla wizerunku miasta 
ciągów widokowych oraz osi widokowych z przeciwnego brzegu rzeki Warty, 

g) dopuszcza się korektę przebiegu nieprzekraczalnych linii zabudowy położonych przy 
osi widokowej na Katedrę, jeżeli będzie tego wymagała ekspozycja katedry, przy 
zachowaniu minimalnej odległości pomiędzy tymi liniami 10 m,   
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h) dopuszcza się za zgodą Konserwatora Zabytków, inne ukształtowanie nowej 
zabudowy zlokalizowanej w ramach zalecanej, obowiązującej i nieprzekraczalnej linii 
zabudowy przy zachowaniu wymagań lit. c, 

6) w stosunku do nowej zabudowy lokalizowanej w obszarze ograniczonym 
nieprzekraczalną linią zabudowy (poza obowiązującą i zalecaną linią zabudowy) ustala 
się: 
a) zachowanie zasad określonych w pkt 1 lub 2 lecz z dopuszczeniem niższej zabudowy 

– odpowiadającej 2 kondygnacjom naziemnym – 10 m z tolerancją do 2 m, 
b) zakaz zabudowy pomiędzy zielenią a budynkiem o wartościach historycznych, 
c) uwzględnienie i zachowanie zieleni oznaczonej na rysunku planu,  
d) uwzględnienie budynku o wartościach historycznych, jako reliktu historii, 

3)    Inne uwarunkowania kształtowania terenu oznaczonego symbolem UC/U/KS/MW:  
1) zaleca się pozostawienie obszaru w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy (poza 

obowiązującą i zalecaną linią zabudowy) bez zabudowy – teren do imprez otwartych i 
ekspozycji obiektu o wartościach historycznych,  

2) dopuszcza się w obrębie funkcji łączenie działek, 
3) zakaz wtórnego podziału na działki, 
4) na terenie znajduje się strefa ochrony archeologicznej W1 wyznaczonej na rysunku planu 

– w jego obrębie, zastosować się do przepisów § 8 ust. 3, 
5) na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne wyznaczone na rysunku planu – w jego 

obrębie, zastosować się do przepisów § 8 ust. 4, 
6) likwidacja ogrodzenia jako dysharmonijnego z otoczeniem, 
7) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice działki, 
8) dojazd do terenu kształtować: 

a) dla klientów od strony ulicy 1KDl i 4KDd,  
b) dla dostawców od strony ulicy 3KDd i 2KDd  
c) dla użytkowników działki nr 1820 od strony 2KDd, 

9) zakaz obsługi terenu z drogi 1KDg/KDz i 2KDg/KDz, 
10) lokalizacja parkingów wielopoziomowych dla obiektu handlowego powyżej 2000 m 2 

powierzchni sprzedaży ustala się wyłącznie w obrębie obszaru wskazanego na rysunku 
planu, 

11) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla obsługi klientów poza obszarem wyznaczonym 
na rysunku planu – obszarem lokalizacji parkingów wielopoziomowych – przepis nie 
dotyczy działki nr 1820 i 1819. 

 
§ 11. 1.Dla terenu o symbolu 1U/MW i 2U/MW: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe na usługi z dopuszczeniem mieszkalnictwa 
wielorodzinnego w tym zamieszkania zbiorowego,  

2) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 
tym warsztatów samochodowych,  

 2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 1U/MW i 
2U/MW:  
1) zapewnić szczególną dbałość przy projektowaniu i realizacji elewacji od strony Warty, 

placu-węzła komunikacyjnego - 1KDg/KDz i ulicy 2KDg/KDz ze względu na ekspozycję 
terenu – wymagane uzgodnienie projektu zabudowy z Konserwatorem Zabytków,    

2) w stosunku do istniejącej zabudowy ustala się: 
a) zakaz nadbudowy i przebudowy, zmieniającej wygląd budynków o wartościach 

historycznych, 
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b) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich 
stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, 
potwierdzonym opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby uprawnione oraz 
po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu, a 
w szczególnych przypadkach również po wykonaniu oddzielnej dokumentacji 
historycznej,  

c) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych, przy niemożności nawiązania do skali 
obiektów bądź ich charakteru przy nowych akceptowalnych przez Konserwatora 
Zabytków rozwiązaniach przestrzenno-kompozycyjnych i architektonicznych, 

 
3) w stosunku do nowej zabudowy: 

a) nowa zabudowa o charakterze nawiązującym do historycznej zabudowy (przy ul. 
Wał Okrężny 6) z akcentami architektury nowoczesnej, sytuowanej zgodnie z 
obowiązującą linią zabudowy, 

b) ustala się lokalizację zwartej zabudowy na granicy działek, w formie pierzei i 
zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, z zastrzeżeniem przepisów lit. c, 

c) w przypadku pozostawienia zabudowy historycznej i budowy nowej w jej  
bezpośrednim sąsiedztwie: 
- w sytuacji braku możliwości prawnej kontynuacji zabudowy (np. ze względu na 

obecność w ścianach otworów) działają przepisy prawa budowlanego dotyczące 
odległości nowej zabudowy od istniejącej, 

- w sytuacji zaistnienia możliwości prawnej ustala się kontynuację zabudowy w 
formie zwartej,  

d) wysokość zabudowy –15 m z tolerancją 2 m, 
e) dachy:  

- spadziste o nachyleniu 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem 
dachówko-podobnym w odcieniach czerwieni,  lub  

- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
f) w elewacji wprowadzić motyw wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 

lub okien pozornych (zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami  na 
wysokość minimum 2 kondygnacji,  

g) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej. 
h) przy kształtowaniu elewacji uwzględnić elementy kompozycji – akcenty 

architektoniczne,  
i) długości poszczególnych segmentów zabudowy, dostosowane do istniejącego 

podziału własnościowego – przepis obowiązuje również po złączeniu działek – 
zachować historyczny podział pierzei, 

j) zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej, 
4) wskazane ukształtowanie wewnętrznego dziedzińca ogólno-dostępnego na terenach 

1U/MW i 2U/MW w  powiązaniu z terenem 1KX, z możliwością przykrycia na poziomie 
najwyższych kondygnacji szkłem, jeżeli nie zakłóci to ekspozycji katedry wzdłuż osi 
widokowej z ul. Św. Jerzego, 

5) dopuszcza się zabudowę dziedzińca terenów 1U/MW i 2U/MW płytą umożliwiającą 
jednocześnie rekreację nad płytą oraz lokalizację parkingu pod płytą,  
Inne uwarunkowania kształtowania terenów oznaczonych symbolem 1U/MW i 2U/MW:  
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1) dojazd do terenu dla użytkowników terenu wyłącznie od strony ulicy dojazdowej 1KDd 
oraz KDd/KDX,  

2) dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych w przypadkach koniecznych od strony ulicy 
dojazdowej 1KDd, KDd/KDX, od ciągu pieszego o symbolu 1KX, oraz placu – węzła 
komunikacyjnego 1KDg/KDz, 

3) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów od strony obowiązującej linii zabudowy, 
4) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice terenu, 
5) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem substancji 
ropopochodnych do wód gruntowych, 

6) na terenie znajduje się strefa ochrony archeologicznej W1 wyznaczonej na rysunku planu 
– w jego obrębie, zastosować się do przepisów § 8 ust. 3, 

7) ustala się utrzymanie istniejącego podziału, 
8) dopuszcza się łączenie działek w celu zapewnienia dostępu z drogi KDd/KDX lub 

realizacji jednej inwestycji na całej powierzchni jednostki terenu. 
 
§ 12. 1. Dla terenów o symbolu 3U/MW, 4U/MW, 5U/MW: 

1) ustala się jako przeznaczenie docelowe - przeznaczenie podstawowe na usługi z 
dopuszczeniem mieszkalnictwa wielorodzinnego,  

2) ustala się funkcję tymczasową do czasu zaistnienia możliwości prawnych 
wprowadzenia funkcji usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa: 
a) na terenie 3U/MW – funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, 
b) na terenie 4U/MW – przemysł i usługi, 
c) na terenie 5U/MW – usługi oświaty, 

3) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

 2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 3U/MW, 
4U/MW, 5U/MW:  
1) w stosunku do zabudowy istniejącej: 

a) wszelkie roboty budowlane i remontowe należy zgłaszać do Konserwatora Zabytków i 
uzyskać uzgodnienie w stosunku do obiektów o wartościach historycznych,  

b) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich 
stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, 
potwierdzonym opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby uprawnione oraz 
po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu, a 
w szczególnych przypadkach również po wykonaniu oddzielnej dokumentacji 
historycznej,  

c) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych, przy niemożności nawiązania do skali 
obiektów bądź ich charakteru przy nowych akceptowalnych przez Konserwatora 
Zabytków rozwiązaniach przestrzenno-kompozycyjnych i architektonicznych, 

2) zasady wprowadzania nowej zabudowy: 
a) ustala się lokalizację zwartej zabudowy w formie pierzei, sytuowanej na granicy 

działek i zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, o charakterze nawiązującym do 
historycznej zabudowy (przy ul. Wał Okrężny 6 lub po przeciwnej stronie ulicy 
2KDg/KDz: budynki przy ul. Grobla 8 ,) z akcentami architektury nowoczesnej, z 
zastrzeżeniem przepisów lit. c, 
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b) w przypadku pozostawienia zabudowy historycznej i budowy nowej w jej  
bezpośrednim sąsiedztwie: 

- w sytuacji braku możliwości prawnej kontynuacji zabudowy (np. ze względu na 
obecność w ścianach otworów) działają przepisy prawa budowlanego dotyczące 
odległości nowej zabudowy od istniejącej, 

- w sytuacji zaistnienia możliwości prawnej ustala się kontynuację zabudowy w formie 
zwartej,  

c) ze względu na występowanie w granicach wyznaczonych w planie, znacznej 
liczby nieregularnych działek gruntu, dopuszcza się w obrębie terenu jednostki 
(wydzielonej liniami rozgraniczenia funkcji) sytuowanie obiektów budowlanych na 
granicy działek, a także na granicach kilku działek jednocześnie bez konieczności ich 
łączenia, z uwzględnieniem obowiązujących linii zabudowy,  

d) wysokość zabudowy –15 m z tolerancją 2 m, 
e) dachy spadziste o nachyleniu:  
- 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w 

odcieniach czerwieni,  lub  
- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
f) w elewacji wprowadzić motyw wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 

lub okien pozornych (zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami  na 
wysokość minimum 2 kondygnacji,  

g) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej. 
h) przy kształtowaniu elewacji uwzględnić elementy kompozycji – akcenty 

architektoniczne, 
i) zapewnić szczególną dbałość przy realizacji i projektowaniu elewacji od strony 

ulicy 2KDg/KDz ze względu na ekspozycję terenu – wymagane uzgodnienie projektu 
zabudowy z Konserwatorem Zabytków,    

j) długości poszczególnych segmentów zabudowy, dostosowane do podziału 
własnościowego po przeciwnej stronie ulicy 2KDg/KDz – maksymalana szerokość 
frontów 18,0 m, minimalna 9,0 m, 

 3. Inne uwarunkowania kształtowania terenów oznaczonych symbolami 3-5U/MW:  
1) możliwość łączenia działek w obrębie linii rozgraniczenia terenów o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
2) dopuszcza się podział działek na działki budowlane o ile przepisy prawa na taki 

podział pozwalają na następujących zasadach: 
a) linie podziału prowadzone będą pod kątem 900 do obowiązującej linii zabudowy 

z tolerancją odchylenia do 50, 
b) zostanie zapewniony dostęp z drogi 2KDd, 3KDd lub 2KDl. 

3) dopuszcza się przebudowę sieci i urządzeń znajdujących się na wskazanych terenach, 
4) na terenie 3U/MW ustala się w stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) zakaz nadbudowy i dobudowy, adaptacji dachu na mieszkania zmieniające wygląd 
kamienicy, 

b) dopuszcza się wykonywanie okien dachowych w celu adaptacji poddaszy na cele 
mieszkalne, 

c) dopuszcza się wyburzenie budynków przy kompleksowym zagospodarowaniu terenu 
nową docelową funkcją, po uzyskaniu uzgodnienia Konserwatora Zabytków,  
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d) w przypadku pozostawienia istniejącej zabudowy teren od ulicy 2KDg/KDz, 
zagospodarować na rekreację dla mieszkańców z zielenią zimozieloną, przesłaniającą 
i elementami małej architektury – przy zagospodarowywaniu terenu funkcją 
tymczasową,  

e) przewidzieć budowę muru pełnego, stanowiącego ekran akustyczny, w formie 
nawiązującej do parteru elewacji, jeżeli odległość od jezdni ulicy 2KDg/KDz będzie 
mniejsza niż 20, 0 m  lub jeżeli przekroczone zostaną normy hałasu, po wybudowaniu 
ulicy na terenie oznaczonym symbolem 2KDg/KDz, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

f) teren położony w strefie ochrony archeologicznej W1 – obowiązują ustalenia § 8  
ust. 3. 

5) na terenie 4U/MW ustala się w stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się dla istniejącej zabudowy, jej modernizację bez prawa jej nadbudowy i 

rozbudowy, z zaleceniem uporządkowania, i likwidacji zabudowy w złym stanie 
technicznym,  

b) elewacje zabudowy utrzymać w jednakowej tonacji – zalecany kolor piaskowy i 
ceglany lub imitację cegły, 

c) dopuszcza się wyburzenie budynków przy kompleksowym zagospodarowaniu terenu 
nową docelową funkcją, po uzyskaniu uzgodnienia Konserwatora Zabytków,  

6) na terenie 5U/MW ustala się w stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) utrzymanie istniejącej zabudowy,  
b) dopuszczona rozbudowa zgodnie z obowiązującą linią zabudową, 
c) zakaz nadbudowy i dobudowy, zmieniającej wygląd obiektu głównego szkoły – 3 

kondygnacyjnego, od strony ulicy 2 KDl, 
d) zaleca się likwidację zabudowy w złym stanie technicznym, 
e) zachować zieleń wysoką, 
f) dopuszcza się budowę na obowiązującej linii zabudowy, w formie ogrodzenia, 

nawiązującego do elewacji, muru pełnego stanowiącego ekran akustyczny jeżeli 
odległość od jezdni ulicy 2KDg/KDz będzie mniejsza niż 20, 0 m lub jeżeli 
przekroczone zostaną normy hałasu, po wybudowaniu ulicy na terenie oznaczonym 
symbolem 2KDg/KDz, zgodnie z przepisami szczególnymi, który może być 
wykorzystany jako ściana nowej zabudowy, 

7) dojazd do terenów dla użytkowników terenu wyłącznie od strony ulic dojazdowych: 
a) dla 3U/MW – ulicą 2KDd, 
b) dla 4U/MW -  ulicą 2KDd lub 3KDd, 
c) dla 5U/MW -  ulicą 3KDd lub 2KDl, 

8) dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych w przypadkach koniecznych zapewnić z 
dróg dojazdowych jak w pkt 7), oprócz tego ulicą 2KDg/KDz oraz poprzez drogę pieszą o 
symbolu 4KX,  

9) zakaz dojazdu dla użytkowników terenów od ulicy o symbolu 2KDg/KDz, 
10) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice terenów, 
11) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem substancji 
ropopochodnych do wód gruntowych. 

 
§ 13. 1. Dla terenu o symbolu 6U/MW: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe na usługi z dopuszczeniem mieszkalnictwa 
wielorodzinnego,  
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2) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  

2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenach oznaczonych symbolem 6U/MW:  
1) lokalizacja zabudowy na granicy działek, zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, 
2) zabudowa o charakterze nawiązującym do historycznej zabudowy (przy ul. Wał 

Okrężny 6 lub po przeciwnej stronie ulicy 2KDg/KDz – budynki przy ul. Grobla 8, 
Woskowej 1a) z akcentami architektury nowoczesnej, 

3) ustala się lokalizację zwartej zabudowy w formie pierzei, sytuowanej na granicy 
działek i zgodnie z obowiązującą linią zabudowy wg zasad:  
a) zabudowa lokalizowana zgodnie z obowiązującą linią zabudowy,  
b) wysokość zabudowy –15 m z tolerancją 2 m, 
c) dachy spadziste o nachyleniu:  
- 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w 

odcieniach czerwieni,  lub  
- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
d) w elewacji wprowadzić motyw wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 lub 

okien pozornych (zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami  na wysokość 
minimum 2 kondygnacji,  

e) przy kształtowaniu elewacji uwzględnić elementy kompozycji – akcenty 
architektoniczne, 

4) zapewnić szczególną dbałość przy realizacji i projektowaniu elewacji od strony ulicy 
2KDg/KDz ze względu na ekspozycję terenu – wymagane uzgodnienie projektu 
zabudowy z Konserwatorem Zabytków,    

5) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej, 
6) długości poszczególnych segmentów zabudowy dostosowane do podziału 

własnościowego po przeciwnej stronie ulicy 2KDg/KDz, oraz frontów działek według ust. 
3 pkt 7, 

 3. Inne uwarunkowania kształtowania terenów oznaczonych symbolami 6U/MW:  
1) dopuszcza się przebudowę sieci i urządzeń znajdujących się na wskazanych terenach, 
2) dojazd do terenów dla użytkowników terenu wyłącznie od strony ulicy lokalnej 

2KDl,  
3) dojazd do terenów dla pojazdów uprzywilejowanych od strony ulicy lokalnej 2KDl i 

ulicy 2KDg/KDz,  
4) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice działki, 
5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidzieć na terenie własnym oraz 

z wykorzystaniem ulicy 2KDl, 
6) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem substancji 
ropopochodnych do wód gruntowych, 

7) dopuszcza się łączenie działek, 
8) dopuszcza się podział działek na działki budowlane o ile przepisy prawa na taki 

podział pozwalają na następujących zasadach: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 400 m2, 
b) linie podziału prowadzone będą pod kątem 900 do ulicy 2KDg/KDz z tolerancją 

odchylenia do 50, 
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c) zostanie zapewniony dostęp z drogi 2KDl. 
§ 14. 1. Dla terenu o symbolu 7U/MW: 

1) ustala się podstawowe przeznaczenie terenu na usługi,  
2) dopuszcza się mieszkalnictwo wielorodzinne w tym zamieszkania zbiorowego, jako 

uzupełniające funkcję usługową, 
3) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w 
tym warsztatów samochodowych,  

 2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 7U/MW:  
1) ustala się lokalizację zwartej zabudowy w formie pierzei, sytuowanej na granicy 

działek  
i zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, z zastrzeżeniem przepisów pkt 2, 

2) w przypadku pozostawienia zabudowy istniejącej i budowy nowej w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie w sytuacji braku możliwości prawnej likwidacji istniejącej 
zabudowy działają przepisy prawa budowlanego, 

3) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy, 
4) rozbudowa możliwa wyłącznie na obowiązującej linii zabudowy według poniższych 

ustaleń: 
a) wysokość zabudowy 15,0 m z tolerancją do 2 m,  
b) lokalizacja według obowiązujących linii zabudowy,  
c) dachy spadziste,  
- 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w 

odcieniach czerwieni,  lub  
- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,  
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
d) dopuszcza się dachy płaskie - w takim przypadku nawiązać charakterem 

zabudowy do historycznej zabudowy przemysłowej, w elewacji wprowadzić motyw 
wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 lub okien pozornych (zaślepionych) 
i płycin ściennych pomiędzy oknami  na wysokość minimum 2 kondygnacji, 

5) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej, 
 3. Inne uwarunkowania kształtowania terenu oznaczonego symbolem 7U/MW:  
1) dojazd do obiektu dla użytkowników, dostawa towarowa od strony ulicy 4KDd oraz 

parkingu KS,  
2) dojazd do obiektu pojazdów uprzywilejowanych od strony ulicy 1KDl lub 4KDd oraz 

parkingu KS,  
3) należy zapewnić miejsca postojowe dla klientów na terenie własności, 
4) dopuszcza się wykorzystanie na miejsca parkingowe terenu KS, 
5) zalecana nawierzchnia wokół budynku – kostka brukowa lub cegła klinkierowa 

układana w jodełkę. 
6) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice działki, 
7) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do 
wód gruntowych, 

8) dopuszcza się łączenie działek, 
9) dopuszcza się podział działek na działki budowlane o ile przepisy prawa na taki 

podział pozwalają na następujących zasadach: 
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a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 500 m2, 
b) linie podziału prowadzone będą pod kątem 900 do obowiązującej linii zabudowy  
             z tolerancją odchylenia do 50, 
c) zostanie zapewniony dostęp z drogi 4KDd lub KS. 
 
§ 15. 1.Dla terenu o symbolu 8U/MW: 

1) ustala się przeznaczenie terenu na usługi, w tym usługi publiczne, 
2) dopuszcza się mieszkalnictwo wielorodzinne w tym zamieszkania zbiorowego, jako 

uzupełniające funkcję usługową, 
3) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
4) na terenie oznaczonym na rysunku ustala się lokalizację funkcji tymczasowej – usług 

handlu hurtowego i detalicznego, 
 2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 8U/MW:  
1) w stosunku do obiektów o wartościach historycznych, wszelkie roboty budowlane i 

remontowe należy zgłaszać do Konserwatora Zabytków i uzyskać uzgodnienie – obiekt o 
wartościach historycznych,  

2) zakaz nadbudowy i przebudowy, zmieniające wygląd budynku o wartościach 
historycznych, 

3) zasady wprowadzania nowej zabudowy: 
a) ustala się lokalizację zwartej zabudowy w formie pierzei, sytuowanej na granicy 

działek i zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, o charakterze nawiązującym do 
historycznej zabudowy (budynki przy Przemysłowa 14) z akcentami architektury 
nowoczesnej, z zastrzeżeniem przepisów lit. b, 

b) w przypadku pozostawienia zabudowy historycznej i budowy nowej w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie: 

- w sytuacji braku możliwości prawnej kontynuacji zabudowy (np. ze względu na 
obecność w ścianach otworów) działają przepisy prawa budowlanego dotyczące 
odległości nowej zabudowy od istniejącej, 

- w sytuacji zaistnienia możliwości prawnej ustala się kontynuację zabudowy w formie 
zwartej,  

c) wysokość zabudowy 15,0 m, z tolerancją do 2 m,  
d) dachy spadziste,  
- 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w 

odcieniach czerwieni,  lub  
- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe,  
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
e) w elewacji wprowadzić motyw wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 

lub okien pozornych (zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami  na 
wysokość minimum 2 kondygnacji, 

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej, 
4) na terenie wyznaczonym na lokalizację funkcji tymczasowej – usług handlu 

hurtowego i detalicznego ustala się możliwość zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) obiektami budowlanymi o lekkiej konstrukcji: 
- o wysokości do 4 m z tolerancją 1 m,  
- w odległości minimum 6 m od jezdni ulicy 1KDl, 2KDl i 4KDd, 
b) utwardzenia nawierzchni w obrębie terenu wskazanego na rysunku planu, 
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c) wprowadzenia na teren zieleni wysokiej w odległości nie mniejszej niż 5 m ciągu 
5KX. 

 3. Inne uwarunkowania kształtowania terenów oznaczonych symbolem 8U/MW:  
1) dojazd do terenu dla użytkowników terenu wyłącznie od strony ulicy dojazdowej 4KDd 

oraz 1KDl,  
2) dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych w przypadkach koniecznych od strony ulicy 

dojazdowej 4KDd oraz 1KDl, 
3) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów od strony obowiązującej linii zabudowy, 
4) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice działki, 
5) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do 
wód gruntowych, 

6) dopuszcza się podział działek na działki budowlane o ile przepisy prawa na taki podział 
pozwalają na następujących zasadach: 
a) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 500 m2, 
b) linie podziału prowadzone będą pod kątem 900 lub 1800 do obowiązującej linii 

zabudowy z tolerancją odchylenia do 50, 
c) zostaną zachowane długości poszczególnych segmentów zabudowy, na zasadzie 

kontynuacji podziału w obrębie jednostki - szerokość frontów 20,0 m z tolerancją 1,0 
m lub dostosowane do podziału własnościowego po przeciwnej stronie ulicy 1KDl –
szerokość frontów 14,5 m z tolerancją 1,0 m, 

d) do każdej nowo wydzielonej działki zostanie zapewniony dostęp z drogi 4KDd, 
1KDl lub 2 KDl. 

 
§ 16. 1.Dla terenów o symbolu 1MW/U i 2MW/U: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne w tym 
zamieszkania zbiorowego,  

2) dopuszcza się jako uzupełniającą funkcję usługową, 
3) wyklucza się lokalizację usług uciążliwych mogących wymagać raportu lub 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
4) na terenie oznaczonym na rysunku ustala się lokalizację funkcji tymczasowej – usług 

handlu hurtowego i detalicznego, 
 2.  Zasady kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym symbolem 1MW/U i 
2MW/U:  
1) w stosunku do zabudowy istniejącej: 

a) wszelkie roboty budowlane i remontowe należy zgłaszać do Konserwatora Zabytków i 
uzyskać uzgodnienie w stosunku do obiektów o wartościach historycznych,  

b) zakaz nadbudowy i przebudowy, zmieniające wygląd budynków o wartościach 
historycznych, 

c) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych w sytuacjach szczególnie uzasadnionych ich 
stanem zachowania, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, 
potwierdzonym opinią o stanie zachowania, wykonaną przez osoby uprawnione oraz 
po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej dopuszczonego do rozbiórki obiektu, a 
w szczególnych przypadkach również po wykonaniu oddzielnej dokumentacji 
historycznej,  

d) dopuszcza się po uprzednim uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, rozbiórkę 
budynku o wartościach historycznych, przy niemożności nawiązania do skali 
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obiektów bądź ich charakteru przy nowych akceptowalnych przez Konserwatora 
Zabytków rozwiązaniach przestrzenno-kompozycyjnych i architektonicznych, 

e) dopuszcza się budowę okien dachowych i adaptacji strychu na lokale mieszkalne po 
uzyskaniu akceptacji Konserwatora Zabytków, 

2) zasady wprowadzania nowej zabudowy: 
a) ustala się lokalizację zwartej zabudowy, sytuowanej na granicy działek w formie 

pierzei i zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, z zastrzeżeniem przepisów lit. b, 
b) w przypadku pozostawienia zabudowy historycznej i budowy nowej w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie: 
- w sytuacji braku możliwości prawnej kontynuacji zabudowy (np. ze względu na 

obecność w ścianach otworów) działają przepisy prawa budowlanego dotyczące 
odległości nowej zabudowy od istniejącej, 

- w sytuacji zaistnienia możliwości prawnej ustala się kontynuację zabudowy w formie 
zwartej,  

c) wysokość zabudowy –15 m z tolerancją 2 m, 
d) dachy spadziste o nachyleniu:  
- 35 – 400, kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w 

odcieniach czerwieni,  lub  
- mansardowe połać frontowa około 550 nachylenia,  
- dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
- kryte dachówką karpiówką lub materiałem dachówko-podobnym w odcieniach 

czerwieni, 
e) w elewacji wprowadzić motyw wysokich wertykalnych okien o proporcjach 1 x 6 

lub okien pozornych (zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami na wysokość 
minimum 2 kondygnacji,  

f) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej wolnostojącej lub dobudowanej. 
g) przy kształtowaniu elewacji uwzględnić elementy kompozycji – akcenty 

architektoniczne, 
3) na terenie określonym w załączniku  jako tereny funkcji tymczasowej – usług handlu 

hurtowego i detalicznego ustala się możliwość zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) obiektami budowlanymi o lekkiej konstrukcji: 
- o wysokości do 4 m z tolerancją 1 m,  
- w odległości minimum 6 m od jezdni ulicy 2KDl i 4KDd, 
b) utwardzenia nawierzchni w obrębie terenu wskazanego na rysunku planu, 
c) wprowadzenia na teren zieleni wysokiej w odległości nie mniejszej niż 5 m od 

ciągu 5KX. 
 3. Inne uwarunkowania kształtowania terenów oznaczonych symbolem 1MW/U i 
2MW/U:  
1) dojazd do terenu dla użytkowników terenu: 

a) 1MW/U z ulicy 2KDl lub drogi niepublicznej KDW, 
b) 2MW/U z ulicy 1KDl lub 2KDl, 

2) dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych w przypadkach koniecznych od strony ulicy z 
ulicy 1KDl, 2KDl lub drogi niepublicznej KDW, 

3) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidzieć na terenie własnym oraz z 
wykorzystaniem ulicy 2KDl, 

4) zakaz lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów od strony obowiązującej linii zabudowy, 
5) wszelkie uciążliwości nie mogą wykraczać poza granice działki, 
6) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
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substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do 
wód gruntowych. 

7) dopuszcza się łączenie działek,  
8) dopuszcza się podział działek na działki budowlane o ile przepisy prawa na taki podział 

pozwalają na następujących zasadach: 
a) front działki 15-18 m, 
b) linie podziału prowadzone będą pod kątem 900 do obowiązującej linii zabudowy z 

tolerancją odchylenia do 50, 
c) zostanie zapewniony dostęp z drogi 2KDl, a dla terenu 2MW/U również z drogi 

1KDl. 
 
§ 17. 1. Dla terenu o symbolu MN/ZP: 

1) ustala się przeznaczenie na mieszkalnictwo jednorodzinne jako funkcja tymczasowa, 
2) ustala się funkcję docelową - zieleń parkowa po zaistnieniu możliwości jej realizacji. 
 2.  Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy na terenie oznaczonym 
symbolem MN/ZP:  
1) zakaz lokalizacji zabudowy gospodarczej w odrębnych budynkach,  
2) ustala się na etapie zagospodarowania tymczasowego: 

a) dopuszczenie rozbudowy istniejącej kubatury bez możliwości nadbudowy, w obrębie 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,  

b) utrzymać istniejące rowy, 
c) odprowadzanie wód deszczowych do występujących w terenie rowów, 

3) ustala się na etapie wykorzystania podstawowe go: 
a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) zakaz grodzenia, 
c) dopuszcza się lokalizację małej architektury, 
d) odprowadzanie wód deszczowych do występujących w terenie rowów,  

4) dojazd do terenu od strony ulicy lokalnej 1KDl. 
 

§ 18. 1. Dla terenu o symbolu 1U: 
1) ustala się przeznaczenie na usługi, 
2) utrzymanie istniejącego zagospodarowania, z dopuszczeniem budowy lub rozbudowy 

usług, zgodnie z obowiązującymi liniami zabudowy, 
3) wyklucza się lokalizację nowych usług uciążliwych - mogących wymagać raportu lub 

wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  
4) od strony skrzyżowania ulicy 2KDG/KDz z KDd/KDX, zabudowa w formie 

pierzejowej o charakterze nowoczesnym, ale nawiązującym do historycznej zabudowy 
(przy ul. Wał Okrężny 6) lub z akcentami architektury nowoczesnej, 
a) stanowiąca przesłonięcie istniejącego dysharmonijnego obiektu usług komunikacji – 

stacji paliw,  
b) ukształtowana tak, żeby odzwierciedlała planowany układ drogowy – zjazd z ulicy  

2KDG/KDz  w ulicę KDd/KDX, wskazują obowiązujące linie zabudowy, 
c) wysokość zabudowy nie niższa niż 3-4 kondygnacje naziemne – minimalna wysokość 

zabudowy 12,0 m, maksymalna 15,0 m, w obrębie obowiązujących linii zabudowy,  
d) dachy spadziste o nachyleniu jednakowym dla terenów: 35 – 400, kryty dachówką lub 

materiałem dachówko-podobnym w odcieniach czerwieni,  
5) od strony ulicy 1KDd dopuszcza się zabudowę lub rozbudowę w formie nawiązującej 

pod względem materiału, kolorystyki i wysokości do istniejącej zabudowy stacji paliw na 
terenie 1U, z zaleceniem kształtowania zabudowy w formie muru ogrodzeniowego z 
uwzględnieniem wymogów konserwatorskich, 
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6) dojazd do terenu od strony ulicy KDd/KDX oraz 2KDg/KDz, 
7) zakaz włączenia do ruchu w ulicy 2KDg/KDz bezpośrednio z terenu 1U, 
8) dopuszcza się zjazd bezpośrednio z terenu 1U na ulicę 2KDg/KDz w przypadku 

zmiany jej klasy z głównej na zbiorczą oraz kategorii z krajowej na niższą kategorię, po 
wybudowaniu zachodniej obwodnicy Gorzowa, 

9) miejsca postojowe przewidzieć na własnej działce,  
10) odprowadzanie wód deszczowych z terenu do kanalizacji deszczowej po wstępnym 

podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem substancji ropopochodnych do wód gruntowych, 

11) zakaz podziału na działki, 
12) teren położony w strefie ochrony archeologicznej W1 – obowiązują ustalenia  

§ 8 ust.3 
 

§ 19. Dla terenu o symbolu 2U: 
1) ustala się przeznaczenie na usługi, 
2) ustala się utrzymanie usług o łącznej powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 w 

istniejących budynkach historycznych, 
3) utrzymanie istniejącej zabudowy – wszelkie roboty budowlane i remontowe należy 

zgłaszać do Konserwatora Zabytków i uzyskać akceptację w stosunku do budynków o 
wartościach historycznych,  

4) zakaz nadbudowy, rozbudowy istniejących kubatur, 
5) zaleca się adaptację zabudowy hali po stronie północno wschodniej terenu i jej 

odnowienie, po uprzednim uzyskaniu uzgodnienia Konserwatora Zabytków,  
6) dojazd dla klientów od strony terenu KX/U/KS poprzez ulicę dojazdową 4KDd lub 

2KDl, 
7) dojazd dla dostawców od ulicy o symbolu 4KDd i 3KDd, 
8) miejsca postojowe dla samochodów dostawczych przewidzieć na terenie własnym, 
9) miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewidziane na terenie KS oraz 

KX/U/KS, 
10) przy modernizacji zabudowy w elewacji budynku 4 kondygnacyjnego wprowadzić 

motyw wysokich wertykalnych okien i o proporcjach 1 x 6 lub okien pozornych 
(zaślepionych) i płycin ściennych pomiędzy oknami  na wysokość minimum 2 
kondygnacji,  

11) utrzymanie istniejącego podziału na działki, 
12) dopuszcza się łączenie działek, 
13) dopuszcza się wydzielenie terenów pod budynkami istniejących hal jako odrębne 

działki pod warunkiem, że każdy z budynków stanowi odrębną całość techniczno-
użytkową,  

14) na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne wyznaczone na rysunku planu – w 
jego obrębie, zastosować się do przepisów § 8 ust. 4. 

 
§ 20. 1. Dla terenu o symbolu KX/U/KS: 

1) ustala się przeznaczenie podstawowe na plac miejski łączący funkcje: usług, 
rekreacji, parkowania oraz komunikacji pieszej i jezdnej, 

2) ustala się przeznaczenie tymczasowe na usługi handlu hurtowego i detalicznego, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 

 2.  Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej z przeznaczeniem 
tymczasowym na terenie oznaczonym symbolem KX/U/KS:  
1) uciążliwość usług wynikających z tymczasowego przeznaczenia ograniczyć do linii 

rozgraniczenia funkcji,  
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2) zakaz zabudowy na terenie określonym jako rezerwa terenu na funkcje komunikacji,  
3) możliwość zabudowy i zagospodarowania terenu wskazanego na tymczasową funkcję 

obiektami budowlanymi o lekkiej konstrukcji, z wyłączeniem terenu wyznaczonego na 
rysunku jako rezerwa terenu na funkcje komunikacji, na zasadach: 
a) obiekty o lekkiej konstrukcji o wysokości do 4 m z tolerancją 1 m,  
b) usytuowanie obiektów w odległości minimum 6 m od jezdni ulicy 2KDl i 4KDd, 
c) utwardzenie nawierzchni w obrębie terenu wskazanego na rysunku planu, 

 3.  Zasady zagospodarowania związanej z przeznaczeniem docelowym na terenie 
oznaczonym symbolem KX/U/KS:  
1) zakaz zabudowy, 
2) dopuszcza się wymianę nawierzchni placu utworzonego na cele funkcji tymczasowej 

w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, 
3) zakaz grodzenia, 
4) przewidzieć lokalizację małej architektury w uzgodnieniu z Konserwatorem 

Zabytków, 
 4.  Pozostałe zasady zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem KX/U/KS:  
1) odprowadzenie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów, z dróg 

wewnętrznych do kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory 
substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do 
wód gruntowych, 

2) dojazd do terenu od strony ulic: 2KDl i 4KDd,  
3) utrzymanie istniejącego podziału na działki z możliwością ich łączenia, 
4) zakaz wprowadzenia na teren zieleni wysokiej w odległości mniejszej niż 5 m od 

ciągu 5KX. 
 

§ 21. Dla terenu o symbolu KS: 
1) ustala się przeznaczenie terenu na parking dla samochodów osobowych dla obsługi 

sąsiadujących funkcji usługowych oraz hali wystawowej na terenie 2U, 
2) ustala się zagospodarowanie: 

a) zagospodarowanie dwoma rzędami stanowisk postojowych oraz pasem zieleni 
dekoracyjnej średniej i niskiej, rozdzielającej układ parkingu z ulicą dojazdową 4KDd, 

b) ustala się możliwość wprowadzenia małej architektury w uzgodnieniu z 
Konserwatorem Zabytków, 

c) zakaz zabudowy i lokalizacji zieleni wysokiej ze względu na ekspozycję obiektu 
na terenie UC/U/KS/MW, oraz oś widokową na kościół katedralny, 

d) zapewnić nawierzchnię nawiązującą do historycznego pokrycia dróg to jest cegła 
klinkierowa układana w jodełkę, 

e) dopuszcza się krycie nawierzchni kostką brukową lub kostką granitową, 
f) rozwiązania nawierzchni oraz małej architektury musi zapewnić obsługę ruchu 

pieszego w ulicy 4KDd i jednocześnie podkreślać obecność osi widokowej, 
3) utrzymanie istniejącego podziału na działki z możliwością ich łączenia. 
 

§ 22. Dla terenu o symbolu 1ZP 
1) ustala się przeznaczenie terenów na zieleń parkową-skwery, 
2) zakaz lokalizacji zabudowy, 
3) zakaz grodzenia, 
4) przewidzieć lokalizację małej architektury, umożliwiającą korzystanie z terenu przez   

osoby starsze, niepełnosprawne, matki z dziećmi. 
5) dojazd do terenu od strony 2KDl, 
6) utrzymać istniejące rowy oraz urządzenia nad nimi (przejścia, mostki),  
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7) odprowadzanie wód deszczowych do istniejących rowów, 
8) utrzymanie istniejącego podziału na działki z możliwością ich łączenia, 
9) dopuszcza się wydzielenie terenu pod korektę pasa drogowego ulicy 2KDl. 
 

§ 23. Dla terenu o symbolu 2ZP 
1) ustala się przeznaczenie terenów na zieleń parkową-skwery oraz jako rezerwa terenu 

na przebudowę istniejącej ulicy lokalnej – 2KDl, 
2) zakaz lokalizacji zabudowy, 
3) zakaz grodzenia, 
4) dopuszcza się lokalizację małej architektury, 
5) dojazd do terenu od strony 2KDl, 
6) utrzymać istniejące rowy,  
7) odprowadzanie wód deszczowych do istniejących rowów, 
8) do czasu realizacji ulicy wprowadzanie zieleni wysokiej wzdłuż linii rozgraniczenia z 

ulicą lokalną 2KDl, w odległości minimum 4,0 m od krawędzi jezdni, 
9) utrzymanie istniejącego podziału na działki z możliwością ich łączenia, 
10) dopuszcza się wydzielenie terenu pod korektę pasa drogowego ulicy 2KDl. 
 
 § 24. Dla terenów o symbolu: 1E, 2E, 3E 
1) 1E ustala się zagospodarowanie stacją transformatorową wbudowaną z dojazdem od 

ulicy 1KDl, z dopuszczeniem wchłonięcia stacji w zabudowę terenu UC/U/KS/MW, 
zgodnie z wymogami § 10 ust. 2 i 3, po uzgodnieniu z zarządzającym urządzeniem 
elektroenerge-tycznym, 

2) 2E ustala się zagospodarowanie stacją transformatorową wolnostojącą, kontenerową 
z dojazdem od placu ulicy 3KDd,   

3) 3E ustala się zagospodarowanie stacją transformatorową wbudowaną z dojazdem od 
ulicy 4KDd, z dopuszczeniem wchłonięcia stacji w zabudowę terenu 8U/MW, zgodnie z 
wymogami § 15 ust. 2 i 3, po uzgodnieniu z zarządzającym urządzeniem elektroenerge-
tycznym, 

4) ustala się możliwość przesunięcia terenu 1E w granicy terenu UC/U/KS/MW wzdłuż 
linii rozgraniczenia tej funkcji z ulicą 1KDl maksymalnie 10,0 m w obie strony, w celu 
dostosowania do przewidywanego rozmieszczenia funkcji w budynku na terenie 
UC/U/KS/MW. 
 

Rozdział III 
Komunikacja 

 
 § 25. Dla terenu o symbolu 1KDg/KDz ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczną ulicę krajową klasy głównej z dopuszczeniem zmiany 

kategorii drogi na zbiorczą po oddaniu do użytku zachodniej obwodnicy - skrzyżowanie 
ulicy głównej z ulicami lokalnymi, 

2) lokalizację pieszego placu publicznego z dopuszczeniem, przejścia pieszego 
podziemnego pod ulicą główną, łączącego tereny obrzeża Warty z terenem 
UC/U/KS/MW, 

3) ulicę główną jako dwupasmową, dwujezdniową 2x2, 
4) konieczność uwzględnienia przy zagospodarowaniu terenu dojazdu, drogi gruntowej 

do rzeki Warty przy wjeździe na most, 
5) zachowanie jako zieleń niska terenów przy Warcie - korytarz ekologiczny doliny 

Warty, teren okresowo zalewany, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy oraz 
zakaz grodzenia terenu, 
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6) lokalizację małej architektury, na terenach dostępnych dla pieszych, z zastrzeżeniem  
pkt 7), 

7) zakaz uprawiania gruntu, sadzenia drzew i krzewów, zakaz wykonywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów w odległości mniejszej niż 3,0 m 
od stopy wału, 

8) odprowadzanie wód deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej po 
wstępnym podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, 
zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do wód gruntowych, 

9) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
10) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 

uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3. 
  
 § 26. Dla terenu o symbolu 2KDg/KDz ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczną krajową ulicę główną, 
2) dopuszczenie zmiany klasy ulicy na zbiorczą oraz zmiany kategorii na niższą niż     

krajowa,  
3) zagospodarowanie ulicą dwupasmową, dwujezdniowa 2 x 2, 
4) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu, 
5) możliwość zjazdu prawo-skrętu z ulicy 2KDg/KDz na:  

a) ul. Grobla – KDd/KDX,  
b) ulicę dojazdową 1KDd,  
c) ulicę Św. Jerzego – 2KDd, 

6) pełne skrzyżowanie z ulicą Zieloną i ulicą lokalną 2KDl, 
7) włączenie na zasadzie prawoskrętu ulicy 1KDd do ulicy 2KDg/KDz, 
8) możliwość zjazdu z terenów sąsiadujących z ulicą 2KDg/KDz za zgodą zarządcy 

drogi, po zmianie jej klasyfikacji z drogi krajowej, głównej na zbiorczą o niższej 
kategorii,  

9) odprowadzanie wód deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej po 
wstępnym podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, 
zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do wód gruntowych, 

10) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
11) lokalizacja małej architektury, na terenach dostępnych dla pieszych, z zastrzeżeniem  

pkt 12), 
12) zakaz uprawiania gruntu, sadzenia drzew i krzewów, zakaz wykonywania obiektów 

budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów w odległości mniejszej niż 3,0 m 
od stopy wału, 

13) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 
uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3. 

 
 § 27. Dla terenów o symbolu 1KDl, 2KDl ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczne gminne ulice lokalne, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z  rysunkiem planu, 
3) zakaz włączenia ulicy o symbolu 2KDl na odcinku ul. Woskowej w ulicę 2KDg/KDz, 
4) korektę przebiegu ulicy Woskowej – 2KDl i skrzyżowania z ulicą 1KDl z 

wykorzystaniem terenów o symbolu 1ZP i 2ZP, 
5) odprowadzanie wód deszczowych z placów postojowych dla samochodów i z dróg do 

kanalizacji deszczowej po wstępnym podczyszczeniu przez separatory substancji 
ropopochodnych, zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do wód 
gruntowych, 
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6) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż 
drogi 2KDl i na granicy z ulicą 2KDg/KDz, 

7) zachowanie w rozwiązaniach przebiegu ulicy w rejonie skrzyżowania z ulicą 
2KDg/KDz –w stopniu maksymalnym istniejącej zieleni wysokiej,  

8) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
9) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 

uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3. 
 
 § 28. Dla terenu o symbolu 1KDd, 2KDd, 3KDd, 4KDd ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczne ulice gminne dojazdowe, 
2) szerokość w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem planu, 
3) przebudowę urządzeń i sieci w celu usunięcia kolizji z zagospodarowaniem – 

likwidację na terenie 3KDd stacji transformatorowej, 
4) wyburzenie zabudowy o wartościach historycznych wchodzącej w linie 

rozgraniczenia terenu 2KDd po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków, 
5) zagospodarowanie ulicy 3KDd jako jednoprzestrzenny teren utwardzony, w rejonie 

ul. Św. Jerzego przeznaczony na plac manewrowy dla pojazdów dostawczych,  
6) zakaz lokalizacji wzdłuż ulicy 3KDd miejsc postojowych dla samochodów, 
7) zakaz zjazdu z ulicy 2KDd do ulicy 2KDg/KDz, 
8) dopuszczenie zjazdu z ulicy 2KDg/KDz do ulicy 2KDd, 
9) przewidzieć zjazdy z ulicy 4KDd na teren KS oraz tereny parkingów 

wielopoziomowych na terenie UC/U/KS/MW, 
10) docelowo możliwość połączenia ulicy 4KDd z ulicą 2KDl poprzez rezerwę terenu na 

funkcje komunikacji w terenie KX/U/KS, 
11) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 

uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3, 
12) obowiązek na terenie położonym na stanowisku archeologicznym wyznaczonym na 

rysunku planu – uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 4 – dotyczy terenu 3KDd i 4KDd, 
13) obowiązek uzyskania akceptacji na wszelkie roboty budowlane i remontowe 

Konserwatora Zabytków na terenie ulic 2KDd i 3KDd- relikty ulicy Św. Jerzego, 
uczytelnić w nawierzchni lub dokonać rekonstrukcji przebiegu historycznej ulicy, 

14) nawierzchnię nawiązującą do historycznego pokrycia ulic w formie cegły 
klinkierowej układanej w jodełkę lub kostki betonowej lub kostki granitowej, 

15) dopuszcza się nawierzchnię innego typu na terenie ulic z wyłączeniem ul. Św. 
Jerzego, 

16) na projektowanej ulicy 4KDd – zagospodarowanie w przekroju: ciąg pieszy – 5,0 m, 
ulica – 7,0 m, licząc od strony linii rozgraniczenia terenów o różnych funkcjach z terenem 
2U, 

17) rozwiązania w zakresie nawierzchni oraz małej architektury w liniach rozgraniczenia 
ulicy 4KDd zapewniające obsługę ruchu pieszego i kołowego i jednocześnie 
podkreślające obecność osi widokowej, 

18) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
19) odprowadzanie wód deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej po 

wstępnym podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, 
zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do wód gruntowych. 
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 § 29. Dla terenu o symbolu KDd/KDX ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczną gminną ulicę dojazdową, z dopuszczeniem zmiany 

klasyfikacji na publiczną ulicę pieszo- jezdną o szerokości zgodnie z rysunkiem planu, 
2) zachowanie jako zieleń niska terenów przy Warcie - korytarz ekologiczny doliny 

Warty, teren okresowo zalewany, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy oraz 
zakaz grodzenia terenu, 

3) lokalizację małej architektury, na terenach dostępnych dla pieszych, z zastrzeżeniem  
pkt 6), 

4) zakaz uprawiania gruntu, sadzenia drzew i krzewów, zakaz wykonywania obiektów 
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów i rowów w odległości mniejszej niż 3,0 m 
od stopy wału, 

5) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych, 
6) odprowadzanie wód deszczowych z placów i dróg do kanalizacji deszczowej po 

wstępnym podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, 
zabezpieczających przed przenikaniem tych substancji do wód gruntowych, 

7) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 
uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3. 

 
 § 30. Dla terenu o symbolu KDW ustala się: 
1) przeznaczenie na ulicę wewnętrzną, niepubliczną, stanowiącą dojazd konieczny do 

posesji,  
2) odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po wstępnym 

podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem tych substancji do wód gruntowych, 

3) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych. 
 
 § 31. Dla terenów o symbolu: 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX, ustala się: 
1) przeznaczenie na publiczne drogi piesze, stanowiące drogi dla pojazdów 

uprzywilejowanych,  
2) dla terenu o symbolu 5KX docelowo teren wolny od zabudowy ustala się funkcję 

tymczasową – usługi handlu hurtowego i detalicznego z możliwością lokalizacji 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) obiektami budowlanymi o lekkiej konstrukcji: 
- o wysokości do 4 m z tolerancją 1 m,  
- w odległości minimum 6 m od jezdni ulicy 2KDl i 4KDd, 
b) utwardzenia nawierzchni w obrębie terenu wskazanego na rysunku planu, 
c) zakaz wprowadzania na teren zieleni wysokiej, 

3) odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej po wstępnym 
podczyszczeniu przez separatory substancji ropopochodnych, zabezpieczających przed 
przenikaniem tych substancji do wód gruntowych, 

4) obowiązek uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych. 
5) lokalizację małej architektury, przy uwzględnieniu konieczności spełniania funkcji 

określonej w pkt 1), 
6) obowiązek na terenie położonym w strefie ochrony archeologicznej W1 – 

uwzględnienia ustaleń § 8 ust. 3, 
7) obowiązek uzyskania akceptacji na wszelkie roboty budowlane i remontowe 

Konserwatora Zabytków na terenie dróg o symbolach 1KX i 4KX- relikty ulicy Św. 
Jerzego, uczytelnić w nawierzchni lub dokonać rekonstrukcji przebiegu historycznej ulicy, 

8) nawierzchnię dróg o symbolach 1KX i 4KX nawiązującą do historycznego pokrycia 
ulic w formie kamienia, cegły klinkierowej układanej w jodełkę lub kostki granitowej, 
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9) zakaz lokalizacji przeszkód widokowych na terenie 1KX, docelowo – po likwidacji 
funkcji tymczasowej również na terenie 5KX, 

10) w przypadku kompleksowego zagospodarowania terenów 1U/MW i 2U/MW: 
a) dopuszczenie zamknięcia drogi 1KX od strony rz. Warty jedną ścianą przeszklenia na 

wysokości 3–go lub 4-go pięta zabudowy terenów1U/MW i 2U/MW, 
b) dopuszczenie wyburzenia zabudowy o wartościach historycznych po uzgodnieniu z 

Konserwatorem Zabytków. 
 
 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

 
 § 32. Uchwala się stawkę 30 % dla wszystkich terenów w granicy opracowania planu,  
z wyłączeniem terenów komunalnych, dla których ustala się stawkę 0 %, służącą naliczeniu 
opłaty, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości objętych planem. 
 
 § 33. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

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

 
 

Poz. 283 

Uchwała Nr XLIII/480/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  8 stycznia 2005 r. 

w sprawie strategii rozwoju gorzowskiej oświaty. 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Przyjmuje się do realizacji, w ramach „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta: 
Gorzów Wlkp. 2000+”, przyjętej uchwałą Nr XXIX/303/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 16 lutego 2000 r. „Strategię rozwoju gorzowskiej oświaty. Plan realizacji  
w latach 2005 – 2010”, stanowiący załącznik nr 1. 
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         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

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

 
 

Poz. 284 
 

Uchwała Nr XLIII/481/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  8 stycznia 2005 r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2005 roku. 

 
Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
§1 Uchwala się Program współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  z organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r. o treści 
następującej: 

 
PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO  

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 
Rozdział 1 
Cele programu  
Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi jest: 
1. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw  
    i prowadzenia nowatorskich działań na rzecz społeczności lokalnych;  
2.   uzupełnienie działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez  struktury samorządowe; 
3.   zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na poprawę jakości życia mieszkańców; 
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Rozdział 2  
 
Podmioty programu współpracy 
Podmiotami programu współpracy są prowadzące swoją działalność na terenie Gorzowa 
Wielkopolskiego lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę), nie będące 
jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku niżej 
wymienione: 
1.  organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, 
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 
kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  
i wyznania. 
 
Rozdział 3 
 
Formy współpracy 
1.Samorząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego realizuje zadania publiczne we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez:  
a) Zlecanie realizacji zadań samorządu Miasta Gorzów Wielkopolski organizacjom 
pozarządowym na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie; 
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  
w celu zharmonizowania tych kierunków, 
c) użyczania bądź wynajmowania lokali i budynków komunalnych na preferencyjnych 
warunkach, 
d) wsparcia informacyjnego i merytorycznego przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł 
zewnętrznych. 
e) udzielanie przez samorząd wsparcia pozafinansowego dla organizacji (oddelegowanie 
pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu itp.), 
f)  otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu, 
g) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć np. wspólne organizowanie konferencji czy 
współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej; 
 
Zasady współpracy 
1.Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi  odbywać się będzie na zasadach: 
a. pomocniczości ,co oznacza że samorząd powierzać będzie realizacje swoich zadań 
publicznych organizacjom a te zagwarantują że wykonają je w sposób profesjonalny 
efektywny oszczędnie i terminowo; 
b. suwerenności stron ,co oznacza że stosunki między samorządem a organizacjami 
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności 
c. efektywności, co oznacza ,że samorząd i organizacje wspólnie będą dążyć do osiągania 
najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych. 
d. partnerstwa 
e. uczciwej konkurencji i jawności. 
 
Rozdział 4 
 
Tryb realizacji zadań publicznych 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania. 
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2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić  
w formie: 
a) powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na 
sfinansowanie jego realizacji, 
b) wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie części jego 
realizacji. 
 
3. Dotacje nie mogą być udzielone na: 
a) finansowanie przedsięwzięć, które są już finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów, 
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 
d) działalność gospodarczą organizacji, 
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
f) działalność polityczną i religijną. 
 
4. Realizując zadania publiczne organizacje pozarządowe są zobowiązane do: 
   1. przestrzegania zapisów zawartych w umowie, 
   2. informowania poprzez media, w wydawanych w ramach zadania publikacjach, 
materiałach informacyjnych na temat organizacji, poprzez widoczną w miejscu realizacji 
zadania tablicę, jak również ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie 
dofinansowania zadania z budżetu miasta Gorzowa. 
 
5. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe sprawują merytoryczne wydziały Urzędu Miasta  poprzez: 
   1. wizytowanie organizacji i kontrolę sposobu realizacji zleconych zadań, 
   2. nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w umowach i Programie współpracy  
       samorządu Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
   3. analizę i kontrolę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań, 
   4. egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub  
        wykorzystanych niezgodnie z umową. 
 
6. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową, organizacje pozarządowe nie 
będą mogły ubiegać się o zlecanie zadań publicznych przez okres 3 lat. 
 
7. Nadzór zgodności procedur przyznawania dotacji i realizacji zadań   
z Programem współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi 
sprawuje właściwy wydział. 
 
8. Rada Miasta Gorzowa Wlkp., na podstawie kalendarza imprez i uroczystości, wniosków 
corocznie składanych przez organizacje pozarządowe, a także na podstawie dotychczasowego 
przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których 
realizacja w 2005 r. jest najpilniejsza, należą: 
 

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym osób niepełnosprawnych, a  
w szczególności: 
a)organizacja szkolenia dzieci i młodzieży oraz seniorów uzdolnionych sportowo, 
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b)organizacja i propagowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych poprzez czynny 
i bierny udział mieszkańców, 
c)szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów, oraz organizatorów kultury fizycznej, 
d)organizacja przygotowań i uczestnictwo w imprezach i rozgrywkach sportowych, 
e)promocja sportu dzieci i młodzieży, 
f)promocja miasta poprzez sport, 
g)stwarzanie warunków do rozwoju nowych dyscyplin sportowych, 
h)organizacja popołudniowych zajęć sportowych; 
2) Wspieranie środowisk kulturotwórczych, przyczyniających się do tworzenia i rozwoju 

kultury, 
3) Rozwijanie kultury poprzez: 
a)edukację kulturalną i wychowanie poprzez sztukę, 
b)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej działalności artystycznej twórców i 
animatorów kultury, 
c)organizację imprez okolicznościowych związanych ze świętami narodowymi i promocją 
miasta, 
d)organizację imprez kulturalnych, w tym: koncertów muzycznych, festynów, spektakli, 
wystaw itp. 
e)działalność wydawniczą; 

4)  Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 
5) Działalność charytatywna, 
6) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 
7) Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
8) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
9) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
10) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
11) Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
12) Działalność na rzecz mniejszości narodowych. 
 
Rozdział 5 
 
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł 
1. Władze miasta będą wspierały organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków z innych 
niż budżet miasta źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy, mogą trafiać do 
Gorzowa Wielkopolskiego środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia 
mieszkańców miasta.  
 
2. Pomoc samorządu obejmować będzie: 
a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 
b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych, 
c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych. 
 
Rozdział 6 
 
Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu 
1. Prezydent Miasta może powoływać zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z 
udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych 
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2. Prezydent Miasta informuje organizacje pozarządowe o istotnych inicjatywach, działaniach 
i rozstrzygnięciach podczas spotkań zwoływanych w miarę potrzeb,  z własnej inicjatywy lub 
na wniosek organizacji. 
 
Rozdział 7 
 
Lokale i budynki 
1. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach 
użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego. Przydziały następowały będą stosownie do 
możliwości zasobów miasta. Prezydent Miasta decyduje o warunkach wynajęcia lub 
użyczenia lokalu. Lokale mogą być przeznaczone na działalność programową, nie ma 
możliwości użytkowania ich na działalność gospodarczą lub wyłącznie do celów biurowych. 
W ramach wniosku organizacja określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu i zakresu 
jego użytkowania. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji. 
 
2. Organizacje ubiegające się o przydział lokalu zobowiązane są do złożenia następujących 
dokumentów: 
a) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych), 
b) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych), 
c) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu, 
d) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy,  
e) ankietę Wydziału Spraw Obywatelskich 
 
3. Organizacje, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane 
są do składania właściwemu wydziałowi w terminie do 30 czerwca każdego roku rocznych 
sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzedzającym. 
 
 
4. W przypadku organizacji pozarządowych uzyskujących wieloletnie dotacje na realizację 
zadań, zgodnie z art.16 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w ust. 3 
uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania 
merytorycznego  z realizacji zadania. 
 
Rozdział 8 
 
Realizacja Programu 
1. Bezpośrednimi realizatorami Programu współpracy  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi w 2005 r. będą Prezydent Miasta i jednostki organizacyjne  
Miasta Gorzowa Wlkp. 
2.Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 
uchwała budżetowa na 2005 r. 
3. Program opublikowany zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
Przewodniczący Rady Miasta 
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Mieczysław Kędzierski 

 
 

Poz. 285 
 

Uchwała Nr XLIII/482/ 2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 08 stycznia 2005r. 
 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2005 rok. 

 
Na podstawie art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jedn. tekst: Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002r. z 
późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2005 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.  
 

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

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
      Mieczysław Kędzierski 

 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIII/482/2005 
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 
z dnia 08 stycznia 2005r. 

 
 

Miejski Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2005. 
 
I. Cele programu. 

 

Głównym celem Programu jest inspirowanie lokalnych działań ułatwiających 
rozwiązywanie problemów alkoholowych zakresie profilaktyki i terapii. 

 
I. Strategiczne cele programu. 
 
1. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują w Gorzowie Wlkp. 

wskutek nadużywania alkoholu. 
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2. Zmiana postaw mieszkańców Gorzowa Wlkp. wobec nadużywania 
alkoholu. 

3. Zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu przez niepełnoletnich 
mieszkańców miasta w warunkach, które ograniczają możliwość kontaktu 
z alkoholem. 

 
III. Szczegółowe cele programu: 

 
Zadanie I. Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków, przeciwdziałanie 
przemocy. 

 
1. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat uzależnień - diagnoza i 
monitoring środowiska w zakresie posiadanej wiedzy i potrzeb; 

 badanie stanu kontaktu młodzieży ze środkami psychoaktywnymi; 
 badanie świadomości dorosłych w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim; 
 badanie skali przemocy w rodzinie oraz szkołach i placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych; 
 

2.  Propagowanie wiedzy na temat zagrożenia uzależnieniami; 
 wspieranie kampanii informacyjno – edukacyjnych; 
 realizacja programów współpracy z mediami; 
 wydawanie biuletynu i innych materiałów informacyjnych na temat uzależnień 

oraz zjawisk współwystępujących; 
 organizacja imprez promujących zdrowy tryb życia; 
 prowadzenie interaktywnej strony internetowej; 
 szkolenia dla różnych grup zawodowych uczestniczących w rozwiązywaniu 

problemów uzależnień, a w szczególności pracowników służb społecznych i 
placówek opiekuńczo – wychowawczych. 

 
3. Wspieranie szkół wszystkich typów oraz placówek opiekuńczo – 
wychowawczych w realizacji adekwatnych do potrzeb programów 
profilaktycznych. 

  
4. Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych. 

 utworzenie bazy danych dotyczących realizatorów standaryzowanych 
programów profilaktycznych w mieście; 

 szkolenie specjalistów z zakresu programów profilaktycznych 
 

5. Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 
 objęcie dożywianiem i całoroczną, profesjonalną opieką dzieci i młodzieży z 

grup ryzyka korzystających z zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych; 
 realizacja programów profilaktycznych, w szczególności standaryzowanych w 

placówkach  oświatowych i pozaoświatowych;  
 wspomaganie rodziców w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży; 
 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych; 

 
6. Zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży 

 realizacja programów profilaktycznych dotyczących zjawisk przemocy w 
szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

 prowadzenie szkoleń dla realizatorów programu 
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Zadanie II. Terapia uzależnień od alkoholu i narkotyków. 
 

1. Zwiększanie dostępu do świadczeń w zakresie leczenie, rehabilitacji i 
ograniczania szkód zdrowotnych osób uzależnionych; 

 prowadzenie programów terapeutycznych dla dorosłych dzieci alkoholików i 
ofiar przemocy; 

 pomoc terapeutyczna dla sprawców przemocy; 
 wspieranie ruchu samopomocowego; 
 wsparcie punktów konsultacyjnych, telefonów zaufania i pomocy prawnej 

udzielanej w sytuacji przemocy; 
 realizacja programów dla kandydatów na kierowców; 
 podnoszenie kwalifikacji kadry profesjonalistów zajmujących się problemem 

przemocy w rodzinie; 
 

2. Wypracowanie sytemu pomocy rodzinom z problemem uzależnień: 
 organizacja spotkań integracyjnych i szkoleniowych na rzecz doskonalenia 

systemu pomocy; 
 wydawanie informatorów o miejscach i formach pomocy osobom 

uzależnionym, współuzależnionym oraz ofiarom przemocy; 
 nawiązanie współpracy z instytucjami zajmującymi się problemem uzależnień 

w krajach Unii Europejskiej. 
 

3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizację i finansowanie 
Centrum Integracji Społecznej. 

 
IV. Zasady koordynacji, organizacji i finansowania Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 

 
1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi 
część strategii integracji i polityki społecznej. 

 
2 W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  realizowane będą zadania określone w art. 4 1 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 
3. Za koordynację realizacji zadań Programu oraz ich merytoryczną i formalną 
prawidłowość odpowiedzialny będzie Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 
4. Za realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
odpowiedzialne będzie Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 
5. Realizatorami wybranych zadań Programu będą instytucje, stowarzyszenia, 
organizacje i osoby fizyczne, których działalność koncentruje się na rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 
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6. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych będzie finansowana z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu, które według planu budżetu wynosić będą  1.800.000,00 zł. 

 a/ planowane wydatki  
- działalność MKRPA      - 150.000,-zł. 
- Izba Wytrzeżwień      -   50.000,-zł. 
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej     - 180.000,-zł. 
- Usługi terapeutyczne, profilaktyka i zajęcia pozalekcyjne - 580.000,-zł. 
- Dotacje dla stowarzyszeń realizujących program  - 790.000,-zł. 
- Opracowanie strategii przeciwdziałania alkoholizmowi -   50.000,--zł. 
 

 7. Zlecenie zadań organizacjom pozarządowym nastąpi w drodze konkursu ofert. 
 

8. Za udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych ustala się ryczałt w wysokości 
60,00 zł (brutto), będącym wynagrodzeniem za jedno posiedzenie. 

 
9. Ewentualne zwiększenie kwot na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w wyniku większych od prognozowanych 
na 2005 rok wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu), 
umożliwi rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie, które napłyną po zatwierdzeniu 
przez Radę Miasta harmonogramu wydatków na 2005 rok. 

 
 

Poz. 286 
 

Uchwała XLIII/483/2005 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 stycznia 2005 roku 
 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i 
tramwajowej, na rok 2005, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

 
Na  podstawie  art.  117  ust.  1 i 3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 
 

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

- trakcja autobusowa  -   0,84 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa -   1,50 zł/wozokm  

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

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta 
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                                                                                                      Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 287 
 

Uchwała nr XLIII/484/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia 2005roku. 

 
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2005 r. dla Ośrodka 

Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 
 § 1. Uchwala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie i 
eksploatacje obiektów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2005 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 i podlega opublikowaniu w 
Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.  

 
 
 
  Przewodniczący Rady Miasta  
 
                Mieczysław Kędzierski 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/484/2005  
z dnia 8 stycznia 2005r. 

 
Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie   
i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej. 
 

kwota dotacji    stawka jednostkowa 
przedmiotowej 
 

1. Imprezy      212.600,00     6,07 zł 
2. stadion sportowy ul. Myśliborska      276.200,00    4.01 zł 
3. stadion żużlowy ul. Śląska                         194.500,00    5.15 zł 
4. ośrodek przywodny w Nierzymiu              166.700,00    4.89 zł 
 
            Razem dotacja :                    850.000,00  
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Poz. 288 
 

Uchwała Nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 8 stycznia 2005 roku  

 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz 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 z późn. zmianami); art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d”, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 
z późn. zmianami) oraz art. 109,  art. 110 ust. 1, 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 
2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 
148 ze zmianami) uchwala się co następuje:  

            
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na prawach powiatu           295.853.149 zł 

1) źródła dochodów miasta          212.060.047 zł       

w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnyc  51.127.262 zł 

b) dochody z majątku komunalnego         16.181.800 zł 

c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa          47.020.378 zł 

d) subwencja ogólna       44.325.214 zł 

e) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych    1.800.000 zł 

f) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 
ustawami  30.551.844 zł 

g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez 
gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej        17.000 zł 

h) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych      662.000 zł 

i) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych gminy   2.503.000 zł 

j) dotacje celowe ze środków specjalnych na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych     400.000 zł 

k) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.085.149 zł 

l) pozostałe dochody własne             16.386.400 zł 

2) źródła dochodów powiatu  83.793.102 zł        

 37



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

w tym: 

a) dochody z opłat lokalnych 2.099.600 zł 

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa       13.507.348 zł 

c) subwencja ogólna       50.028.876 zł 

d) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych powiatu     5.709.600 zł 

e) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecane 
ustawami realizowane przez powiat   8.688.215 zł 

f) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez 
powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej 22.500 zł 

g) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez 
powiat na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego 732.479 zł 

h) pozostałe dochody                                         3.004.484 zł 

2. Dochody w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta na prawach powiatu w wysokości     277.040.149 zł 

w tym : 

1) wydatki bieżące  235.685.682 zł 

      z tego : 

 a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  108.467.863 zł 

 b) dotacje  37.522.648 zł 

 c) wydatki na obsługę długu miasta  3.845.540 zł 

 d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto    511.000 zł 

     e) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności 414.861 zł 

2) wydatki majątkowe  41.354.467 zł 

      w tym: 

 a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 10.280.632 zł 

b) wydatki na programy i projekty ze środków funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności 1.440.573 zł 

c) dotacja 1.000.000 zł 

 d) rezerwa ogólna  1.377.462 zł 

2. Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 3.  Na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych przeznacza się kwotę 1.800.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej 

uchwały.  

§ 4.  Wydatki majątkowe w wysokości 39.977.005 zł planowane do realizacji w roku 

budżetowym w podziale na poszczególne zadania zawiera załącznik nr 3 i 4. 

§ 5.  Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4. 

§ 6.  Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności zawiera załącznik nr 5 

§ 7.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie ustawami oraz realizowanych przez powiat  ustala się w 

wysokości 39.240.059 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 8.   Ustala się plan dotacji w wysokości 3.738.400 zł dla podmiotów realizujących zadania 

publiczne w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 9. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 18.813.000 zł 

którą przeznacza się na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek. 

 2.  Ustala się rozchody budżetu w kwocie     26.813.000 zł 

w tym: 

spłata kredytów 15.979.000 zł 

spłata pożyczek    834.000 zł 

wykup obligacji komunalnych        10.000.000 zł 

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych. 

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.000.000 zł pochodzące z kredytu. 

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 2. 
 

§ 10. 1.  Ustala się rezerwę ogólną w wysokości                                                  2.327.462 zł 

w tym: 

1) na wydatki bieżące      950.000 zł 

2) na wydatki majątkowe  1.377.462 zł 

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości  1.155.642 zł 

w tym: 

1) na dodatki motywacyjne dla nauczycieli  309.000 zł 

2) na wydatki oświaty – nagrody z okazji Dnia Edukacji  146.642 zł 
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3) na Samorządowy Fundusz Nagród  300.000 zł 

4) na remonty placówek oświatowych 400.000 zł 
 

§ 11  Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw 

pomocniczych ustala się w następujących kwotach: 

1) zakłady budżetowe 

a) przychody w wysokości 85.867.332 zł 

b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 85.741.332 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 8 

2) środki specjalne 

a) przychody w wysokości 6.939.214 zł 

b) wydatki w wysokości 6.939.214 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 9 

3) gospodarstwa pomocnicze 

a) przychody w wysokości 375.281 zł 

b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 375.281 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 10 
 

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej: 

a) przychody w wysokości 675.000 zł 

b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 1.065.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 11.  

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej: 

a) przychody w wysokości 260.000 zł 

b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 970.000 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 12. 
 

§ 13. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 

1) zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, 

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków 

między działami, 

3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym 

jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, 
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4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli 

bank obsługujący budżet miasta, 

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym  

do wysokości 8.000.000 zł. 
 

§ 14  Określa się kwotę 10.000.000 zł, do wysokości której Prezydent Miasta może 

samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 
 

§ 15  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez 

rozplakatowanie.  
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                      Mieczysław Kędzierski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  1 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.000 0 10.000 66.840
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa
10.000 0 10.000 10.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

10.000 10.000

wydatki bieżące 0 10.000
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 

badania monitoringowe pozostałości chemicznych 
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 
pochodzenia zwierzęcego

0 0 0 50.000

wydatki bieżące 0 50.000
01030 Izby rolnicze 0 0 0 4.840

wydatki bieżące 0 4.840
01095 Pozostała działalność 0 0 0

wydatki bieżące 0 2.000
w tym
   - dotacje 0 2.000

020 LEŚNICTWO 0 0 0 15.000
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 0 0 0 15.000

wydatki bieżące 0 15.000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000 30.000 0 29.611.925

60004 Lokalny transport zbiorowy 0 0 0 6.800.000
wydatki bieżące 0 5.800.000
w tym
   - dotacje 0 5.800.000
wydatki majątkowe 0 1.000.000
w tym 
 dotacja na wieloletnie programy inwestycyjne 0 1.000.000

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 0 0 20.941.925
wydatki bieżące 0 630.000
wydatki majątkowe 0 20.311.925
w tym 
wieloletnie programy inwestycyjne 0 6.243.325

60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 214.000
wydatki bieżące 0 214.000

60017 Drogi wewnętrzne 0 0 0 1.156.000
wydatki bieżące 0 56.000
wydatki majątkowe 0 1.100.000

60095 Pozostała działalność 30.000 30.000 0 500.000
opłaty z tytułu wydawanych zaświadczeń, zezwoleń i 
licencji na transport

30.000 30.000

wydatki bieżące 0 500.000
630 TURYSTYKA 0 0 0 74.250

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 0 0 20.000
wydatki bieżące 0 20.000
w tym
   - dotacje 0 10.000

WydatkiDochodyTreśćRozdz.Dz.

2.000
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  2 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

63095 Pozostała działalność 0 0 0 54.250
wydatki bieżące 0 54.250

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17.335.850 16.221.800 1.114.050 13.424.000
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 0 0 3.700.000

wydatki bieżące 0 3.700.000
w tym
   - dotacje 0 3.700.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 17.335.850 16.221.800 1.114.050 9.724.000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

24.000 24.000

dzierżawa gruntów na cele rolnicze 32.000 32.000
dzierżawa gruntów na cele nierolnicze 1.020.000 1.020.000
sprzedaż gruntów 8.984.000 8.984.000
oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 100.000 100.000
sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych 1.000.000 1.000.000
sprzedaż obiektów 1.100.000 1.100.000
ratalna spłata ceny sprzedaży 830.000 830.000
opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 2.800.000 2.800.000
opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

120.000 120.000

potrącone dochody (25 %) od nieruchomości Skarbu 
Państwa

1.090.050 1.090.050

pozostałe dzierżawy 195.800 195.800
wpływy z różnych dochodów 40.000 40.000
wydatki bieżące 0 224.000
w tym
   - pochodne od wynagrodzeń 0 6
wydatki majątkowe 0 9.500.000

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 469.000 17.000 452.000 811.176
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 0 232.176

wydatki bieżące 0 232.176
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 

karto

.000

graficznej
117.000 0 117.000 147.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

117.000 117.000

wydatki bieżące 0 147.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 117.000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

120.000 0 120.000 120.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

120.000 120.000

wydatki bieżące 0 120.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 

Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  3 
 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.000 0 26.000 56.000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

26.000 26.000

wydatki bieżące 0 56.000
71015 Nadzór budowlany 189.000 0 189.000 189.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

189.000 189.000

wydatki bieżące 0 189.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 160.601

71020 Organizacja targów i wystaw 0 0 0 20.000
wydatki bieżące 0 20.000

71035 Cmentarze 17.000 17.000 0 47.000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej

17.000 17.000

wydatki bieżące 0 29.000
wydatki majątkowe 0 18.000

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.404.000 1.061.000 343.000 22.206.850
75011 Urzędy wojewódzkie 1.159.100 866.000 293.100 1.128.100

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

835.000 835.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

293.100 293.100

potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych 
na rzecz budżetu państwa

31.000 31.000

wydatki bieżące 0 1.128.100
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 0 700.000
wydatki bieżące 0 700.000

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 195.400 195.000 400 20.073.500
wpływy z czynszów, usług 195.000 195.000
wpływy z różnych opłat 400 400
wydatki bieżące 0 19.793.500
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 14.000.000
wydatki majątkowe 0 280.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

.119.100
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  4 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

75045 Komisje poborowe 49.500 0 49.500 49.500
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

27.000 27.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez powiat na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej

22.500 22.500

wydatki bieżące 0 49.500
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 15.762

75095 Pozostała działalność 0 0 0 255.750
wydatki bieżące 0 255.750

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

19.944 19.944 0 19.944

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

19.944 19.944 0 19.944

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami 

19.944 19.944

wydatki bieżące 0 19.944
w tym
   - pochodne od wynagrodzeń 0 1

752 OBRONA NARODOWA 715 0 715 715
75212 Pozostałe wydatki obronne 715 0 715 715

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

715 715

wydatki bieżące 0 715
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA
7.463.400 0 7.463.400 8.402.900

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.449.000 0 7.449.000 7.449.000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

6.749.000 6.749.000

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

700.000 700.000

wydatki bieżące 0 6.749.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 5
wydatki majątkowe 0 700.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

.796

.597.000

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������
�����������

�����������������
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
�����������������������������

����������������������������
����������������������������

��������������������������
��������������������������

�����������
�����������

�����������������
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������
�����������������������������

����������������������������
����������������������������

��������������������������
��������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������

�����������������������������
�����������������������������

 

 45



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  5 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

75412 Ochotnicze straże pożarne 0 0 0 20.000
wydatki bieżące 0 20.000
w tym
   - dotacje 0 20.000

75414 Obrona cywilna 14.400 0 14.400 388.900
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

14.400 14.400

wydatki bieżące 0 388.900
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 365.000

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 0 0 10.000
wydatki bieżące 0 10.000
w tym
   - dotacje 0 10.000

75416 Straż Miejska 0 0 0 500.000
wydatki bieżące 0 500.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 480.000

75495 Pozostała działalność 0 0 0 35.000
wydatki bieżące 0 35.000

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 
od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

116.216.588 100.609.640 15.606.948 468.000

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

297.000 297.000 0 0

podatek w formie karty podatkowej 297.000 297.000
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych

41.690.000 41.690.000 0 0

podatek rolny 42.000 42.000
podatek od nieruchomości 36.000.000 36.000.000
podatek leśny 1.000 1.000
podatek od środków transportowych 1.200.000 1.200.000
opłata targowa 1.200.000 1.200.000
podatek od czynności cywilnoprawnych 2.585.000 2.585.000
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje 
zadań bieżących jednostek sektora finansów 
publicznych

662.000 662.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  6 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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

6.766.262 6.766.262 0 0

podatek rolny 200.000 200.000
podatek od nieruchomości 5.281.262 5.281.262
podatek od posiadania psów 100.000 100.000
podatek od środków transportowych 900.000 900.000
podatek od spadków i darowizn 285.000 285.000

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

6.935.600 4.836.000 2.099.600 0

Wpływy z opłaty skarbowej 2.800.000 2.800.000
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 1.800.000 1.800.000
opłaty komunikacyjne 2.099.600 2.099.600
opłata administracyjna 150.000 150.000
opłaty za czynności egzekucyjne 86.000 86.000

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa

47.020.378 47.020.378 0 0

planowane udziały gminy w podatku dochodowym od 
osób fizycznych

44.390.378 44.390.378

planowane udziały gminy w podatku dochodowym od 
osób prawnych

2.630.000 2.630.000

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa

13.507.348 0 13.507.348 0

podatek dochodowy od osób fizycznych 12.777.348 12.777.348
podatek dochodowy od osób prawnych 730.000 730.000

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych

0 0 0 46

wydatki bieżące 0 468.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 7

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 0 0 4.356.540
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
0 0 0 3.845.540

wydatki bieżące 0 3.845.540
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego

0 0 0 51

wydatki bieżące 0 511.000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 109.946.090 59.917.214 50.028.876 4.268.551

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego

88.740.907 40.768.451 47.972.456 0

75814 Różne rozliczenia finansowe 15.592.000 15.592.000 0 20.000
wydatki bieżące 0 20.000
odsetki od środków na bankowych rachunkach 292.000 292.000
dochody ze zbycia udziałów 15.300.000 15.300.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

8.000

8.000

1.000
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  7 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0 0 3.483.104
wydatki bieżące 0 2.105.642
wydatki majątkowe 0 1.377.462

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 3.556.763 3.556.763 0 0
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

powiatów 
2.056.420 0 2.056.420 765.447

wydatki bieżące 0 765.447
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 714.618 400.000 314.618 99.817.868

80101 Szkoły podstawowe 0 0 0 24.777.606
wydatki bieżące 0 24.777.606
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 20.598.000
   - dotacje 0 1.145.049

80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 0 0 2.637.433
wydatki bieżące 0 2.637.433
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2.351.500

80104 Przedszkola 0 0 0 12.832.221
wydatki bieżące 0 12.832.221
w tym
   - dotacje 0 12.832.221

80105 Przedszkola specjalne 0 0 0 228.790
wydatki bieżące 0 228.790
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2

80110 Gimnazja 0 0 0 16.077.412
wydatki bieżące 0 16.077.412
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 13.304.400
   - dotacje 0 756.595

80111 Gimnazja specjalne 0 0 0 1.595.228
wydatki bieżące 0 1.595.228
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.446.000

80113 Dowożenie uczniów do szkół 0 0 0 18
wydatki bieżące 0 181.400
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2

80120 Licea ogólnokształcące 0 0 0 14.455.979
wydatki bieżące 0 14.455.979
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 11.902.000
   - dotacje 0 1.016.939

80123 Licea profilowane 0 0 0 2.643.178
wydatki bieżące 0 2.643.178
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2.400.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

15.200

1.400

0.600
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  8 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

80130 Szkoły zawodowe 0 0 0 14.810.861
wydatki bieżące 0 14.810.861
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 11.670.000
   - dotacje 0 1.485.655

80132 Szkoły artystyczne 0 0 0 2.464.939
wydatki bieżące 0 2.464.939
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2.220.300

80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 0 0 319.506
wydatki bieżące 0 319.506
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego

314.618 0 314.618 2.309.359

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

314.618 314.618

wydatki bieżące 0 2.309.359
w tym
   - dotacje 0 7.500
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.420.000

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 0 594.652
wydatki bieżące 0 594.652
w tym
   - dotacje 0 41.320
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2

80195 Pozostała działalność 400.000 400.000 0 3.889.304
dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych

400.000

wydatki bieżące 0 1.024.497
w tym
   - dotacje 0 70.651
wydatki majątkowe 0 2.864.807
w tym 
wieloletnie programy inwestycyjne 0 797.307

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 76.822 0 76.822 76.822
80309 Pomoc materialna dla studentów 76.822 0 76.822 76.822

dotacja celowa otrzymana od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego

76.822

wydatki bieżące 0 76.822
851 OCHRONA ZDROWIA 308.000 276.000 32.000 2.533.784

85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 0 0 20.000
wydatki bieżące 0 20.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

76.000

40.306
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  9 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 0 1.800.000
wydatki bieżące 0 1.800.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2
   - dotacje 0 790.000

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

32.000 0 32.000 32.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

32.000 32.000

wydatki bieżące 0 32.000
85158 Izby wytrzeźwień 276.000 276.000 0 650.000

odpłatność za pobyt 276.000 276.000
wydatki bieżące 0 650.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 5

85195 Pozostała działalność 0 0 0 3
wydatki bieżące 0 31.784
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1

852 POMOC SPOŁECZNA 40.066.934 32.422.300 7.644.634 61.022.250
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0 0 0 3.900.000

wydatki bieżące 0 3.900.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2.642.300

85202 Domy pomocy społecznej 7.623.634 0 7.623.634 7.623.634
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu

5.709.600 5.709.600

wpływy z usług 1.914.034 1.914.034
wydatki bieżące 0 7.501.934
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 4.464.374
wydatki majątkowe 0 121.700

85203 Ośrodki wsparcia 621.400 621.400 0 786.400
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

566.400 566.400

wpływy z usług 55.000 55.000
wydatki bieżące 0 786.400
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 3

85204 Rodziny zastępcze 0 0 0 2.500.000
wydatki bieżące 0 2.500.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 5

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

38.200

84.577
1.784

3.144

24.799

.232
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  10 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

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

25.100.000 25.079.000 21.000 25.100.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

25.079.000 25.079.000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

21.000

wydatki bieżące 0 25.100.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 3

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

400.000 400.000 0 400.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

400.000 400.000

wydatki bieżące 0 400.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne
5.161.000 5.161.000 0 7.461.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
(związkom gmin) ustawami

3.503.000 3.503.000

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin)

1.658.000 1.658.000

wydatki bieżące 0 7.461.000
85215 Dodatki mieszkaniowe 0 0 0 8.500.000

wydatki bieżące 0 8.500.000
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 0 0 455.500

wydatki bieżące 0 455.500
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 3

85219 Ośrodki pomocy społecznej 845.000 845.000 0 2.745.000
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 
gmin) 

845.000 845.000

wydatki bieżące 0 2.745.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 2.318.706

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

47.852

59.767
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  11 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej

0 0 0 12

wydatki bieżące 0 120.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 6

85226 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 0 0 0 200.000
wydatki bieżące 0 200.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

315.900 315.900 0 848.500

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz inne zadania zlecone gminie 
(związkom gmin) ustawami

148.500 148.500

potrącone dochody (5 %) od dochodów uzyskiwanych 
na rzecz budżetu państwa

400 400

wpływy z tytułu odpłatnie świadczonych usług 
opiekuńczych

167.000 167.000

wydatki bieżące 0 848.500
85295 Pozostała działalność 0 0 0 38

wydatki bieżące 0 382.216
   - dotacje 0 160.000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 
POLITYKI SPOŁECZNEJ

365.000 0 365.000 1.865.000

85305 Żłobki 0 0 0 1.500.000
wydatki bieżące 0 1.500.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.410.018

85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 
niepełnosprawności

365.000 0 365.000 365.000

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 
powiat

365.000 365.000

wydatki bieżące 0 365.000
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 341.039 0 341.039 8.520.361
85401 Świetlice szkolne 0 0 0 1.736.286

wydatki bieżące 0 1.736.286
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.482.400

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

0.000

3.500

73.916

2.216

59.234
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  12 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne

3.000 0 3.000 1.750.529

dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

3.000 3.000

wydatki bieżące 0 1.750.529
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.551.000

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 0 0 1.004.882
wydatki bieżące 0 1.004.882
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 8

85410 Internaty i bursy szkolne 0 0 0 1.907.126
wydatki bieżące 0 1.907.126
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.430.000
   - dotacje 0 125.757

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

0 0 0 6

wydatki bieżące 0 60.000
85415 Pomoc materialna dla uczniów 338.039 0 338.039 358.039

dotacja celowa otrzymana od samorządu 
województwa na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

338.039 338.039

wydatki bieżące 0 358.039
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 0 0 0 76.801

wydatki bieżące 0 76.801
w tym
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 6

85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 0 0 0 1.604.561
wydatki bieżące 0 1.604.561
w tym
   - dotacje 0 1.604.561

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 0 0 10.992
wydatki bieżące 0 10.992

85495 Pozostała działalność 0 0 0 1
wydatki bieżące 0 11.145

900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska 1.085.149 1.085.149 0 8.800.573
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 0 0 400.000

wydatki bieżące 0 390.000
wydatki majątkowe 0 10.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 0 0 2.250.000
wydatki bieżące 0 2.250.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0 0 200.000
wydatki bieżące 0 200.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

26.000

0.000

8.279

1.145
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  13 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

90013 Schronisko dla zwierząt 0 0 0 200.000
wydatki bieżące 0 200.000

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 0 0 3.450.000
wydatki bieżące 0 3.210.000
wydatki majątkowe 0 240.000

90095 Pozostała działalność 1.085.149 1.085.149 0 2.300.573
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin)

1.085.149 1.085.149

wydatki bieżące 0 470.000
wydatki majątkowe 0 1.830.573
w tym 
wieloletnie programy inwestycyjne 0 240.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO

0 0 0 7.036.300

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 0 10.000
wydatki bieżące 0 10.000

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 0 0 2.480.000
wydatki bieżące 0 2.480.000
w tym
   - dotacje 0 2.480.000

92113 Centra kultury i sztuki 0 0 0 2.630.000
wydatki bieżące 0 630.000
w tym
   - dotacje 0 630.000
wydatki majątkowe 0 2.000.000
w tym 
wieloletnie programy inwestycyjne 0 2.000.000

92116 Biblioteki 0 0 0 1.090.000
wydatki bieżące 0 1.090.000
w tym
   - dotacje 0 1.090.000

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 0 0 0 30.000
wydatki bieżące 0 30.000

92195 Pozostała działalność 0 0 0 79
wydatki bieżące 0 796.300
w tym
   - dotacje 0 444.400

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0 0 3.640.500
92601 Obiekty sportowe 0 0 0 110.000

wydatki bieżące 0 110.000
w tym
   - dotacje 0 110.000

92604 Instytucje kultury fizycznej 0 0 0 998.000
wydatki bieżące 0 998.000
w tym
   - dotacje 0 998.000

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

6.300
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  str.  14 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 0 0 2.532.000
wydatki bieżące 0 2.532.000
w tym
   - dotacje 0 2.192.000

92695 Pozostała działalność 0 0 0
wydatki bieżące 0 500
OGÓŁEM 295.853.149 212.060.047 83.793.102 277.040.149

zrównoważenie budżetu
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym

8.000.000 8.000.000

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0 16.813.000
Wykup obligacji komunalnych 0 10.000.000
OGÓŁEM 303.853.149 220.060.047 83.793.102 303.853.149

WydatkiDz. Rozdz. Treść Dochody

500

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������

������������������������������

 
 

 55



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  przychodów  i  rozchodów  budżetu 

 

1. 2. 3.
PRZYCHODY BUDŻETU

1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 8 000 000
2 Z tytułu innych rozliczeń krajowych 0
3 Razem przychody 8 000 000
4 Dochody budżetu 295 853 149
5 Razem przychody i dochody budżetu 303 853 149

ROZCHODY BUDŻETU
6 Spłaty kredytów 15 979 000
7 Spłaty pożyczek 834 000
8 Wykup obligacji komunalnych 10 000 000
9 Razem rozchody 26 813 000
10 Wydatki budżetu 277 040 149
11 Razem rozchody i wydatki budżetu 303 853 149

Lp. Treść Kwota
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 1 

 

Dz. Roz Nazwa inwestycji

Termin 
rozpocz.  
Termin 
zakoń.

Wartość 
kosztorysowa

Wydatki 
majątkowe 

planowane do 
poniesienia w 

2004 roku

Plan 
wydatków 

majątkowych 
na 2005 rok

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

600 Transport i łączność 10.071.238 15.168.600
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.071.238 14.068.600

1999 253.000.000
2007
2008 45.000.000
2010
1995 37.767.050
2009
1994 870.000
2006
1995 52.000.000
2005
1997 47.000.000
2005
1998 8.000.000
2009
1987 91.700.000
2005
2007 17.750.000
2008
2000 12.000.000
2007
2003 80.000
2006
2003 500.000
2006
2006 90.000
2006
2006 106.000
2006
2002 7.245.011
2007
2006
2006
2003 22.590.000
2008
2004 60.000.000
2011

proces 
ciągły
2004 3.647.000
2007

4.379.713

8.000

780.000 8.000

360.600

Budowa ul. Paderewskiego

Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - 
Mościciego - Mickiewicza

Zachodnia obwodnica Gorzowa Wlkp. 

Północna obwodnica miasta Gorzowa Wlkp. 

Modernizacja ul. Sikorskiego + trasa alternatywna 42.535

Ulica Niepodległości

Trasa Średnicowa - Północna

Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22 485.000

Budowa ul. Stromej 1.350

Budowa drogi do garaży przy ul. Olimpijskiej

11.000.000

Ścieżki rowerowe

2.700.000

Przebudowa sygnalizacji świetlnej ul. Kosynierów Gdyńskich - 
Matejki

Modernizacja ul.Walczaka i ul. Pomorskiej

Most na rzece Warcie - skrzyżowanie z ulicą Warszawską 3.329.240

Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego - Jagiełły - Wybickiego 
wraz z wymianą torowiska tramwajowego i sygnalizacji świetlnej

Przebudowa dwóch mostów w ciągu ulicy Borowskiego

Przebudowa ul. Kostrzyńskiej 510.000

Ul. Kard. Wyszyńskiego 450.000

Bulwar ul. Nadbrzeżna 70.760

Informatyczny system do ewidencji dróg i obiektów mostowych 14.640
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 2 

 

Dz. Roz Nazwa inwestycji

Termin 
rozpocz.  
Termin 
zakoń.

Wartość 
kosztorysowa

Wydatki 
majątkowe 

planowane do 
poniesienia w 

2004 roku

Plan wydatków 
majątkowych 
na 2005 rok

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

proces 
ciągły

60016 Drogi publiczne gminne 0 0
2000 470.000
2006

proces 
ciągły
2004 230.000
2005

60017 Drogi wewnętrzne 0 1.100.000
2004 1.300.000
2005

700 Gospodarka mieszkaniowa 16.358.221 9.500.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.858.221 9.500.000

proc.
ciągły
2003 18.730.000
2005

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 500.000 0
proc.
ciągły

710 Działalność usługowa 25.000 18.000
71035 Cmentarze 25.000 18.000

2000 2.500.000
2010

750 Administracja publiczna 1.025.000 280.000
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.025.000 280.000

proc.
ciągły

2004 494.710
2005

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 647.800 700.000
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200.000 700.000

75414 Obrona cywilna 10.000 0

75495 Pozostała działalność 437.800 0
proces 1.131.589
ciągły

1.Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miasta 64.000

100.000 e-Urząd - elektroniczna platforma obiegu dokumentów i spraw w 
Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

700.000

4.000.000

Przebudowa przepustu drogowego na rzece Srebrnej

6.630.500 5.500.000

Droga dojazdowa i parkingi przy ul. Chodkiewicza

Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, 
chodniki itp.)

Modernizacja budynku przy ulicy Dąbrowskiego na siedzibę 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

9.227.721

Budowa ul. Janockiego

Ulica Planetarna

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 200.000

Przebudowa i rozbudowa dróg w ciągu ulic miasta (jezdnie, zatoki, 
chodniki itp.)

1.100.000

Nabywanie nieruchomości

Cmentarz ul. Żwirowa 25.000 18.000

Realizacja budownictwa społecznego (nabycie udziałów w GTBS) 500.000

Centrum Reagowania Kryzysowego 10.000

2. Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych 70.000

Monitoring wizyjny miasta 437.800

180.0003. Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i 
zakupy inwestycyjne

891.000

 
 

 58



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 3 

 

Dz. Roz Nazwa inwestycji

Termin 
rozpocz.  
Termin 
zakoń.

Wartość 
kosztorysowa

Wydatki 
majątkowe 

planowane do 
poniesienia w 

2004 roku

Plan 
wydatków 

majątkowych 
na 2005 rok

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

801 Oświata i wychowanie 6.975.919 2.067.500
80120 Licea ogólnokształcące 6.477.000 0

2001 7.400.000
2005

80195 Pozostała działalność 498.919 2.067.500
proc.
ciągły
2004 2.078.815
2005
2004 1.869.926
2005

852 Pomoc społeczna 332.000 121.700
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 260.000 0

2004 2.600.000
2006

85202 Domy pomocy społecznej 72.000 121.700
proces
ciągły
proces
ciągły

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.775.674 1.840.573
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 247.760 10.000

2003 60.000.000
2009

2005 400.000
2010

Budowa hali sportowej przy I LO

1.600.000

467.500

10.000

Modernizacja Domu Małego Dziecka 260.000

6.477.000

Budowa przyszkolnych boisk sportowych 478.815

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie 
Wlkp. wraz z rozbudową systemów wodno-kanalizacyjnych w 
gminach Zwizku Celowego Gmin MG-6

Budowa studni publicznych

Modernizacja kotłowni placówek oświaty 20.104

Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie 
Wielkopolskim

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej 72.000 121.700

Modernizacja kotłowni w domach pomocy społecznej

247.760
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 4 

 

Dz. Roz Nazwa inwestycji

Termin 
rozpocz.   
Termin 
zakoń.

Wartość kosztorysowa

Wydatki majątkowe 
planowane do 

poniesienia w 2004 
roku

Plan wydatków 
majątkowych na 

2005 rok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2002

proc.ciągł.

2004 35.000
2005

90002 Gospodarka odpadami 9.000 0
1996 200.000
2008

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 0
1993 3.000.000
2006
2000 80.000
2006
2002 500.000
2010
2003 1.000.000
2010
2003 500.000
2006
2003 500.000
2006
2003 10.000.000
2008
2003 3.000.000
2007
2004 10.000.000
2010
2004 200.150
2006

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 0
2003

proc.ciągł
.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 210.000 240.000
proc.
ciągły

90095 Pozostała działalność 3.308.914 1.590.573
1988 11.249.100
2008
1995 1.939.751
2008
1995 21.405.700
2008
1996 4.000.000
2006
1994 46.000.000
2010
1996 33.300.000
2010

Budowa i modernizacja oświetlenia 210.000

5.000

203.715

Budowa parku przy ul. Czartoryskiego-Dekerta

Park Wiosny Ludów

Zagospodarowanie bulwaru nadwarciańskiego wschodniego

Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej

Park Górczyński

240.000

9.000Rekultywacja wysypiska na ulicy Śląskiej

Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody 
opadowe przy ul. Husarskiej

Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji 
deszczowej

Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Emilii Plater

Zagospodarowanie skweru nad rzeką Kłodawką przy ul. 
Dąbrowskiego - Mickiewicza

Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów

Park Kopernika

Park Słowiański

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń Śródmieścia Gorzowa Wlkp.

Uzbrojenie ulicy Paradyskiej

Uzbrojenie terenu - Jednostka "A" Os.Górczyn

Uzbrojenie terenu dzielnicy "Wieprzyce"

Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie" 50.000

Modernizacja uzbrojenia dzielnicy "Piaski"

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy "Zawarcie" 1.070.679
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2005 roku str. 5 

 

Dz. Roz Nazwa inwestycji

Termin 
rozpocz.  
Termin 
zakoń.

Wartość 
kosztorysowa

Wydatki 
majątkowe 

planowane do 
poniesienia w 

2004 roku

Plan 
wydatków 

majątkowych 
na 2005 rok

1. 2. 3. 4 5. 6. 7.
1997 1.000.000
2006
1998 4.100.000
2005
proc.
ciągły
2003 600.000
2006
2004 1.582.448
2005
proc.
ciągły

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 0
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 0 0

1997 1.871.000
proc.ciągł.

926 Kultura fizyczna i sport 0 0
92601 Obiekty sportowe 0 0

2000 4.400.000
2006
2005
2008

OGÓŁEM 39.210.852 29.696.373

Rewitalizacja starej zabudowy (ul. Kos. Gdyńskich 66, 66a, 67, 
73)

150.000

1.440.573

Osiedle "Górczyn" - Jednostka "B" 1.272.279

Budowa promenady wzdłuż prawego brzegu Warty

Budowa "schodów do nikąd" przy ul. Drzymały do Parku 
Siemiradzkiego

Lokalne inicjatywy 276.000

Restrukturyzacja obszaru Zawarcia - Inkubator Przedsiębiorczości 127.821

Zakup iluminacji świątecznej wraz z montażami

Zakup udziałów 303.420

Zakup udziałów w spółce ZUO w Gorzowie Wlkp.

Euroregionalne Centrum Sportów Wodnych w Gorzowie Wlkp.

Nabycie nieruchomości przy ulicy Kwiatowej zabudowanej 
stadionem żużlowym
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 4 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Wykaz  wieloletnich  programów  inwestycyjnych  str. 1 

 
Nazwa programu Cel

Jednostka realizująca Zadania programu
z budżetu

miasta

udział 
własny inne udział własny inne udział własny inne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Razem x x 149.255.100 76.052.676 10.280.632 0 19.924.457 0 17.080.250 0

1 600 60004

Budowa Zintegrowanego 
Systemu Komunikacji 
Publicznej Miasta       
Gorzowa Wlkp.              
MZK w Gorzowie Wlkp.

Poprawa miejskich systemów transportu, w tym: 
transportu publicznego oraz polepszenie jakości 
funkcjonowania transportu - zredukowanie 
zatłoczenia i poprawienie środowiska w celu 
zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca 
działania gospodarki. 2005-2010 24.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

2 600 60015

Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie 
Wlkp. - ul.Grobla - Most 
Staromiejski *                 
Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp.

Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi 
przez miasto na prawach powiatu 2004-2006 28.130.505 7.141.377 5.256.787 1.739.590

3 600 60015

Budowa połączenia drogi 
powiatowej nr 2531F z 
drogą krajową nr 22 w 
Gorzowie Wlkp.*             
Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp.

Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta; 
zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. 
Pomorskiej z ul. Walczaka, skrócenie czasu 
przejazdu ruchu tranzytowego przez miasto 2004-2007 11.199.539 2.799.885 986.538 1.790.960 15.250

4 801 80195

Przebudowa 
infrastruktury 
edukacyjnej                   
Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp.

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa 
budynków szkolnych, poprawiająca stan 
techniczny obiektów oraz poprawa warunków 
bezpieczeństwa i nauczania 2004-2008 10.945.056 2.571.414 797.307 993.907 315.000

5 900 90095

Uzbrojenie kompleksowe 
dzielnicy Zawarcie         
Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp.

Ochrona środowiska; budowa kanalizacji 
sanitarnej 2005-2010 26.980.000 23.040.000 240.000 2.200.000 5.600.000

Lp. Termin 
realizacji

RozdziałDział

w tym:

Nakłady

2005 2006 2007

Ogółem w tym:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 4 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Wykaz  wieloletnich  programów  inwestycyjnych  str. 2 

 
Nazwa programu Cel

Jednostka realizująca Zadania programu
z budżetu

miasta

udział 
własny inne udział własny inne udział własny inne

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

6 921 92113

Budowa Centrum 
Edukacji Artystycznej        
Urząd Miasta w Gorzowie 
Wlkp.

Rozwój w mieście kultury i oświaty artystycznej; 
budowa Centrum pozwoli na ujednolicenie 
kształcenia artystycznego. 2005-2008 48.000.000 34.500.000 2.000.000 12.200.000 10.150.000

* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.

Nakłady
Ogółem w tym:

w tym:
2005 2006 2007

Lp. Dział Rozdział Termin 
realizacji
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 5 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 1 

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) 
 

pożyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe** pożyczki na 
prefinansowanie z 
budżetu państwa

pożyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe

(6+7) (9+13) (14+15+16+17)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Wydatki majątkowe razem 1.440.573 467.757 972.816 1.440.573 467.757 0 0 467.757 972.816 0 0 0 972.816

Program: ZPORR
Priorytet: III Rozwój lokalny
Działanie: 3.2 Obszary podlegające 
restrukturyzacji

nazwa projektu: Restrukturyzacja 
obszaru Zawarcia -Inkubator 
Przedsiębiorczości 1.440.573 467.757 972.816 1.440.573 467.757 0 0 467.757 972.816 0 0 0 972.816

z tego:                                      2005 900, 90095 1.440.573 467.757 972.816 1.440.573 467.757 467.757 972.816 972.816
II Wydatki bieżące razem 414.861 127.208 287.653 414.861 127.208 0 0 127.208 287.653 0 0 0 287.653

Program: ZPORR

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne
nazwa projektu: Pomoc stypendialna 
Unii Europejskiej dla gorzowskich 
studentów drogą ich rozwoju 76.822 19.205 57.617 76.822 19.205 0 0 19.205 57.617 0 0 0 57.617

z tego:                                      2005 803,80309 76.822 19.205 57.617 76.822 19.205 19.205 57.617 57.617

1.1

1.5
X

Wydatki razem

Lp. Projekt Kategoria 
interwencji 
funduszy 

strukturalnych

Klasyfikacja 
(dział, 

rozdział)
Środki z budżetu UE

X

Wydatki w 
2005 roku 

na 
realizację 
projektu

w tym:
środki z 
budżetu 

krajowego
z tego źródła finansowania:

środki z 
budżetu 

UE

Planowane wydatki
2005r.

Wydatki 
razem

z tego:
Środki z budżetu krajowego**

Wydatki 
razem

z tego źródła finansowania:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 5 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 2 

(art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych) 
 

pożyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe** pożyczki na 
prefinansowanie z 
budżetu państwa

pożyczki i 
kredyty

obligacje pozostałe

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

Program: ZPORR

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju 
zasobów ludzkich w regionach
Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy 
stypendialne

nazwa projektu: Programy 
stypendialne szansą kształcenia 
gorzowskich uczniów pochodzących z 
terenów wiejskich 338.039 108.003 230.036 338.039 108.003 0 0 108.003 230.036 0 0 0 230.036

z tego:                                       2005 854,85415 338.039 108.003 230.036 338.039 108.003 108.003 230.036 230.036
Ogółem (I+II) 1.855.434 594.965 1.260.469 1.855.434 594.965 0 0 594.965 1.260.469 0 0 0 1.260.469

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Wydatki razem z tego źródła finansowania:

Planowane wydatki
środki z 
budżetu 

krajowego

środki z 
budżetu 

UE

2005r.
Wydatki 
razem

z tego:
Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE

Wydatki 
razem

z tego źródła finansowania:

1.2

Lp. Projekt Kategoria 
interwencji 
funduszy 

strukturalnych

Klasyfikacja 
(dział, 

rozdział)

Wydatki w 
2005 roku 

na 
realizację 
projektu

w tym:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dotacje z budżetu 

 

1. 2. 3. 4.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.000
01095 Pozostała działalność 2.000

 - ekologia i ochrona zwierząt - dotacje 2.000
630 TURYSTYKA 10.000

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10.000
 - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - dotacje 10.000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

30.000

75412 Ochotnicze straże pożarne 20.000
 - porządek i bezpieczeństwo publiczne - dotacje 20.000

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10.000
 - ratownictwo i ochrona ludności - dotacje 10.000

851 OCHRONA ZDROWIA 790.000
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 790.000

 - ochrona i promocja zdrowia - dotacja 790.000
852 POMOC SPOŁECZNA 160.000

85295 Pozostała działalność 160.000
 - pomoc społeczna - dotacje 160.000

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 444.400
92195 Pozostała działalność 444.400

 - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - dotacje 444.400
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.302.000

92601 Obiekty sportowe 110.000
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje 110.000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.192.000
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - dotacje 2.192.000
OGÓŁEM 3.738.400

WydatkiTreśćRozdz.Dz.

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

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 7 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 1 

 

Ogółem miasta powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 0 10.000 10.000
01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa
10.000 0 10.000 10.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

10.000 10.000

Wydatki bieżące 0 10.000
700 Gospodarka mieszkaniowa 24.000 0 24.000 24.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 24.000 0 24.000 24.000
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

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

24.000 24.000

Wydatki bieżące 0 24.000
710 Działalność usługowa 452.000 0 452.000 452.000

71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej

117.000 0 117.000 117.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

117.000 117.000

Wydatki bieżące 0 117.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 117.000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)

120.000 0 120.000 120.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

120.000 120.000

Wydatki bieżące 0 120.000
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26.000 0 26.000 26.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

26.000 26.000

Wydatki bieżące 0 26.000
71015 Nadzór budowlany 189.000 0 189.000 189.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

189.000 189.000

Wydatki bieżące 0 189.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 160.601

WydatkiDz DochodyTreść§Rozd.
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

 Załącznik nr 7 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 2 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

750 Administracja publiczna 1.155.100 835.000 320.100 1.155.100
75011 Urzędy Wojewódzkie 1.128.100 835.000 293.100 1.128.100

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

835.000 835.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

293.100 293.100

Wydatki bieżące 0 1.128.100
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 1.119.100

75045 Komisje poborowe 27.000 0 27.000 27.000
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

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

27.000 27.000

Wydatki bieżące 0 27.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 15.762

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

19.944 19.944 0 19.944

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa

19.944 19.944 0 19.944

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

19.944 19.944

Wydatki bieżące 0 19.944
w tym pochodne od wynagrodzeń 0 1

752 Obrona narodowa 715 0 715 715
75212 Pozostałe wydatki obronne 715 0 715 715

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

715 715

Wydatki bieżące 0 715

WydatkiRozd. § Treść DochodyDz

.796
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

 Załącznik nr 7 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 3 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

7.463.400 0 7.463.400 7.463.400

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży 
Pożarnej

7.449.000 0 7.449.000 7.449.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

6.749.000 6.749.000

6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat

700.000 700.000

Wydatki bieżące 0 6.749.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 5.597.000
Wydatki majątkowe 0 700.000

75414 Obrona cywilna 14.400 0 14.400 14.400
2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

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

14.400 14.400

Wydatki bieżące 0 14.400
851 Ochrona zdrowia 32.000 0 32.000 32.000

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

32.000 0 32.000 32.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

32.000 32.000

Wydatki bieżące 0 32.000
852 Pomoc społeczna 29.717.900 29.696.900 21.000 29.717.900

85203 Ośrodki wsparcia 566.400 566.400 0 566.400
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

566.400 566.400

Wydatki bieżące 0 566.400
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 172.018

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

25.100.000 25.079.000 21.000 25.100.000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

25.079.000 25.079.000

Dochody WydatkiDz Rozd. § Treść
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

 Załącznik nr 7 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami str. 4 

 

Ogółem miasta powiatu
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

21.000 21.000

Wydatki bieżące 0 25.100.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 347.852

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne

400.000 400.000 0 400.000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

400.000 400.000

Wydatki bieżące 0 400.000
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne
3.503.000 3.503.000 0 3.503.000

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

3.503.000 3.503.000

Wydatki bieżące 0 3.503.000
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
148.500 148.500 0 148.500

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

148.500 148.500

Wydatki bieżące 0 148.500
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 365.000 0 365.000 365.000

85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu 
niepełnosprawności

365.000 0 365.000 365.000

2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 
przez powiat

365.000 365.000

Wydatki bieżące 0 365.000
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 159.234
O G Ó Ł E M 39.240.059 30.551.844 8.688.215 39.240.059

Dochody WydatkiDz Rozd. § Treść
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 8 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str. 1 

 

Dział Rozdział

Przychody  
z dostaw 
robót i 
usług

Pozostałe 
przychody 

własne
Dotacje Na 

wynagrodz.

Pochod. 
od 

wynagr.

Pozostałe 
wydatki 
bieżace

Inwestyc.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 Miejski Zakład Komunikacji 600 60004 30.360.000 22.030.000 1.530.000 6.800.000 30.360.000 15.280.000 2.890.000 11.190.000 1.000.000
w tym dotacja 
celowa 1.000.000

Stan środków na początek roku 200.000
Stan środków na koniec roku 200.000

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 34.724.302 31.024.302 3.700.000 34.724.302 4.563.608 908.614 28.752.080 500.000
Stan środków na początek roku 871.035
Stan środków na koniec roku 871.035

3 Przedszkola 801 80104 17.382.059 4.784.939 55.034 12.542.086 17.382.059 9.890.529 1.979.170 5.512.360
Stan środków na początek roku 1.987.333
Stan środków na koniec roku 1.987.333

4 Przedszkola 801 80146 41.320 0 0 41.320 41.320 7.199 1.471 32.650
Stan środków na początek roku 0
Stan środków na koniec roku 0

5 Przedszkola 801 80195 70.651 0 0 70.651 70.651 0 0 70.651 0
Stan środków na początek roku 0
Stan środków na koniec roku 0

6 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 3.289.000 1.391.000 900.000 998.000 3.163.000 1.070.000 216.000 1.869.000 8.000
Stan środków na początek roku -750.000 0
Stan środków na koniec roku -624.000 0
Ogółem 85.867.332 59.230.241 2.485.034 24.152.057 85.741.332 30.811.336 5.995.255 47.426.741 1.508.000

Nazwa zakładu budżetowegoLp.
Razem

w tym:
Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody
w tym:

Razem

Wydatki stanowiące koszty
Planowany 

stan 
środków
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 9 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 1 

 

Art.. 21 ust. 
1 pkt. 2

Art.. 21 ust. 1 
pkt. 3

1. 1a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Urząd Miasta - zarządzanie drogami 600 60015 1.075.000 1.075.000 1.075.000 825.000 250.000
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Urząd Miasta - zarządzanie drogami 600 60016 1.125.000 1.125.000 1.125.000 835.000 290.000
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Urząd Miasta - cmentarz komunalny 710 71035 95.000 95.000 95.000 95.000
Stan środków na początek roku 62.800 0 0
Stan środków na koniec roku 62.800 0 0
Utrzymanie szkół 801 80101 339.445 338.845 600 339.445 0 0 339.445 0
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie szkół 801 80102 4.990 4.990 4.990 4.990
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie placówek 801 80105 68.310 68.310 68.310 68.310
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie szkół 801 80110 22.705 22.705 22.705 22.705
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie szkół 801 80120 309.032 268.032 41.000 309.032 1.230 307.802
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0

Wynagr.

Planowany 
stan 

środków
Nazwa środka specjalnego

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody

Dz. Rozdział Pochod od 
wynagr.

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Pozostałe 
wydatki 

rzeczowe
Inwestyc.Ze źródeł 

określon.

Ze środków określonych w 
ustawie o finan. publiczn.
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 9 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 2 

 

Art.. 21 ust. 
1 pkt. 2

Art.. 21 ust. 1 
pkt. 3

1. 1a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Utrzymanie szkół 801 80130 519.732 514.012 5.720 519.732 519.732
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie szkół 801 80132 114.460 58.710 55.750 114.460 114.460
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Usługi 801 80140 67.000 67.000 67.000 1.230 65.770
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Komisje Egzaminacyjne ZSO nr 2 801 80145 190.350 190.350 190.350 24.389 165.961
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Utrzymanie placówek 852 85201 107.000 107.000 0 107.000 107.000
Stan środków na początek roku 9.500 0 0
Stan środków na koniec roku 9.500 0 0
Utrzymanie - Domy pomocy 
społecznej

852 85202 55.000 15.000 40.000 55.000 55.000 0

Stan środków na początek roku 100 0 0
Stan środków na koniec roku 100 0 0
Żywienie 853 85305 286.259 286.259 286.259 286.259
Stan środków na początek roku 17.100 0 0
Stan środków na koniec roku 17.100 0 0

Inwestyc.

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Ze źródeł 
określon.

Ze środków określonych w 
ustawie o finan. publiczn. Wynagr. Pochod od 

wynagr.

Pozostałe 
wydatki 

rzeczowe

Nazwa środka specjalnego
Planowany 

stan 
środków

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody

Dz. Rozdział
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 9 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plany przychodów i wydatków środków specjalnych str. 3 

 

Art.. 21 ust. 
1 pkt. 2

Art.. 21 ust. 1 
pkt. 3

1. 1a. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Utrzymanie stołówek szkolnych 854 85401 877.677 873.677 4.000 877.677 877.677
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Usługi 854 85406 12.950 11.450 1.500 12.950 12.950
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Usługi - Placówki wychowania 
pozaszkolnego

854 85407 3.900 3.900 3.900 3.900

Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Usługi (w tym żywienie) 854 85410 1.332.843 1.329.843 3.000 1.332.843 0 0 1.332.843
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Usługi 854 85412 182.405 182.405 182.405 182.405
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 854 85417 150.156 150.156 150.156 54.188 11.187 84.781
Stan środków na początek roku 0 0 0
Stan środków na koniec roku 0 0 0
Razem 6.939.214 6.787.644 151.570 0 6.939.214 54.188 38.036 6.211.990 635.000

Inwestyc.

Wydatki

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Ze źródeł 
określon.

Ze środków określonych w 
ustawie o finan. publiczn. Wynagr. Pochod od 

wynagr.

Pozostałe 
wydatki 

rzeczowe

Nazwa środka specjalnego
Planowany 

stan 
środków

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody

Dz. Rozdział
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 
Załącznik nr 10 

do uchwały nr XLIII/485/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 

Dział Rozdział
Z dostaw 

robót     
i usług

Pozostałe 
przychody 

własne

Dotacje 
przedmiot.

Na 
wynagrodz.

Pochodne 
od 

wynagrodz.

Pozostałe 
wydatki 
bieżące

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zespół Szkół Budowlanych - Warsztaty Szkolne 801 80197 280.101 262.401 17.700 280.101 120.138 24.798 135.165
Gorzowskie Centrum Kształcenia Praktycznego - 
Zakład Szkoleniowo Produkcyjny "Centrum" 801 80197 95.180 95.180 95.180 28.317 4.923 61.940

Razem 375.281 357.581 17.700 0 375.281 148.455 29.721 197.105

Nazwa gospodarstwa pomocniczego

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody Wydatki stanowiące koszty

Razem

w tym:

Razem

w tym:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (133) / 2005 

Załącznik nr 11 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  przychodów  i  wydatków  GFOŚiGW  na  2005  rok 

 
I. Stan środków na początku 2005 roku 390 000

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011
Źródło przychodów
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 650 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 25 000
Razem przychody 675 000

Środki do dyspozycji 1 065 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 60 000
        w tym dotacja na działalność statutową Zarządu Okręgu LOP - 5 000 
2. Utrzymanie terenów zielonych 885 500
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 18 500
     1) Monitoring wpływu wysypiska przy ul. Śląskiej 6 000
     2) Monitoring hałasu komunikacyjnego 6 500
     3) Badanie wód rzeki Kłodawki 6 000
4. Ekspertyzy i opinie 5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych 86 000
6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami 10 000

Razem wydatki 1 065 000

IV. Stan środków na koniec 2005 roku 0
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Zestawienie  przychodów  i  wydatków  PFOŚiGW  na  2005  rok 

 
I. Stan środków na początku roku 710 000

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011
Źródło przychodów
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 260 000

Środki do dyspozycji 970 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011
1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej 500 000
2. Zagospodarowanie otoczenia stawu przy ul. Błotnej 20 000
3. Konserwacja wałów przeciwpowodziowych 20 000
4. Remonty i konserwacja kanałów  meljoracyjnych 90 000
5. Konserwacja koryta rzeki Kłodawki 20 000
6. Utrzymanie stawów, zbiorników przeciwpożarowych i separatorów 130 000
7. Odbudowa koryta rzeki Kłodawki 40 000
8. Utrzymanie zieleni miejskiej 150 000
Razem wydatki 970 000

IV. Stan środków na koniec 2005 r. 0
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Załącznik nr 13 
do uchwały nr XLIII/485/2005 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia  2005 roku 

 
Dochody  i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  określonych  w  programie  profilaktyki   

i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych 
 

Rodzaj dochodu Kwota 
złotych

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.800.000
w tym:
1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150.000 851 85154

2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

1.650.000 851 85154

Rodzaj wydatku Kwota 
złotych

Klasyfikacja

WydatkiDochody

Klasyfikacja

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych

1.800.000 756 75618
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Poz. 289 
 

Uchwała Nr  XLIII/486/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia 2005 roku. 

 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2005 rok. 

 
 Na podstawie § 30 ust.1 uchwały Rady Miasta nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 9 poz.174) 
uchwala się co następuje: 
 
§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy na 2005 rok, który 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

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

 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  

Gorzowa Wlkp. 
 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/486/2005  

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia 2005r. 

 
PLAN PRACY RADY MIASTA GORZOWA Wlkp. na 2005r. 

 
Lp. Przewidywana  

data posiedzenia 
Proponowana tematyka Materiały przygotowuje Komisje Rady Miasta 

opiniująca materiały 
1. 05.01.2005r. - Strategia rozwoju gorzowskiej oświaty 

- Uchwalenie budżetu miasta na 2005 rok. 
- Plan pracy Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej 

Wydz.Edukacji 
Skarbnik Miasta 

Przewodniczący Rady 
Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

Komisje merytoryczne  
Komisje merytoryczne 
Komisje merytoryczne 

2.  26.01.2005r. - Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gmin. 

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta (za IV kwartał 2004r.). 

Wydz.Zasobów  
Lokalowych 

 
Biuro Prezydenta 

Miasta 

Komisje merytoryczne 
 

3. 16.02.2005r. - Informacja o współpracy zagranicznej miasta. 
- Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika 

Konsumentów i Spraw Mieszkańców. 

Biuro Prezydenta Miasta 
Miejski Rzecznik 

Konsumentów i Spraw 
Mieszkańców 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 
 

4. 23.03.2005r. - Informacja o realizacji zadań w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego w l.2000-2004 
ujętych w Strategii „Gorzów 2000+”. 

 
- Sytuacja rodzin wielodzietnych korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej 
- Program utrzymania i rozwoju zieleni. 

Wydz.Zarz.Kryzysowego 
Straż Miejska,  

Komenda Miejska Policji 
Komenda Miejska PSP 

GCPRiPS 
 

Wydz.Gospodarki 
Komunalnej 

 

Komisje merytoryczne 
 
 

 
Komisje merytoryczne 

 
Komisje merytoryczne 

5.  27.04.2005r. - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za Skarbnik Miasta Komisje merytoryczne 
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2004r. oraz udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta. 

- Omówienie programów naprawczych Domów 
Pomocy Społecznej. 

- Realizacja programów naprawczych w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych 

- Informacja o planie remontów w placówkach 
oświatowych 

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta (za I kwartał 2005r.). 

 
 

GCPRiPS 
 

GCPRiPS 
 

Wydz.Edukacji 
 
Biuro Prezydenta Miasta. 

 

 
 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 

6. 25.05.2005r. - Sprawozdanie z działalności zakładów 
budżetowych Miasta. 

 
- Informacja na temat realizacji budowy Parku 

Górczyńskiego. 
- Informacja z działalności Fundacji Zachodnie 

Centrum Gospodarcze. 

Wydz.ZL, Wydz.Dróg i 
Transportu Publicznego, 
Wydz.Sportu i Turystyki 

Wydz.Gospodarki 
Komunalnej 

Wydz.Majątku i 
Działalno.Gospodarczej 

Komisje merytoryczne 
 
 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 

7. 15.06.2005r. - Informacja o przygotowaniach do  wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży. 

- Informacja na temat funkcjonowania kontroli  
wewnętrznej w mieście. 

Wydz.Edukacji 
 

Wydz.Audytu Wewnętrz, 
Kontroli i Analiz 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 
  

8. 
 
 
 
 

 

24.08.2005r. 
 
 
 
 
 
 

- Sprawozdanie z działalności spółek i fundacji z 
udziałem miasta za 2004r. 

- Informacja o stanie przygotowań miejskiej oświaty 
do nowego roku szkolnego 2005/2006. 

- Realizacja programu osłonowego dla rodzin 
wielodzietnych. 

- Informacja z działalności administracji specjalnej. 
- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady Miasta (za II kwartał 2005r.). 

Wydz.Majątku i  
Działalno. Gospodarczej 

Wydz.Edukacji 
 

GCPRiPS 
 

Pow. Insp. Nadzoru Bud. 
Pow. Insp.Weterynarii 

Biuro Prezydenta Miasta 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 

 

Komisje merytoryczne 
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9. 21.09.2005r. - Informacja Prezydenta Miasta z realizacji budżetu 
miasta za I półrocze 2005 roku 

- Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o sytuacji 
na gorzowskim rynku pracy. 

- Informacja o potrzebie i planie remontów w 
obiektach kultury i kultury fizycznej 

Skarbnik Miasta 
 

Powiatowy 
Urząd Pracy 

Wydz.Kultury, 
Wydz.Sportu i Turystyki. 

Komisje merytoryczne  
 

Komisje merytoryczne 
 

Komisje merytoryczne 
 

10.  19.10.2005r. - Realizacja zadań publicznych samorządu w sferze 
społecznej we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w 2005r. 

 
 
- Informacja o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 
- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 

Rady Miasta (za III kwartał 2005r.). 

Wydz.Kultury, 
Wydz.Edukacji, 

Wydz.Sportu i Turystyki 
Wydz.Spraw Obywatel. 

GCPRiPS 
Przewodniczący RM 

Sekretarz Miasta 
Biuro Prezydenta Miasta 

Komisje merytoryczne  

11.  16.11.2005r. - Podjęcie uchwał okołobudżetowych 
- Ocena stanu nawierzchni ulic wojewódzkich. 
 
- Badanie ruchu kołowego na terenie miasta. 
 
- Informacja o złożonych projektach do funduszy 

strukturalnych i przedakcesyjnych oraz możliwości 
ubiegania się o środki z UE w 2006r. 

Skarbnik Miasta 
Wydz.Dróg i Transportu 

Publicznego 
Wydz.Dróg i Transportu 

Publicznego 
Wydz.Integracji 
Europejskiej 

 
 

Komisje merytoryczne 
Komisje merytoryczne 

 
Komisje merytoryczne 

 
Komisje merytoryczne 

12.  28.12.2005r. - Uchwalenie budżetu miasta na rok 2006 
- Plan pracy Rady Miasta i Komisji Rewizyjnej na 

2006 rok 
 
- Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miasta 

w 2005r. 

Skarbnik Miasta 
Przewodniczący Rady 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej 

Przewodniczący komisji 
Rady Miasta 

Komisje merytoryczne 
Komisje merytoryczne 
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Poz. 290 
 

Uchwała Nr  XLIII/487/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 stycznia 2005 roku 

 
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

na 2005 rok. 
 

 Na podstawie § 87 ust.1 i § 96 ust.3 uchwały Rady Miasta nr VII/58/2003 Gorzowa 
Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lub. 
Nr 9 poz.174) uchwala się co następuje: 

 
§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2005 rok, który stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. 

 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLIII/487/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  8 stycznia 2005r. 

 
 

PLAN PRACY 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzów Wlkp.  

na 2005 rok. 
 

Lp. Przedmiot i zakres kontroli Termin 
realizacji 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

Wykonanie budżetu miasta za 2004 rok. 

Analiza wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji z 2004 roku. 

Kontrola dysponowania funduszem w ramach programu profilaktyki i 

przeciwdziałania problemom alkoholowym ( tzw.korkowym)  w latach 2002-

2004 (na podstawie przykładów wybranych przez Komisję).  

Rozpatrywanie skarg mieszkańców kierowanych do Komisji przez Radę 

Miasta. 

 

 

I 

kwartał 
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1. 

 

2. 

 

Kontrola finansowania organizacji i stowarzyszeń z budżetu miasta w latach 

2002-2004 (na podstawie przykładów  wybranych przez Komisję). 

Rozpatrywanie skarg mieszkańców kierowanych do Komisji przez Radę 

Miasta. 

 

II 

kwartał 

1. 

2. 

Kontrola egzekwowania rent planistycznych w latach 1999-2004. 

Rozpatrywanie skarg mieszkańców kierowanych do Komisji przez Radę 

Miasta. 

 

III 

kwartał 

1. 

 

2. 

Kontrola wykonywania procedur o zamówienia publiczne w latach 2003-

2004 (na podstawie przykładów  wybranych przez Komisję). 

Rozpatrywanie skarg mieszkańców kierowanych do Komisji przez  

Radę Miasta. 

 

IV 

kwartał 
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INFORMACJE 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Elżbieta Rafalska 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Mariusz Guzenda 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 1,00 zł. 
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