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SPIS TREŚCI 
 

Poz. 1684 
Uchwała Nr XLVI/768/09 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej. 

 
Poz. 1685 
Uchwała Nr XLVII/769/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w latach  2009-2010 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. 1686 
Uchwała Nr XLVII/770/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie zaciągnięcia kredytu.  

 
Poz. 1687 
Uchwała Nr XLVII/771/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
Poz. 1688 
Uchwała Nr XLVII/772/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. w 2009 r. 

 
Poz. 1689 
Uchwała Nr XLVII/773/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym  dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych. 

 
Poz. 1690 
Uchwała Nr XLVII/774/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. 

 
Poz. 1691 
Uchwała  Nr XLVII/775/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w  sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 1692 
Uchwała Nr XLVII/776/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego i zawarcia kolejnej umowy.  

 
Poz. 1693 
Uchwała Nr XLVII/777/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego. 

 
Poz. 1694 
Uchwała Nr XLVII/778/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

 
Poz. 1695 
Uchwała Nr XLVII/779/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.  

 
Poz. 1696 
Uchwała XLVII/780/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.  

 
Poz. 1697 
Uchwała Nr XLVII/781/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 68 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1698 
Uchwała Nr XLVII/782/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1699 
Uchwała Nr XLVII/783/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 70 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1700 
Uchwała Nr XLVII/784/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 69 w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 1701 
Uchwała Nr XLVII/785/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 67 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1702 
Uchwała Nr XLVII/786/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 65a w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1703 
Uchwała Nr XLVII/787/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 64a w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1704 
Uchwała Nr XLVII/788/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 64 w Gorzowie Wlkp.  
 

Poz. 1705 
Uchwała Nr XLVII/789/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 63 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1706 
Uchwała Nr XLVII/790/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 62 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1707 
Uchwała Nr XLVII/791/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 61 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1708 
Uchwała Nr XLVII/792/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 11 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1709 
Uchwała Nr XLVII/793/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 1710 
Uchwała Nr XLVII/794/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 9 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1711 
Uchwała Nr XLVII/795/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 8 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1712 
Uchwała Nr XLVII/796/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 7 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1713 
Uchwała Nr XLVII/797/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 6 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 1714 
Uchwała Nr XLVII/798/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 5 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1715 
Uchwała Nr XLVII/799/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1716 
Uchwała Nr XLVII/800/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 3 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1717 
Uchwała Nr XLVII/801/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 2 w Gorzowie Wlkp.  

 
Poz. 1718 
Uchwała Nr XLVII/802/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp.  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2  (183) / 2009 

 

 

 

5

Poz. 1719 
Uchwała Nr XLVII/803/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu oraz barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.  

 
Poz. 1720 
Uchwała Nr XLVII/804/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

 
Poz. 1721 
Uchwała Nr XLVII/805/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok. 

 
Poz. 1722 
Uchwała Nr  XLVII/806/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.  
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 
rok. 

 
Poz. 1723 
Zarządzenie nr 1126/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 stycznia 2009r. w 
sprawie planów finansowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok. 
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AKTY PRAWNE 
      

                Poz. 1684 
 

Uchwała Nr XLVI/768/09 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 12 stycznia 2009r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. 
o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.274 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:  
 
 § 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na obszarze  
o powierzchni 0,8977ha położonym w Gorzowie Wlkp. przy ul.Złotego Smoka, obręb 7, 
obejmującym niezabudowaną działkę gruntu Nr 294/4.   

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 
              Krystyna Sibińska 

Poz. 1685 
 

Uchwała Nr XLVII/769/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w latach  2009-2010  
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.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 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1.Wyraża się zgodę na współdziałanie z samorządami innych 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. 
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§ 2. 1.Warunki współdziałania, o których mowa w §1 określają porozumienia zawarte 
między zainteresowanymi gminami. 

2. Porozumienia regulują zasady ponoszenia przez gminy kosztów pobytu osób 
przyjętych do Izby Wytrzeźwień z obszaru danej gminy. 

3. Koszty wymienione w ust. 2 zostaną ustalone w oparciu o wykonanie budżetu Izby 
Wytrzeźwień, pomniejszonego o uzyskane dochody i podzielonego przez ilość pacjentów 
przyjętych w roku poprzedzającym zawarcie porozumienia.  
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do 31 grudnia 2010 r. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
   

Krystyna Sibińska 
Poz. 1686 

 
Uchwała Nr XLVII/770/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
w sprawie zaciągnięcia kredytu  

 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”c”, pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze  zm.); art.12, pkt 8 lit „c”, pkt. 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze 
zm.) oraz art.82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, 
poz. 2104 ze  zmianami)  uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 55.000.000,00 zł.  

z przeznaczeniem  na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku. 
2. Wybór banku zostanie dokonany  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych. 
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco. 
 

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2010-2014 z dochodów własnych miasta .  
 

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

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

       Przewodnicząca Rady Miasta  
 
        Krystyna Sibińska  
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Poz. 1687 
 

Uchwała Nr XLVII/771/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 

Na podstawie art.6 ust.2 oraz ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych niesegregowanych od właścicieli nieruchomości w wysokości 79,00zł. plus 
należny podatek VAT za 1 m3 odpadów.  

 
§ 2. W przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny  tzn. 

wydzielane są surowce wtórne, określa się górną stawkę w wysokości 71,00zł. plus należny 
podatek VAT za 1 m3 odpadów. 
 

§ 3. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości  
w wysokości 20,00zł. plus podatek VAT  za 1 m3. 
 

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

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

                                                                                            Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1688 

 
Uchwała Nr XLVII/772/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 

  
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych 

w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp. w 2009 r. 

  
Na podstawie art.30 ust.6  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  

(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
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Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
ustawy Karta Nauczyciela w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. Regulamin określa wysokość    
i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta 
Nauczyciela. Niniejszy regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli.   

Rozdział I 
  

§ 2. Określa się w drodze Regulaminu: 
1)      wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
a)      motywacyjnego, 
b)      funkcyjnego, 
c)      za wysługę lat, 
d)     za warunki pracy, 
2)     szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
  

Rozdział II 
Dodatek motywacyjny. 

  
§ 3. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Przyznaje się go na czas 

określony, nie krótszy niż 2 miesiące i  nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej 
niż 1500 zł miesięcznie. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokość ustala, w ramach środków określonych  
w § 7 ust. 5: 
a)      dla nauczycieli – dyrektor placówki, 
b)     dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek odpowiednio 
Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej. 
  

§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakość 
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:  
1)      systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 
2)      podnoszenie umiejętności zawodowych, 
3)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4)     dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub 
innych urządzeń szkolnych, 
5)      prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
6)      rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 
7)      przestrzeganie dyscypliny pracy, 
8)      realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły 
w środowisku lokalnym, w tym praca w oddziałach integracyjnych. 
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    §  5.  O  wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:  
1)      uzyskiwanie wyróżniających osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
      i opiekuńczych, a w szczególności: 
a)      uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków   pracy 
nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., umiejętne 
rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy      z  ich rodzicami, 
b)      pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 
2)      zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2  
      i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:  
a)      udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b)      udział w komisjach przedmiotowych, wychowawczych i innych, 
c)      opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 
d)      prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e)      aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej, 
f)        praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole. 
  
    § 6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora  decydują :     
1)      terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, 
2)      znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności kierowniczej 
oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
3)      prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja, 
4)      operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi, 
5)      racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
6)      prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki, 
7)      współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty  
      w tym zakresie, 
8)      dbałość o warunki pracy, 
9)      wyniki egzaminów zewnętrznych, projektowanie i realizowanie pożądanych zmian      
w zakresie dydaktyki, wychowania,  opieki, organizacji i wyposażenia szkoły, 
10)  tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 
11)  dbałość o doskonalenie  kwalifikacji,  
12)  organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej  
      w szkole. 
  
     § 7. 1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w szkole stanowi 
suma:  
1)       wysokości środków finansowych ustalonych na jeden etat  i ilości przeliczeniowych 
etatów nauczycielskich, 
2)       przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku motywacyjnego dyrektora. 
2.  Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala 
dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w  § 4, § 5 i § 6. 
3.  Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu  
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w stanie nieczynnym oraz na urlopie dla poratowania zdrowia.   
4.   O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, a kopię decyzji dołącza 
się do akt osobowych nauczyciela. 
5.  W roku 2009  dodatek motywacyjny na jeden etat miesięcznie wynosi: 
a) dla nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt b) –  100 zł, 
b) dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  w przedszkolach  
            (oddziałach) integracyjnych,  szkołach (klasach) integracyjnych –  140 zł,  
      c) dla dyrektorów –  200 zł. 
  

Rozdział III 
Dodatek  funkcyjny. 

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

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

 
 

od   400  do   1000 
od   450  do   1100 
od   550  do   1200 
od   400  do     700 

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

 
 

od   600   do  1300 
od   700   do  1500 
od   800   do  1800 
od   500   do  1000 

3 Inne placówki:  
a) dyrektor placówki kształcenia specjalnego 
b) dyrektor centrum kształcenia zawodowego 
c) dyrektor szkoły muzycznej 
d) dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 
e) dyrektor młodzieżowego domu kultury 
f) dyrektor zespołu poradni psychologiczno - pedagogicznych 
g) dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 
h) dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej 
i) zastępca dyrektora centrum kształcenia zawodowego 
j)zastępca dyrektora placówki opiekuńczo – 
   wychowawczej 
k) zastępca dyrektora zespołu poradni 
l) zastępca dyrektora placówki kształcenia specjalnego 
ł) zastępca dyrektora szkoły artystycznej 

 
od  700   do   1800 
od  700   do   1800 
od  600   do   1100 
od  600   do   1000 
od  600   do   1000 

 
od  600  do   1200 
od  600  do     900 
od  600  do   1100 
od  500  do   1000 

 
od  500   do    900 
od  500   do    900 
od  500   do  1000 
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od  500   do    900 
4 a) kierownik warsztatów szkolnych 

b) kierownik szkolenia praktycznego 
c) kierownik internatu 
d) kierownik pracowni 
Inne stanowiska kierownicze przewidziane 
w statutach placówek  

od  400   do    800 
od  300   do    700 
od  350   do    800 
od  250   do    450 
od  150   do    550 

 
5 Opiekun stażu 20 

6 Wychowawca: 
-         klasy  
-         oddziału  przedszkolnego 

 
150 
75 

7 Doradca metodyczny od   500   do   800 

 Oddziały przedszkolne 5 godz. traktowane są jako ½ oddziału. 
  
2.   Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż.  
Za wychowawstwo klasy w szkołach i oddziału w przedszkolach dodatek przysługuje   
za każdą klasę lub oddział, niezależnie od wymiaru zatrudnienia.  
3.  Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi od pierwszego dnia powierzenia stanowiska 
lub sprawowania funkcji naliczany proporcjonalnie, do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienie obowiązków związanych               
z powierzonym stanowiskiem lub sprawowaniem funkcji. 
4.  Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora, w wysokości ustalonej jak dla dyrektora danej placówki,            
zgodnie z tabelą stanowisk kierowniczych i zasadami określonymi w ust. 3. 
5.  Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki 
kierownicze lub sprawowanie funkcji w zastępstwie, zgodnie z tabelą w ust. 1 oraz  zasadami 
określonymi w ust. 3. 
6.  Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej jak dla dyrektora szkoły, przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,    
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska dyrektora na czas nieobecności dyrektora              
z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 
7.  Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy wypłaca się do końca miesiąca, w którym 
nastąpiło wydanie przez szkołę świadectwa. 
8.  Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora  placówki oświatowej bierze się 
pod uwagę łączną liczbę oddziałów, uwzględniając również liczbę grup wychowawczych       
w internacie wchodzącym w skład zespołu szkół, wielkość placówki, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce, wyniki pracy dyrektora placówki. 
9.  Wysokość dodatku funkcyjnego w  granicach  stawek  określonych tabelą  dla  dyrektorów  
i doradców metodycznych ustala Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., a dla wicedyrektorów 
oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor placówki w porozumieniu odpowiednio  
z Naczelnikiem Wydziału Edukacji lub Dyrektorem Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 

Rozdział  IV 
Dodatek za wysługę lat . 

  
  § 9. Nauczycielowi przysługuje  dodatek za wysługę lat  zgodnie   z postanowieniami 
art. 33  ustawy - Karty Nauczyciela. 
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Rozdział V 
Dodatek za warunki pracy. 

  
   § 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje 
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach,  
określonych w  odrębnych przepisach, w  wysokości określonej procentowo w stosunku  
do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 
 2.  Za prowadzenie przez nauczycieli: 
1)      praktycznej nauki zawodu w szkołach rolniczych -  zajęć  praktycznych w terenie  
         z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – 5%,   
2)      praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych – 20%  
3)      zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej –  
15%,  
4)      zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim – 25%,  
5)      zajęć  dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 
szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%,  
6)      zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 15%,  
7)      zajęć dydaktycznych w szkołach z wychowankami Pogotowia Opiekuńczego – 30%, 
8)      zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz 
w Pogotowiu Opiekuńczym – 40%,  
9)      zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz 
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego– 30%,  
10)   zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, 
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, 
upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi 
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem  oraz z ich rodzicami lub opiekunami  
w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych 
– 7,5%. 
3. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych, ustalonych zgodnie z odrębnymi 
przepisami, przysługuje dodatek w wysokości 5%.  
4.  Prawo do dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 i  3  ustala dyrektor szkoły, 
a dla dyrektora placówki – Prezydent Miasta. 
5. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3  przysługuje w okresie faktycznego wykonywania 
pracy, z którą dodatek jest związany.  
6. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 i 3 wypłaca się za każdą faktycznie zrealizowaną 
godzinę zajęć w tych warunkach.   
 

Rozdział VI 
Szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 
 
§ 11. 1 Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego 

zastępstwa oblicza się  dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz 
doraźnego zastępstwa odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela. 
2.   Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa  
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w ust.1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z 
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
najmniej 0,5 godziny i więcej liczy się za pełną godzinę. 
3.  Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę 
ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa, natomiast w przypadku godzin 
niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa pracy. 
  

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

  
  § 12. Traci moc Uchwała nr XXIII/331/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia     
21 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych  
w  samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp. w 2008 r. 
  
  § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. 
   

Przewodnicząca Rady Miasta 
  
                   Krystyna Sibińska 

Poz. 1689 
 

Uchwała Nr XLVII/773/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze 

motywacyjnym  dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 
 
  

§ 1. W uchwale nr LXV/745/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 
2006 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów gorzowskich szkół samorządowych wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
,,2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który posiada co najmniej 
dobrą ocenę zachowania (dotyczy szkół, w których występuje ocena zachowania) oraz 
uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w okresie (semestrze) poprzedzającym złożenie 
wniosku średnią ocen wynoszącą co najmniej, odpowiednio dla uczniów: 
1) szkół podstawowych – 5,3, 
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2) gimnazjów – 5,2, 
3) liceów ogólnokształcących – 5,0, 
4)techników, liceów profilowanych, szkół policealnych, liceów 
    i techników uzupełniających – 4,75, 
5) zasadniczych szkół zawodowych – 4,2, 
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„§ 4.1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który posiada  
co najmniej dobrą ocenę zachowania (dotyczy szkół, w których występuje ocena 
zachowania), pozytywne oceny okresowe (semestralne) z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz osiągnął w okresie (semestrze) poprzedzającym złożenie wniosku  
o przyznanie stypendium wysokie wyniki we współzawodnictwie międzyszkolnym,  
a w szczególności: 
1) uczestniczył w zawodach międzynarodowych jako reprezentant kadry narodowej, 
2) zajął miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 
3) zajął miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzika, 
4) zajął miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach Polski w kategoriach junior młodszy, junior  
lub młodzieżowiec, 
5) reprezentuje barwy klubowe w rozgrywkach centralnych”. 
  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
                   Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                      Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1690 

 
Uchwała Nr XLVII/774/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie zamiaru likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy             
z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować filię publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. z siedzibą przy ul. Osadniczej 3, wchodzącą w skład 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
 

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

 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2  (183) / 2009 

 

 

 

16

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1691 

 
Uchwała  Nr XLVII/775/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 
w  sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (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. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego 
Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp., zmienioną Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

§ 2. Granice obszaru opracowania zmiany studium przedstawiono na mapach 
stanowiących załączniki graficzne nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.  
 

§ 3. Zmiana studium obejmuje tematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  
a w szczególności obszary rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m².  
 

§ 4. Tracą moc:  
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.  
Uchwała Nr XLII/709/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2008r.  
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.  
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.  
                                                                                    Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                     Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1, 2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania. 

Poz. 1692 
 

Uchwała Nr XLVII/776/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego i zawarcia kolejnej umowy  

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 23 ust.1 pkt 7a w związku z art.25 
ust.2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) i § 2 ust.4 uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) zmienionej uchwałą  
Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. (Dz. Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Piłsudskiego 1a,  
o pow.87,95m² - na czas nieoznaczony i zawarcia z Zofią Elżbietą Tomczak, prowadzącą 
działalność pn. ORTODONCJA kolejnej umowy najmu tego lokalu, z przeznaczeniem na 
prowadzenie działalności leczniczej – gabinet stomatologiczny.   
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Przewodnicząca Rady Miasta  
 
         Krystyna Sibińska 

Poz. 1693 
 

Uchwała Nr XLVII/777/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego 
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Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

 
  § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 91  
o powierzchni 15,84m² na czas nieoznaczony z Dariuszem Łyszczkiem, prowadzącym 
działalność pod firmą LAS-POL, z przeznaczeniem na działalność handlową. 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

Poz. 1694 
 

Uchwała Nr XLVII/778/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 3 
ust.1 pkt 2, art. 4 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XLVII/778/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 stycznia 2009r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych  

do przekształcenia na własność 
 

lp. 
położenie 

nieruchomości 

 
 

nr działki 
 

 
 

powierzchni
a 

[m2] 

 
opłata za 

przekształcenie 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu 
opłaty 

jednorazowo 
[%] 

1. ul. Podmiejska 32 511 1.096 69.220 95 

2. 
ul. Pułaskiego 33 2021/22 i 

2021/23 
2.093 80.300 95 

3. ul. Wawrzyniaka 63 872/1 408 4.920 95 
4. ul. Toruńska 117 624 11.520 95 
5. ul. Naruszewicza 7 388 344 15.100 95 
6. ul. Krótka 16 488 1.335 36.740 95 
7. ul. Urocza 6 749 742 12.350 95     Poz. 1695 

 

 
Uchwała Nr XLVII/779/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

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

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

(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 i 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 
poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały –  
w wysokości określonej w tym załączniku.  

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

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

dnia uchwalenia. 
Przewodnicząca Rady Miasta  

 

Krystyna Sibińska 
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ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XLVII/779/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 stycznia 2009r.  

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców  

lokal 
wysokość bonifikaty 

[%] 

rozłożenie 

ceny  

na raty 

lp. położenie nieruchomości 
pow. 

[m2] 
po

w
. p

om
. p

rz
yn

al
eż

-

n y
ch

 [
m

2 ] 

wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 

w
ar

to
ść

 u
dz

ia
łu

 w
 g

ru
nc

ie
 lu

b 

w
ys

ok
oś
ć 

pi
er

w
sz

ej
 o

pł
at

y 
[z
ł]

 

je
dn

or
az

ow
a 

za
pł

at
a 

ce
ny

 

2 lata 5 lat 

1. Dowbór-Muśnickiego 20/2 52,88 3,45 115.486 281/1 7.674,00 80 70 60 

2. Dowbór-Muśnickiego 38/20 55,70 2,30 125.523 337/12 244,25 80 70 60 

3. Dowgielewiczowej 21/2 53,20 3,07 121.200 805/5 1.290,00 80 70 60 

4. Dowgielewiczowej 21/4 53,50 2,92 124.240 805/5 1.295,00 80 70 60 

5. Dowgielewiczowej 27/1 62,30 - 146.110 801 700,00 80 70 60 

6. Drzymały 27/6 54,20 8,52 66.570 1001 24.280,00 75 70 60 

7. Chrobrego 14-15/6 64,90 - 96.740 849 1.640,00 83 78 68 

8. Chrobrego 29/9a 113,50 - 161.251 1282 2.616,25 83 78 68 

9. Gwiaździsta 20/1 46,10 - 97.110 2098 187,50 79 69 59 

10. Krasińskiego 3/3 55,20 - 90.440 187 1.362,50 83 78 68 

11. Krzywoustego 15/11 65,90 - 96.280 1076 1.213,00 85 80 70 

12. Łokietka 4/12 68,70 - 146.760 1192 4.390,00 80 70 60 

13. Łokietka 15/14 53,09 - 73.040 1329 957,50 85 80 70 

14. Łokietka 21/4b 40,10 - 61.339 1804 622,00 85 80 70 

15. Łokietka 24/11 98,70 - 134.285 1800 1.766,25 84 79 69 

16. Mickiewicza 15a/2 72,16 - 102.477 85 1.337,50 75 70 60 

17. Mickiewicza 24/4 105,09 - 162.785 96 1.655,00 83 78 68 

18. Mickiewicza 28/6 59,00 - 84.145 254, 255 3.065,00 85 80 70 

19. Mickiewicza 28/15 49,93 - 70.101 254, 255 2.596,50 85 80 70 
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20. Mieszka I-go 9/1 72,90 9,35 104.170 644/1 2.565,00 83 78 68 

21. Ogrodowa 4/4 82,20 - 129.800 2297 1.545,00 85 80 70 

22. Plac Słoneczny 10/7 45,90 - 102.920 1876 377,50 77 67 57 

23. Sikorskiego 53/5 41,48 10,08 52.248 1587/1 12.557,00 82 77 67 

24. Słoneczna 52/28 30,20 - 66.824 2172 244,00 79 69 59 

25. Słoneczna 56/15 29,70 - 69.280 2175 241,50 74 64 54 

26. Słoneczna 75/8 23,30 - 54.410 2201 202,50 78 68 58 

27. Słoneczna 76/15 43,20 - 100.690 2202 372,50 75 65 55 

28. Słoneczna 79/9 43,30 - 102.210 2205 375,00 75 65 55 

29. Słoneczna 83/9 43,30 - 104.820 2209 372,50 76 66 56 

30. Słoneczna 90/6 43,50 - 102.670 2224 380,00 75 65 55 

31. Spokojna 10/2 58,80 - 77.550 920 641,25 85 80 70 

32. 30-go Stycznia 14/5 58,90 - 88.145 1138 1.133,75 84 79 69 

33. Śląska 76/1 45,10 - 55.935 78 483,75 83 78 68 

 
 

Poz. 1696 
 

Uchwała XLVII/780/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

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

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr XLII/714/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  

29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 24 załącznika do 
uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 
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lokal 
wysokość bonifikaty 

[%] 
rozłożenie 

ceny  
na raty 

lp. 
położenie 

nieruchomości pow.
[m2] 

 

po
w

. p
om

. 
pr

zy
na

le
ż-

ny
ch

[m
2 ]

wartość 
[zł] 

Nr i pow. 
działki 

w
ar

to
ść

 u
dz

ia
łu

 w
 

gr
un

ci
e 

lu
b 

w
ys

ok
oś
ć 

pi
er

w
sz

ej
 

op
ła

ty
 [

zł
] 

je
dn

or
az

ow
a 

za
pł

at
a 

ce
ny

 

2 lata 5 lat 

24 
Mickiewicza 
26/7 

85,60 - 
125.08

8
243 

244m2 1.536,75 83 78 68 

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1697 

 
Uchwała Nr XLVII/781/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 68 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 68, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – Projekt 
budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1698 
 

Uchwała Nr XLVII/782/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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 5, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 4 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 1 441,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1699 
 

Uchwała Nr XLVII/783/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 70 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 70, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 2 185,00 zł (słownie: dwa 
tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1700 
 

Uchwała Nr XLVII/784/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 69 w Gorzowie Wlkp.  
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 69, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 2 075,00 zł (słownie: dwa 
tysiące siedemdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1701 

 
Uchwała Nr XLVII/785/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 67 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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  
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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. Mieszka I 67, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 3 465,00 zł (słownie: trzy 
tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1702 

 
Uchwała Nr XLVII/786/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 65a w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 65a, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 3 540,00 zł (słownie: trzy 
tysiące pięćset czterdzieści złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku, 
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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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1703 

 
Uchwała Nr XLVII/787/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 64a w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 64a, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 2 420,00 zł (słownie: dwa 
tysiące czterysta dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1704 
 

Uchwała Nr XLVII/788/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 64 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 64, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 1 655,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1705 
 

Uchwała Nr XLVII/789/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 63 w Gorzowie Wlkp.  
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 63, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 1 365,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1706 
 

Uchwała Nr XLVII/790/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 62 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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 
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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. Mieszka I 62, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 2 690,00 zł (słownie: dwa 
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji – Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1707 

 
Uchwała Nr XLVII/791/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 61 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 61, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 605, 00 zł (słownie: 
sześćset pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji – 
Projekt budowlany remontu elewacji 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1708 
 

Uchwała Nr XLVII/792/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 11 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 11, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 45 885,00 zł (słownie: 
czterdzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1709 
 

Uchwała Nr XLVII/793/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 10, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 48 960,00 zł (słownie: 
czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 
 

§ 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1710 
 

Uchwała Nr XLVII/794/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 9 w Gorzowie Wlkp.  

 
  
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2  (183) / 2009 

 

 

 

33

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. 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. Mieszka I 9, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 24 624,00 zł (słownie: 
dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1711 

 
Uchwała Nr XLVII/795/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 8 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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 
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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. Mieszka I 8, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 52 800,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1712 

 
Uchwała Nr XLVII/796/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 7 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 7, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 52 990,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

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



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2  (183) / 2009 

 

 

 

35

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1713 

 
Uchwała Nr XLVII/797/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 6 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 6, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 40 320,00 zł (słownie: 
czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1714 
 

Uchwała Nr XLVII/798/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 5 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 5, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 16 120,00 zł (słownie: 
szesnaście  tysięcy sto dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

Poz. 1715 
 

Uchwała Nr XLVII/799/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp.  
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 4, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 36 890,00 zł (słownie: 
trzydzieści sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1716 

 
Uchwała Nr XLVII/800/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 3 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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 
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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. Mieszka I 3, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 14 925,00 zł (słownie: 
czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1717 

 
Uchwała Nr XLVII/801/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 2 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 2, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 44 775,00 zł (słownie: 
czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                    Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1718 

 
Uchwała Nr XLVII/802/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. Mieszka I 1, której pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 1 Oddział Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 39 750,00 zł (słownie: 
trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania  remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji. 

 
 § 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. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1719 
 

Uchwała Nr XLVII/803/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu oraz barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu oraz barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Koło Związku Sybiraków z siedzibą: Gorzów Wlkp., ul. Borowskiego 
31, do działalności statutowej Koła Związku Sybiraków. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
                 Krystyna Sibińska 

Poz. 1720 
 

Uchwała Nr XLVII/804/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi 
.  

 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.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
  

§ 1. Skargę Pana Wojciecha Przybylaka uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 
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Załącznik nr  1  
do uchwały Nr XLVII/804/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 stycznia 20098r. 

 
Na podstawie § 90 pkt.5  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 lutego2003r. ze zm.), Komisja Gospodarki i Rozwoju  na posiedzeniu w dniu  
15 grudnia 2008r. rozpatrzyła skargę Pana Wojciecha Przybylaka na działalność Prezydenta 
Miasta i  Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zarzucającą nałożenie dodatkowych 
opłat za korzystanie z mieszkania komunalnego położonego przy ul.Sikorskiego 82/1  
w Gorzowie Wlkp. 

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uznała skargę Pana 
Wojciecha Przybylaka za bezzasadną. 

 
Uzasadnienie: 

 
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi zasady zbywania nieruchomości 
zawartymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, w ustawie  
z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 
września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego- 
zarówno przedmiotem wyceny jak i sprzedaży mogą być wyłącznie lokale samodzielne. 
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.Dz.U. z 2005r. Nr 31 
poz.266 z późn.zm.)- powierzchnią użytkową lokalu jest powierzchnia wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, 
przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym 
i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. 
 Budynek przy ul.Sikorskiego 82 jest budynkiem trzykondygnacyjnym, w którym 
znajdują się dwa lokale. Na parterze jest lokal użytkowy, a na I i II piętrze lokal mieszkalny 
nr 1. Wewnętrzną komunikację w mieszkaniu pomiędzy kondygnacjami stanowią schody, 
które służą wyłącznie potrzebom Pana Wojciecha Przybylaka i na parterze oddzielone są 
drzwiami od korytarza stanowiącego sień. 
 W 2006r. w toku procedury przygotowującej lokal mieszkalny do zbycia na rzecz 
Pana Przybylaka ustalono, że od szeregu lat umową najmu objęty był lokal o powierzchni 
72,89m2 położony na I i II piętrze, który składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, 
w.c. i skrytki. Umowa najmu nie obejmowała  klatki schodowej wewnątrz lokalu, a w takim 
składzie lokal nie spełniał wymogów samodzielności i nie mógł być przedmiotem sprzedaży. 
Dążąc do umożliwienia najemcy wykupu zajmowanego lokalu oraz do uregulowania stanu 
prawnego lokalu- koniecznym było objęcie umową najmu wewnętrznej klatki schodowej. 
Pominięcie klatki spowoduje, że lokal straci przymiot samodzielności. Ponadto, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454) w systemie informatycznym 
w ewidencji lokali wykazuje się dane dotyczące samodzielnych lokali mieszkalnych  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokalu. Dlatego 
przedmiotem najmu jak i sprzedaży może być obecnie jedynie lokal o powierzchni 83,28m2 
składający się z 2 pokoi, kuchni, w.c. i przedpokoju na I piętrze oraz 2 pokoi, kuchni  
i przedpokoju na II piętrze, a także wewnętrznej klatki schodowej pomiędzy kondygnacjami 
od poziomu parteru. 
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Tylko w takim składzie, lokal spełnia wymogi samodzielności i dla takiego lokalu została 
założona kartoteka lokalu w systemie informatycznym w bazie danych ewidencyjnych 
gruntów i budynków. Taka powierzchnia lokalu została przyjęta do ustalenia wysokości 
udziałów lokali w nieruchomości wspólnej budynku przy ul.Sikorskiego 82-84 i taki stan 
prawny nieruchomości zapisany jest w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Gorzowie Wlkp. dla tej nieruchomości. 
 W związku z tym, iż nikt oprócz najemcy nie ma możliwości korzystania  
z wewnętrznej klatki schodowej lokalu nr 1 w budynku przy ul.Sikorskiego 82- niezasadnym 
byłoby wyłączenie jej z najmu i przywrócenie do utrzymywania przez Miasto, gdyż jedynym 
użytkownikiem klatki schodowej zawsze będzie osoba zajmująca to mieszkanie. 

W związku z powyższym Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. uznała  jak na wstępie. 

Przewodniczący Komisji 
             Gospodarki i Rozwoju  
 

        Artur Radziński  

 
Poz. 1721 

 
Uchwała Nr XLVII/805/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok. 

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

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy na 2009 rok, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania 

zmian terminów realizacji planu pracy. 
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
            Krystyna Sibińska  
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Załacznik nr 1 
do uchwały Nr XLVII/805/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 stycznia 2009r. 

 

 Plan pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2009 rok 

 
Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział  

28 Styczeń 1) Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta (za IV kwartał 2008r.) 

2) Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania 
wybranych zadań ujętych w budżecie miasta 

Biuro Prezydenta Miasta 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

4 Marzec – Analiza Celowości poszerzenia Strefy Płatnego 
Parkowania 

– Prezentacja wyników badań sieroctwa 
społecznego wywołanego emigracją zarobkową 

– Informacja z działalności PUP za 2008r. 

– Informacja o działaniach zapobiegających 
skutkom kryzysu gospodarczego w zakresie 
rynku pracy 

– Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania 
wybranych zadań ujętych w budżecie miasta 

– Uaktualnienie Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego na 2009 rok 

Wydział Dróg i Transportu 
Publicznego 

Biuro Obsługi Inwestora 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

 

Wydział Rozwoju i Promocji 
Miasta 
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Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział  

25 Marzec – Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki 
Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
2007+ 

– Sprawozdania z realizacji programów 
przeciwdziałania uzależnieniom oraz współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

– Informacja dotycząca realizacji zadania placówki 
edukacyjno-wychowawczej na os. „Górczyn”-
etap I. Przedszkole, budowa boisk osiedlowych, 
przedłużenie ul. Gen. St. Maczka 

- Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

- Informacja z działalności Euroregionu Pro 
Europa Viadrina oraz współpracy z Miastem 

Informacja na temat współpracy międzynarodowej 
Miasta Gorzowa Wlkp. i miast partnerskich. 

Wydział Spraw Społecznych 

 

Wydział Spraw Społecznych 

 

Wydział Inwestycji 

 

 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

Biuro Euroregionu Pro 
Europa Viadrina 

Biuro Prezydenta Miasta + 
Wydziały Merytoryczne 

29 Kwiecień 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 
2008 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta 

2. Sprawozdanie z działalności zakładów 
budżetowych 

3. Program Ochrony Środowiska, Plan 
Gospodarki Odpadami z programem usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta 
Gorzowa Wlkp. 

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania 
uchwał Rady Miasta (za I kwartał 2009r.) 

- Informacja z realizacji zadań w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego miasta 

- Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

Skarbnik Miasta 
 
 
 
Wydziały merytoryczne 
 
Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 
 
 
Biuro Prezydenta Miasta 
 
 
Wydział Zarządzania 
Kryzysowego 
 
Biuro Prezydenta Miasta 
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Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział  

27 Maj � Sprawozdanie z działalności Gorzowskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej 

� Prezentacja koncepcji zagospodarowania 
terenu skarpy wraz ze schodami do nikąd 

� Informacja na temat funkcjonowania 
miejskich placów zabaw oraz kierunków 
rozbudowy istniejących i budowy nowych 

� Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

Wydział Spraw Społecznych 

 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

24 Czerwiec - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla 
miasta Gorzowa Wlkp. za lata 2007-2008 

- Informacja dotycząca realizacji zadania 
„Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcia 
w Gorzowie Wlkp.-etap III-przebudowa drogi 
powiatowej-ul. Strażacka” 

- Informacja na temat oszczędnościowego systemu 
zasilania obwodów oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

- Bieżąca informacja ze stopnia zaawansowania 
wybranych zadań ujętych w budżecie miasta 

Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

 

Wydział Inwestycji 

 

 

Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

26 Sierpień � Sprawozdanie z działalności spółek i 
fundacji z udziałem Miasta za 2008 rok 

� Informacja o stanie przygotowań 
miejskiej oświaty do nowego roku 
szkolnego 2009/2010 

� Informacja o stanie technicznym dróg 
wojewódzkich w mieście Gorzowie 
Wlkp. 

� Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta (za II kwartał 2009r.)  

� Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

Wydział Majątku i 
Działalności Gospodarczej

Wydział Edukacji 

 

Wydział Dróg i Transportu 
Publicznego 

Biuro Prezydenta Miasta 

 

Biuro Prezydenta Miasta 
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Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział  

30 Wrzesień � Informacja z wykonania budżetu za I 
półrocze 2009 roku 

� Informacja dotycząca realizacji zadania 
„Budowa Centrum Edukacji Artystycznej 
w Gorzowie Wlkp.-etap I-sala 
koncertowa” 

� Nowelizacja Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 

� Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych 
w budżecie miasta 

Skarbnik Miasta 

 

Wydział Inwestycji 

 

Wydział Rozwoju i 
Promocji Miasta 

 

Biuro Prezydenta Miasta 

28 Październik � Raport o stanie środowiska na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 

� Uchwalenie Strategii promowania miasta 
Gorzowa Wlkp. 

� Informacja o złożonych oświadczeniach 
majątkowych 

1. Kwartalne sprawozdanie z wykonania 
uchwał Rady Miasta (za III kwartał 
2009r.) 

2. Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych 
w budżecie miasta 

3. Informacja z realizacji Programu 
Gospodarowania Zasobem Gminy - 
Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2007-2011 
z uwzględnieniem działalności Biura 
Zamiany Mieszkań  

Wydział Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa 

Wydział Rozwoju i 
Promocji Miasta 

Przewodnicząca Rady 
Miasta 

Biuro Prezydenta Miasta 
 

Biuro Prezydenta Miasta 
 

 

Wydział Spraw 
Społecznych 

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej 
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Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział  

25 Listopad  Podjęcie uchwał okołobudżetowych 

 Informacja dotycząca realizacji zadania 
„Przebudowa ulicy Wyszyńskiego z 
budową rond i niezbędnej infrastruktury 
w Gorzowie Wlkp.” 

 Realizacja zadań oświatowych 
wynikających ze strategii rozwoju 
gorzowskiej oświaty 

• Sprawozdanie z pozyskiwania środków 
pozabudżetowych 

• Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

Wydział Podatków i Opłat 

 

Wydział Inwestycji 

 

Wydział Edukacji 

 

Wydział Integracji 
Europejskiej 

Biuro Prezydenta Miasta 

16 Grudzień • Uchwalenie budżetu miasta na rok 2010 

• Podsumowanie prac z zakresu planowania 
przestrzennego za lata 2007 i 2008r. 

• Bieżąca informacja ze stopnia 
zaawansowania wybranych zadań ujętych w 
budżecie miasta 

Skarbnik Miasta 

Wydział Urbanistyki 
Miasta 

Biuro Prezydenta Miasta 

 

    Poz. 1722 
 

Uchwała Nr  XLVII/806/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 stycznia 2009r. 
 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. na 2009 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. ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2009 rok, który stanowi  załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 
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Załącznik nr 1 

         do uchwały Nr XLVII/806/2009 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 28 stycznia 2009r. 

 

P l a n   p r a c y  n a  2 0 0 9 r o k. 

 
I kwartał 

1. Analiza i ocena realizacji przez Prezydenta zaleceń formułowanych przez  
Komisję Rewizyjna w wystąpieniach pokontrolnych.  

2. Skuteczność egzekwowania rent planistycznych należnych miastu.  
3. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta oraz wystąpienie z wnioskiem 

o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium. 
 

II kwartał 
1. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wydawnictwo 

Wiadomości Samorządowe, wynagrodzenia, zlecenia, dochody z reklam.  
2. Analiza wydatkowania środków finansowych związanych z zakupem 

i przechowywaniem palm na bulwar nad Wartą.  
3.  Analiza wydatkowania środków finansowych związanych z kampanią 

reklamową „Ziemia Obiecana”.  
4. Analiza wydatkowania środków finansowych związanych z koncertem 

50 Centa. 
 

III kwartał 
1. Analiza działań Prezydenta związana z podpisanymi umowami 

i porozumieniami zawartymi z deweloperem, związanymi ze sprzedażą gruntu 
i budową  centrum handlowego na Zawarciu i realizacją zadania miejskiego Centrum 
Sztuki (zmiany koncepcji).  

2. Analiza działań Prezydenta związanych z opracowaniem i wyborem koncepcji 
modernizacji schodów donikąd oraz przeprowadzonymi postępowaniami 
w celu wyłonienia projektu realizacji tego zadania.  

3. Ocena sprawozdania Prezydenta z realizacji budżetu w I półroczu 2008r. 
  

IV kwartał 
1. Analiza finansowa i ocena postępowania w zakresie realizacji zadania Dominanta 

przy Moście Staromiejskim- ze szczególnym uwzględnieniem analizy wykorzystania 
powierzchni handlowych w tym obiekcie 
i udostępnienia wieży widokowej mieszkańcom miasta. 

2. Wykorzystanie hal targowych – koncepcja rozwoju działalności targowej 
w Gorzowie Wlkp.  

3. Efektywność wykorzystania miejskich obiektów sportowych i terenów 
rekreacyjnych  w Gorzowie Wlkp. 

 

Poz. 1723 
 

Zarządzenie nr 1126/II/2009 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 6 stycznia 2009r. 
 

w sprawie planów finansowych: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 

 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 
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ze zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
na 2009 rok zarządzam, co następuje:  
 
 § 1. Dokonuje się podziału przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska               
i Gospodarki Wodnej w  kwocie  760 000 zł   
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
0690 – Wpływy z różnych opłat  760 000
 
 § 2. Dokonuje się podziału wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                    
i Gospodarki Wodnej w kwocie 1  141 862 zł 
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota 
 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

50 000

 2820 – Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych          
             do realizacji stowarzyszeniom 

5 000

 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 26 000
 4210 – Inne wydatki – materiały i wyposażenie 13 000
 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              3 000
 4300 – Zakup usług pozostałych  836 862
 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          5 000

 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000
 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 200 000

 Razem wydatki 
1 141 862

 
 § 3. Dokonuje się podziału przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                 
i Gospodarki Wodnej w kwocie – 280 000 zł 
Dział 900 – Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
0690 – Wpływy z różnych opłat  280 000 
 
 § 4.  Dokonuje się podziału wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                        
i Gospodarki Wodnej w kwocie 280 000 zł 
Dział 900 -  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Paragraf Kwota
 4300 – Zakup usług pozostałych 280 000
 
 § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Naczelnikowi 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz naczelnikom wydziałów realizujących 
zadania ze środków Funduszy. 
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 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą                      
od 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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 INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Krystyna Sibińska 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Urszula Stolarska 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 

1,00 zł. 
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