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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 904 
Uchwała Nr V/52/200Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej-
Bocznej 10. 
 
Poz. 905 
Uchwała Nr V/53/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w  sprawie 
przystąpienia do sporządzenia  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gorzowa Wlkp. 

  
Poz. 906 
Uchwała Nr V/54/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia  2007r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., przy 
ul.Żwirowej. 
 
Poz. 907 
Uchwała Nr V/55/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26  
w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 908 
Uchwała Nr V/56/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 18  
w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 909 
Uchwała Nr V/57/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Sikorskiego 106 
w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 910 
Uchwała Nr V/58/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 33  
w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 911 
Uchwała Nr V/59/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji  
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2007. 
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Poz. 912 
Uchwała Nr V/60/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r w sprawie 
wyrażenia zgody na współdziałanie w 2007 i 2008 roku z samorządami gmin w zakresie 
postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, 
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu 
lub życiu innych osób. 
 
Poz. 913 
Uchwała Nr V/61/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 914 
Uchwała Nr V/62/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów 
ustawy – ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 915 
Uchwała Nr V/63/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               

 

Poz. 916 
Uchwała Nr V/64/2007Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. na 2007 rok. 
 
Poz. 917  
Uchwała Nr VI/65/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 918 
Uchwała Nr VI/66/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
Poz. 919 
Uchwała Nr VI/67/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania nazwy parkowi na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 920 
Uchwała Nr VI/68/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 921 
Uchwała Nr VI/69/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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Poz. 922  
Uchwała Nr VI/70/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 923  
Uchwała Nr VI/71/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 924 
Uchwała Nr VI/72/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie 
nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 13 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 925 
Uchwała Nr VI/73/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie zmian  
w  budżecie  miasta na 2007r. 
 
Poz. 926  
Zarządzenie nr 70/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 stycznia 2007r.  
w sprawie planów finansowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 904 
 

Uchwała Nr V/52/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie zmiany statutu Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. przy  
ul. Podmiejskiej-Bocznej 10. 

 
 Na podstawie art. 12 ust.11, art.92 ust.1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 19 
pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 
z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 
 
 § 1. W statucie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp. stanowiącym 
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/351/2000 z dnia 17 maja 2000 r. Rady Miejskiej w 
Gorzowie Wlkp., zmienionej uchwałą Nr XLV/450/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. oraz 
uchwałą Nr LXXV/735/2002 z dnia 5 czerwca 2002 r. wprowadza się zmiany: 
1. w §2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy o treści : „dom jest 
placówką ponadlokalną o zasięgu ponadgminnym” 
2. w § 2 dodaje się punkty 5 i 6 o treści:  

„ 5. Dom otrzymuje imię Marie Juchacz. 
   6. Dom używa nazwy: 
    Dom Pomocy Społecznej Nr 1 
    im. Marie Juchacz 
    w Gorzowie Wlkp. 
    ul. Podmiejska-Boczna 10   ” 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
      Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
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Poz. 905 
 

Uchwała Nr V/53/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gorzowa Wlkp. 

  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.9 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze 
zm.), uchwala się co następuje: 

 § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gorzowa Wlkp. zwanego dalej Studium. 
 
 § 2. Granice opracowania  Studium  obejmują cały obszar miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 § 3. 1. Przedmiotem opracowania Studium jest aktualizacja uwarunkowań, kierunków 
rozwoju i zmiany polityki przestrzennej miasta. 
 2. W Studium uwzględnione zostaną uwarunkowania, w szczególności wynikające z: 
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości  

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy; 
8) stanu prawnego gruntów; 
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych; 
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
 3. W Studium określone zostaną: 
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy; 
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk; 
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym; 
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
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ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz 
obszary przestrzeni publicznej; 

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 
11) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 
12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 
13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 
14) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 
15) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania 

występujących w mieście. 
 

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

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

  Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 

 
 

Poz. 906 
 

Uchwała Nr V/54/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej. 

 
 Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz.295 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje:  
 
  §1. Rada Miasta uchwala Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego 
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Żwirowej.  
 

  §2. W imieniu Miasta Gorzowa Wlkp. Cmentarzem zarządza „Administrator”. 
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  §3. Biuro Administratora znajduje się na terenie Cmentarza przy ul. Żwirowej 5 
i jest czynne w dni robocze w godz. 700 - 1500. 
 
        §4. Cmentarz otwarty jest codziennie: 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godz. 700 - 2100, 
- w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę, 
- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 700 - 1900. 
 
 §5. Pochówki odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1000- 1400. 
 
 §6. Ekshumacje przeprowadza się w terminie od 16 października do 15 kwietnia. 

 
 §7. Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dni 
robocze w godz. 700 - 1500 lub w innym ustalonym terminie. Prace te muszą być wstrzymane 
w czasie i okolicach miejsca, w których odbywa się uroczystość pogrzebowa. 

 
 §8. Na wykonywanie prac wymienionych w §7 należy uzyskać zgodę Administratora, 
która jest  wydawana na podstawie złożonego wniosku i wnieść opłatę. 

 
 §9. Roboty, o których mowa w §7  podlegają odbiorom technicznym i są nadzorowane 
przez Administratora. 
 

 §10. Po terenie cmentarza można poruszać się pojazdami samochodowymi wyłącznie 
za zgodą Administratora i po uiszczeniu opłaty. 

 
 §11. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 
Na terenie cmentarza obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 
 
 §12. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do bezpłatnego wjazdu na Cmentarz. 

 
 §13. Należy zachować powagę i ciszę 
 

 §14. Zabrania się: 

- wprowadzania psów, 
- prowadzenia handlu, 
- niszczenia zieleni i urządzeń, 
-    zaśmiecania, 
-    porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi, 
-    przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki, 
-    ustawiania ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych, 
-    utrudniania komunikacji między grobami, 
 
 §15. Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze zobowiązane są do uiszczania opłat   
według obowiązującego cennika. 
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 §16. Po upływie 20 lat od pochówku możliwe jest zachowanie prawa do dysponowania 
tym miejscem pod warunkiem wniesienia opłaty na kolejne 20 lat. 

 
 §17. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 
przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.). 

 
 §18. Osoby  zakłócające spokój i porządek na cmentarzu oraz niszczące mienie mogą 
być pociągnięte na wniosek Administratora do odpowiedzialności karnej na podstawie       
ustawy z dnia 20 maja 1971r. kodeks wykroczeń ( Dz.U. z 1971r.Nr 12, poz.114).  

 
 §19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
  
      §20. Uchwała podlega umieszeniu na tablicy informacyjnej na terenie Cmentarza 
Komunalnego przy ul.Żwirowej. 
 
      §21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec
 
 
 

Poz. 907 

Uchwała Nr V/55/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
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§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 26, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 15 250,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu 
elewacji z balkonami wraz z kolorystyką elewacji budynku, inwentaryzacją elewacji i 
kosztorysem inwestorskim. 
 
 § 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 
 
                     Robert Surowiec
 
 
 

Poz. 908 

Uchwała Nr V/56/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form  
i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 18, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 11 773,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu 
elewacji z balkonami wraz z kolorystyką elewacji budynku, inwentaryzacją elewacji  
i kosztorysem inwestorskim. 
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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 
 
                     Robert Surowiec
 
 
 

Poz. 909 

Uchwała Nr V/57/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Sikorskiego 106 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Sikorskiego 106, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 14 396,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu 
elewacji z balkonami wraz z kolorystyką elewacji budynku, inwentaryzacją elewacji i 
kosztorysem inwestorskim. 
 
 § 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 
                 

     Robert Surowiec
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Poz. 910 
 

Uchwała Nr V/58/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 33, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 10 919,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu 
elewacji z balkonami wraz z kolorystyką elewacji budynku, inwentaryzacją elewacji i 
kosztorysem inwestorskim. 
 
 § 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 
 
                     Robert Surowiec 
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Poz. 911 
 

Uchwała Nr V/59/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości 
dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2007 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym 
(t.j Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 10 ust.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r.  
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.1143 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się wysokość kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wlkp., przeznaczonych na realizację 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – działalność 
Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 450 zł.  

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

 
 

 
Poz. 912 

 
Uchwała Nr V/60/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 stycznia 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w 2007 i 2008 roku z samorządami 

gmin w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają 
powód do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu 

albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. 
 
 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 14, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z 
dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tj.Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1.Wyraża się zgodę na współdziałanie w latach 2007 i 2008 z innymi gminami  
w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód  
do zgorszenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo 
zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób. 
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§ 2. Warunki współdziałania, o których mowa w §1 określają porozumienia zawarte 

pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., a zainteresowanymi gminami. 
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2007r. 
 

       Przewodniczący Rady Miasta 
 
        Robert Surowiec 

 
 
 
 

Poz. 913 
 

Uchwała Nr V/61/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 

 Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 
dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania 
innych ulg (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 52 z dnia  18 lipca 2006r. poz.1160), uchwala 
się co następuje:  

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – w kwocie 300,00zł z 
tytułu zajęcia pasa drogowego ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp. przez  Panią Annę Szewczyk 
na podstawie decyzji nr 147/H/2005/1 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20.06.2005r.w okresie od 01.07.2005r.  do 18.10.2005r.  

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

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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Poz. 914 
 

Uchwała Nr V/62/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust.5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18 lipca 2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się co następuje: 

 
§ 1.1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 

Komunikacji z tytułu opłat dodatkowych nałożonych za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej bez ważnego biletu. 
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Robert Surowiec 

 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/62/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 stycznia 2007r. 

 

Propozycje umorzeń opłat dodatkowych, 

nałożonych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 

w trybie  § 2 ust.1 pkt. 5. Uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 

28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do 

których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg, 
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Lp. Nazwisko i 
imię 

Kwota 
umorzenia Przyczyna 

1. Robert Durda 96,90 zł Trudna sytuacja materialna 

2. Raczewski 
Tomasz 95,95 zł 

Pasażer błędnie skasował karnet 
wieloprzejazdowy. Nieprawidłowa interpretacja 
przepisów przez pasażera 

 

3. Gajdosz Paulina    96,90 zł Trudna sytuacja materialna 

4. Wawrzyński 
Rafał 96,90 zł Osoba niepełnosprawna posiadająca uprawnienia 

do przejazdów ulgowych  

5. Piotrowska 
Martyna 95,95 zł Trudna sytuacja materialna  

6. Adam Agnieszka 95,95 zł Osoba niepełnosprawna  posiadająca uprawnienia 
do przejazdów bezpłatnych 

7. Mikosz Rafał    288,80 zł Osoba niepełnosprawna w trudnej sytuacji 
materialnej 

 
    8. 

 
Jastrzębski 
Tomasz 
 

 
       192,85 zł 

 
 Wychowanek Pogotowia Opiekuńczego nie      
posiadający żadnych środków do życia 

 

9. 

 

Przodała 
Radosław 

28,95 zł 
 

 Niedopłata. Trudna sytuacja materialna 

 

10. 

 

Konieczna 
Zenobia 

96,90 zł 
Opiekunka osoby niepełnosprawnej (niewidomej) 
posiadająca uprawnienia do przejazdów 
ulgowych 

 

11. 

 

Tomanek Ewa 96,90 zł 
 

Trudna sytuacja materialna 
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    12. 

 
Szust Jarosław 
 

 
       96,90zł 

 
 Trudna sytuacja materialna 

 

     13. 

 

Fila Monika 96,90 zł 
 

Pasażerka błędnie skasowała bilet 
wieloprzejazdowy 

 

14. 

 

Lenik tanisław 96,90 zł 
 

Trudna sytuacja materialna 

 

15. 

 

Wawro Sylwia 104,50 zł 
 

Trudna sytuacja materialna 

 
 
 
 

Poz. 915 
 

Uchwała Nr V/63/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 

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

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: 
Gorzów Wlkp., ul. Galenowa 11, do wydania okolicznościowego medalu, plakiety, 
żetonów menniczych oraz książek. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Robert Surowiec 
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Poz. 916 
 

Uchwała Nr V/64/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. na 2007 rok. 

 
 Na podstawie § 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 z 
dnia 21 lutego 2003r.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2007 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 
 
             Robert Surowiec  
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr V/64/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 stycznia 2007r. 

 
 
 

PLAN PRACY 

Komisji Rewizyjnej 
Rady Miasta Gorzów Wlkp. 

2007 rok. 
 

 
 

17



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (158) / 2007 

 

I kwartał 
 

 

 

 

 

1. Analiza finansowa poprawności zorganizowania autobusowej komunikacji zastępczej 

w związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi na torowisku przy ulicy 

Walczaka. 

2. Analiza wydatków pozapłacowych urzędu miasta w wybranych okresach czasu ze 

szczególnym uwzględnieniem wyjazdów służbowych, szkoleń, zlecania wykonania 

usług. 

3. Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 

4. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2006 rok i złożenie wniosku o 

udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. 

5. Potwierdzenie poprawności postępowania w zakresie odbioru zadania inwestycyjnego 

„ kładka piesza nad ul. Słowiańską”. 

6. Realizacja dodatkowych tematów zleconych przez Radę Miasta. 

 

II kwartał 

 

1. Analiza kształtowania wynagrodzeń kierowników, dyrektorów spółek, zakładów 

budżetowych i jednostek budżetowych miasta, członków rad nadzorczych, oraz 

poprawności postępowania w zakresie wyrażania zgody pracownikom urzędu na 

dodatkowe zatrudnienie lub udział w pracach stowarzyszeń i fundacji. 

2. Analiza poprawności przygotowania oferty inwestycyjnej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przygotowanie terenów i obiektów pod inwestycje, dostępność dokumentacji, 

promocja możliwości inwestowania, współpraca z innymi podmiotami w tym 

zakresie.  

3. Kontrola funkcjonowania Straży Miejskiej za lata 2005-2006. 

4. Kontrola stanu zadłużenia miasta. 

5. Realizacja dodatkowych tematów zleconych przez Radę Miasta. 
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III kwartał 

 

1. Analiza finansowa efektywności Opieki Społecznej. 

2. Kontrola funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz efektywności środków 

pozyskanych z opłat.  

3. Ocena sprawozdania Prezydenta Miasta z realizacji budżetu w I półroczu 2007r. 

4. Analiza poprawności budowy ścieżek rowerowych (odbiór robót), ich oznakowania, 

miejsc pozostawiania rowerów. Potwierdzenie działań zaplanowanych i 

skoordynowanych zmierzających do umożliwienia bezpiecznego poruszania się 

rowerami po mieście. 

5. Realizacja dodatkowych tematów zleconych przez Radę  Miasta. 

 

IV kwartał 

 

1. Ustalenie przyczyn ograniczeń w dostawach wody mieszkańcom Górczyna, w 

związku z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi. 

2. Kontrola poprawności wydatkowania środków finansowych przez Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w zakresie organizowania imprez. 

3. Kontrola poprawności dysponowania środkami w zakresie wspierania organizacji 

pozarządowych realizujących zadania miasta. 

4. Kontrola finansowa wydatków związanych z obchodami 750-lecia Miasta Gorzowa 

Wlkp.  

5. Realizacja dodatkowych tematów zleconych przez Radę Miasta. 
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Poz. 917 
 

Uchwała Nr VI/65/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art.26 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz.984 ze. zm.) w związku z 
art.24j ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 
142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp., po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Prezydenta 
Miasta, odmawia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta - Tadeusza 
Jędrzejczaka 
 
 § 2. Uchwałę niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie 
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 
 
 
            §  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        
 
           Przewodniczący Rady Miasta 
 
                     Robert Surowiec 
 
 
 
 

Poz. 918 
 

Uchwała Nr VI/66/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

 
 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzające ustawę             
o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 
191 ze zm.) oraz rozdziału II pkt. 2 załącznika do uchwały nr 104  Rady Ministrów z dnia              
9 lipca 1990r. w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M. P. 
Nr 30, poz. 235) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 
1. Ewa Piekarz  -  Przewodnicząca 
2. Tadeusz Jankowski 
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3. Robert Surowiec 
4. Milena Anna Wilińska-Surmacz 
5. Zbigniew Żbikowski 
 
 § 2. Do zakresu działania Komisji Inwentaryzacyjnej należy: 
1)   przeprowadzanie postępowania przygotowawczego,  
2)   sporządzanie protokołów i kart inwentaryzacyjnych, 
3)   wykładanie do publicznego wglądu protokołów nieruchomości, 
4)   przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszonych zastrzeżeń przez osoby, których interes  
      prawny dotyczy ustaleń zawartych w opublikowanych dokumentach 
       inwentaryzacyjnych, 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
 §  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

          Robert Surowiec 
 
 
 

Poz. 919 
 

Uchwała Nr VI/67/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§1. Nadaje się nazwę „PARK 750-LECIA” parkowi założonemu przy ulicach Księcia 

Adama Czartoryskiego i Jana Dekerta, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego 
obejmującym obszar położony w Gorzowie Wlkp. w rejonie ulic Dekerta, Czartoryskiego 
a „Castoramą”. 

 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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Uwaga: załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania. 

 
 
 

Poz. 920 
 

Uchwała Nr VI/68/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się nazwę „SILWANOWSKA” ulicy odchodzącej w kierunku południowo- 

wschodnim od ulicy Franciszka Walczaka. 
 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 

Uwaga: załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania. 
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Poz. 921 
 

Uchwała Nr VI/69/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje 

 
§ 1. Nadaje się nazwy ulicom wytyczonym zgodnie z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego obszaru położonego 
pomiędzy ulicą Podmiejską a Bierzarina: 
1. FILARETÓW – odchodząca od ulicy Podmiejskiej w kierunku północnym a następnie 

skręcającej w kierunku zachodnim; 
2. FILOMATÓW - odchodząca od ulicy Podmiejskiej w kierunku północnym, łączącej się 

z ulicą Filaretów; 
3. CZWARTAKÓW – łącząca ulicę Waleriana Łukasińskiego z ulicą Filaretów. 

 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

 
Uwaga: załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania. 
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Poz. 922 

Uchwała Nr VI/70/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się nazwę „ARKADEGO FIEDLERA” ulicy odchodzącej od ulicy Melchiora 

Wańkowicza w kierunku wschodnim, a potem biegnącej w kierunku północnym. 
 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 
Uwaga: załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania. 

 
 
 
 

Poz. 923 
 

Uchwała Nr VI/71/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się nazwę „LEGIONÓW POLSKICH” ulicy odchodzącej w kierunku 

południowym od ulicy Niepodległości. 
 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 
Uwaga: załączniki do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania. 
 
 
 
 

Poz. 924 
 

Uchwała Nr VI/72/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 13 w Gorzowie Wlkp. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  w związku z § 1 ust. 4 
załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w 
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 
r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje:                   
 

§ 1. Nadaje się Przedszkolu Miejskiemu nr 13 w Gorzowie Wlkp. ul.Bracka 19               
imię „Bolka i Lolka”. 
 

§ 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 
 
                                                                                                       Robert Surowiec 
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Poz. 925 
 

Uchwała Nr VI/73/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 7 lutego 2007r. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2007r. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art.184 ust. 
1 pkt. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku  z art. 13 ust 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 7, poz.58 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  5.000,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia  5.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  5.000,00 
wydatki bieżące 5.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  5.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  5.000,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  5.000,00 
wydatki bieżące 5.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 

Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

     
       Przewodniczący Rady Miasta 

 
                Robert Surowiec 
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Poz. 926 
 

Zarządzenie nr 70/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 stycznia 2007r. 
 

w sprawie planów finansowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust. 1 i ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co 
następuje:  
 
 § 1. Dokonuje się podziału przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 560 000 zł  
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
0690 – Wpływy z różnych opłat  560 000
 
 § 2. Dokonuje się podziału wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w kwocie 560 000 zł 
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
 2820 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 
realizacji stowarzyszeniom 

5 000

3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 17 000
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3 000
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia  7 100
4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 400
4300 – Zakup usług pozostałych  517 500
4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000
4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000
Razem wydatki 560 000
 
 § 3. Dokonuje się podziału przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 200 000 zł 
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
0690 – Wpływy z różnych opłat  200 000
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 § 4. Dokonuje się podziału wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w kwocie 200 000 zł 
Dział 900 - Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
4300 – Zakup usług pozostałych 200 000
 
 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz naczelnikom wydziałów realizujących 
zadania ze środków Funduszy. 
 
 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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      INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
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