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SPIS TREŚCI

Poz. 2197
Uchwała Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku uchwała 
budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2198
Uchwała Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

Poz. 2199
Uchwała Nr V/38/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu.

Poz. 2200
Uchwała Nr V/39/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 |dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2201
Uchwała Nr V/40/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  na 2011 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji -  
zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2202
Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe  lokalnego 
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2203
Uchwała Nr VI/42/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
stawki dotacji  przedmiotowej  do wozokilometra  w trakcji  autobusowej i  tramwajowej,  na 
2011rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2204
Uchwała Nr VI/43/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.

Poz. 2205
Uchwała Nr VI/44/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2206
Uchwała Nr VI/45/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
trybu  postępowania  o  udzielenie  dotacji  z  budżetu  miasta  na  cele  publiczne  związane  
z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego 
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i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym 
w  celu  osiągnięcia  zysku,  sposobu  jej  rozliczenia  oraz  kontroli  wykonania  dotowanego 
zadania.

Poz. 2207
Uchwała Nr VI/46/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Miastu  Gorzów  Wlkp.  i  podległym  Miastu  
Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, 
warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  w  przypadkach,  w  których  ulga  będzie 
stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych.

Poz. 2208
Uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2209
Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2210
Uchwała Nr VI/49/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

Poz. 2211
Uchwała Nr VI/50/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
współdziałania  celem  realizacji  przedsięwzięcia  "Ochrona  przeciwpowodziowa  obszaru  
w zlewni Kanału Siedlickiego"-etap I.

Poz. 2212
Uchwała Nr VI/51/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Poz. 2213
Uchwała Nr VI/52/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu.

Poz. 2214
Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania i użyczania.

Poz. 2215
Uchwała Nr VI/54/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem 
Ulgi.
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Poz. 2216
Uchwała Nr VI/55/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską a rzeką Wartą.

Poz. 2217
Uchwała Nr VI/56/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok.

Poz. 2218
Uchwała Nr VI/57/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 rok.

Poz. 2219
Uchwała Nr VI/58/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2220
Uchwała Nr VI/59/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2221
Zarządzenie Nr 16/III/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 grudnia 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2222
Zarządzenie Nr 24/III/III/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2223
Zarządzenie  nr  28/III/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 31 grudnia  2010r.  
w sprawie ustalenia  wysokości  stawek czynszu  za  dzierżawę dróg wewnętrznych  na cele 
niezwiązane  z  budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg  
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2197

Uchwała Nr V/36/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 stycznia 2011 roku

uchwała budżetowa na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit „d”, „i”, pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.),  art.  12 pkt. 5, pkt.8 lit  „d”, pkt.9 w związku z art.  91 ustawy z dnia  
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5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) oraz art. 94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 242, 235, 236, 237, 258, 264 ust.  
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje:

§  1.  Ustala  się  dochody  budżetu  miasta  na  prawach  powiatu  
w łącznej kwocie          407.761.463 zł
z tego :
1) dochody bieżące          379.189.979 zł
w tym:
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i            32.338.986 zł

2) dochody majątkowe            28.571.484 zł 
w tym:
a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 
 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3              7.901.484 zł

określone zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.1.  Ustala  się  wydatki  budżetu  miasta  na  prawach  powiatu  
w łącznej kwocie          449.201.463 zł
2.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę           378.649.636 zł
w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej          255.865.968 zł
z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane          179.535.548 zł
b) wydatki  związane  z  realizacją  zadań  statutowych  
jednostek budżetowych            76.330.420 zł
2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących            61.338.940 zł
3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych            45.296.593 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa 
w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3              2.501.435 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji     746.700 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego12.900.000 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę       70.551.827 zł
z tego:
1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne            70.551.827 zł
w tym : 
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3            41.053.274 zł
określone zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.  Ustala  się  planowany deficyt  budżetu  w kwocie  41.440.000 zł,  który  zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie            41.440.000 zł

§4.1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie68.840.000 zł z następujących 
tytułów:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie            68.840 000 zł
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2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie            27.400.000 zł
w tym:
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie            25.000.000 zł
2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie  2.400.000 zł
zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

Spłata rozchodów nastąpi z dochodów własnych.

§5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości  1.042.100 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  7.421.041 zł
1) na wydatki bieżące  6.419.541 zł
w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego     932.000 zł
b) na odprawy dla pracowników samorządowych  3.223.000 zł
c) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych     186.583 zł
d) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej  1.003.958 zł
e) na ubezpieczenie majątku miasta     470.000 zł
f) na Lokalny Samorządowy Fundusz Pożyczkowy         4.000 zł
g) na projekty i programy dofinansowane ze środków zagranicznych,
w tym z budżetu Unii Europejskiej     200.000 zł
h) na remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych i pomocy 
społecznej     400.000 zł
2)na wydatki majątkowe  1.001.500 zł

§6.  Ustala  się  limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  kredytów  
w wysokości            88.840.000 zł 
z tego:
1)na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty      20.000.000 zł
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty            68.840.000 zł

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

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

§9.  Ustala  się  dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom  nie  należącym  do 
sektora finansów publicznych określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§10.Ustala  się  plan  dochodów  jednostek  budżetowych  działających  na  podstawie 
ustawy  o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach  bankowych-
zwanych  rachunkami  dochodów  wyodrębnionych  jednostek  budżetowych  -  oraz  plan 
wydatków  przewidywanych  do  sfinansowania  środkami  zgromadzonymi  na  rachunkach 
dochodów  wyodrębnionych  jednostek  budżetowych  określonych  w  załączniku  nr  3  do 
niniejszej uchwały.

§11.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych  
w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§13. Określa  się kwotę 20.000.000 zł  do wysokości  której  Prezydent  Miasta  może 
samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 
w ramach działu.
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków 
innym jednostkom organizacyjnym miasta.
3) przekazania  uprawnień  innym  jednostkom  organizacyjnym  miasta  do  zaciągania 
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których  wynikające  płatności 
wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli bank 
obsługujący budżet miasta.
5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 
20.000.000 zł.
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł.

§15.  W  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  miasta  wyodrębnia  się  dochody  
i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę44.551.960 zł
zgodnie z załącznikami nr 6 i 7

§16.  Ustala  się  dochody  z  tytułu  wydawania  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych  w wysokości  2.500.000  zł  oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  
w Miejskim Programie Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 
2.335.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 165.000 zł.

§17.  Ustala  się  wpływy  z  opłat  i  kar  za  korzystanie  ze  środowiska  w  kwocie  
2.140.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.140.000 zł.

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

§19.1.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  
1  stycznia  2011  roku  i  podlega  ogłoszeniu  w  dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego. 
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:tabela nr 1 i 2 oraz załączniki nr 3, 4 i 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze 
Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Tabela nr 3 do uchwały nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2011r.
w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota

1 2 3 4
Przychody budżetu ogółem:  68 840 000,00

1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 952 68 840 000,00

Dochody budżetu ogółem  407 761 463,00
Razem przychody i dochody budżetu  476 601 463,00

Rozchody budżetu ogółem  27 400 000,00
1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 27 400 000,00

Wydatki budżetu ogółem  449 201 463,00
Razem rozchody i wydatki budżetu  476 601 463,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr V/36/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2011 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Kwota dotacji w zł
przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
600 15 500 000  14 762 000
630   105 700
700 7 450 000  250 000
750   136 000
801   8 798
852   970 000
853   2 250 000
921  10 088 470 5 100 000
926 1 000 000  9 200 000

    
RAZEM  

DOTACJE 23 950 000 10 088 470 32 782 498
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Załącznik nr 2
do uchwały nr V/36/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 stycznia 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2011 rok

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
 

Dział Kwota dotacji w zł
przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
754   20 000
801  11 219 942  
851   1 880 040
852   943 380
853  156 180  
854  4 153 530  
900   5 000
921   1 005 000
926    4 688 600

RAZEM 
DOTACJE 0 15 529 652 8 542 020

Poz. 2198

Uchwała Nr V/37/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

Na  podstawie  art.226,  art.227,  art.228,  art.229,  art.230  ust.6  ustawy  z  dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 
ustawy dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)

§  1.  Ustala  się  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
na lata 2011-2086 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§  3.  Ustala  się  planowane  i  realizowane  przedsięwzięcia  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
w latach 2011-2086 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
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§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do zaciągnięcia zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały ;
2)  z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  budżetowym  i  w  latach  następnych  jest 
niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których  wynikające  płatności 
wykraczają poza rok budżetowy ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  do  przekazania  uprawnień 
kierownikom  jednostek  organizacyjnych  miasta  do  zaciągania  zobowiązań,  o  których  
mowa w §4.

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

§  7.1  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  
1 stycznia 2011r.
2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr V/37/2011 z dnia 19 stycznia 2011r
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

1. Dochody
W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przyjęto  spadek  ogólnych  kwot  dochodów  

w roku 2011 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2010, ustalonego 
na poziomie planu za 3 kwartały 2010 roku.
Szacuje  się,  że  faktyczne  wykonanie  dochodów  na  31  grudnia  2010  roku  nie  będzie 
pokrywało się z planem ustalonym w uchwalonym budżecie miasta na 2010 rok.
Od  roku  2015  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2014,  uznając  
że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt 
dużym ryzykiem błędu.

Mając na uwadze fakt, że poprawne zaplanowanie dochodów jest podstawą 
prawidłowej konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być 
zaplanowane ani zbyt ostrożnie ani zbyt optymistycznie założenia prognostyczne ustalono dla 
poszczególnych grup dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej 
w mieście w ostatnich dwóch latach i przewidywanych tendencjach rozwoju, które oparto na 
założeniach makroekonomicznych, określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na 
potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Przy szacowaniu założonych grup dochodów uwzględniono fakt,  że wskaźniki  podawane  
dla całej  gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
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Zastosowano  zatem  własne,  przyjęte  za  realne  przewidywania  w  zakresie  aktywności 
gospodarczej  lokalnych  przedsiębiorstw,  poziomu  wynagrodzeń,  poziomu  bezrobocia  
czy demografii.

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2011-2014:
- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 103,5%; 104,8%; 104,1%; 104,0%
- wzrost podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) odpowiednio dla lat: 23,8%; 28,9%; 
34,3%
- wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) odpowiednio dla lat: 38,2%; 42,3%; 
45,7%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 9,9%; 8,6%; 7,3%; 7,0%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,3%; 102,5%; 102,5%; 102,5%
- realny wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  
dla lat: 1,4%; 3,0%; 4,0%; 3,2%

Wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2011-2014 zaplanowano ze wzrostem 
na poziomie : 108,3 %, 104,6%, 101,9%, 101,9% kolejno w latach.

Dochody  z  gospodarowania  majątkiem  ustalono  z  uwzględnieniem  wpływu 
koniunktury gospodarczej na dochody budżetowe, a także na podstawie wiedzy posiadanej  
w momencie opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Założono spadek do roku poprzedniego kolejno w latach 2011-2014 na poziomie :70,9% , 
94,2%, 99,2%, 96,6%.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływy z podatków 
dochodowych  od  osób  prawnych  i  fizycznych,  wrażliwych  na  zmianę  aktualnego  stanu 
gospodarki zaplanowano uwzględniając: inflację, realny wzrost wynagrodzeń , tempo wzrostu 
zatrudnienia  oraz  zmiany  systemowe  tj.  ulgi,  stopy  podatkowe  w  przypadkach  podatku 
dochodowego od osób fizycznych (PIT), a także : inflację, tempo wzrostu PKB, w przypadku 
podatku dochodowego od osób prawnych  (CIT).  Ocenę realności  planowanych  wpływów 
oparto  głównie  na  poziomie  i  dynamice  ich  wykonania  w  latach  2008-2009  oraz 
przewidywanym wykonaniu w roku 2010. 

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2011 
- 103,0%, w latach 2012-2014 -101,4%.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku 2011 - 
116,8%, w latach 2012-2014 - 105,0%.

Dochody  bieżące  z  tytułu  dofinansowania  realizacji  przedsięwzięć  (dotacje) 
zaplanowano ze spadkiem w roku 2011 - 94,5%, zgodnie z wielkościami podanymi przez 
Lubuski Urząd Wojewódzki, natomiast na lata 2012-2014 przewidziano wzrost - 105,0%.

Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: na rok 2011 - 105,9%, w latach 2012-2014 - 
103,5%.

Dochody  z  pomocy  zagranicznej  i  budżetu  państwa  na  programy  i  projekty 
dofinansowane z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie 
opracowywania  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  kwotach  określonych  
we  wnioskach  o  dofinansowanie  projektów  unijnych,  zawartych  umowach,  kosztorysach, 
kalkulacjach kosztów itp.

Pozostałe dochody ustalono ze spadkiem w roku 2011 - 88,4% oraz wzrostem w latach 
2012-2014 - 102,5%.

2. Wydatki. 
Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto poziom i dynamikę 

ich wykonania w latach 2008-2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010, ustalone  
na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za III kwartał 2010 (równowartość tego 
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planu). 
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne 
środki - wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych 
kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. 
Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano w ramach przedsięwzięć zgodnie z art. 
226 ust.  4  ustawy o finansach publicznych.  Dotyczą  one udzielenia  poręczenia  kredytów 
zaciągniętych  przez  Gorzowskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w  Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano 
kwoty wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz przewidziane uchwałami 
organu stanowiącego. 
W  prognozie  uwzględniono  zarówno  majątkowe  przedsięwzięcia  wieloletnie  ujęte  
w  Zał.  Nr  3  do  niniejszej  uchwały,  a  także  inwestycje  przewidziane  do  realizacji  
w poszczególnych latach jako jednoroczne.

3. Wynik budżetu.
Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Z prognozowanych  wysokości  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  wynika,  że w latach 
2011-2014  planowany  jest  deficyt  (ujemna  wartość),  który  zostanie  sfinansowany 
przychodami . Decyzje w sprawie rodzaju przychodów będą podjęte przez Radę Miasta przy 
uchwalaniu budżetu na kolejny rok budżetowy
Od  roku  2015  przewiduje  się  uzyskanie  wyniku  dodatniego  tj.  nadwyżki  budżetu,  która 
będzie przeznaczona na wydatki lub spłatę  wcześniej  zaciągniętego długu . Decyzję w tej 
sprawie podejmie  Rada Miasta  w momencie uchwalania budżetów na poszczególne  lata.  
W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące 
minus wydatki bieżące),  która od roku 2013 będzie zbliżona wysokością  do planowanych 
rozchodów budżetu, a następnie będzie stopniowo rosnąć. Pozwoli to na wygospodarowanie 
środków na inwestycje miasta.

4. Przychody budżetu .
Na  dzień  przyjęcia  prognozy  planuje  sie  zaciągnięcie  długu  w  formie  kredytu, 

pożyczki  bądź  emisji  obligacji  komunalnych  w latach  2011-2014,  z  tego  w roku 2011 - 
68.840.000 zł, w roku 2012 - 30.000.000 zł , w roku 2013 - 27.000.000 zł, w roku 2014 - 
25.000.000 zł.

5. Rozchody budżetu .
Spłatę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych 

kredytów i pożyczki w NFOŚiGW. 
W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt  w wysokości 68.840.000 zł do spłaty w ciągu  
13 następnych lat.

6. Dług publiczny.
Informacja o realnym kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.  1240 ze zm.)  
została zawarta w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwota  wykazana  jako dług na  koniec  każdego  roku jest  wynikiem uwzględnienia 
wielkości  długu  z  poprzedniego  roku,  wielkości  długu  zaciągniętego  w  roku  badanym  
oraz wielkości spłat długu przypadających w roku badanym.
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Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :
- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz 
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 
1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej  
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych  o 
dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 
budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) / D n-1 + ( Dbn-2 
+ Sm n-2 - Wb n-2 ) / D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) / D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa 
w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń  
i gwarancji,
D -dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat 
przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W Zał.  Nr 1 do niniejszej  uchwały określone jest  spełnienie  wskaźnika  spłaty z  art.  243 
ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych 
tj. dotyczącym dodania przypadających do spłaty w danym roku kwoty zobowiązań związku 
współtworzonego  przez  daną  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  miasta  
Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające 
ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1241)  na  lata  2011-2013  objęte 
wieloletnią prognozę finansową mają zastosowanie zasady określone w art. 169 - 171 ustawy 
z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), które 
tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 roku. tj. progi 15% i 60 %. Przedmiotowe wskaźniki 
wyliczone zostały w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
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Poz. 2199

Uchwała Nr V/38/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”c”, pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 8 
lit „c”, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z  2001  roku  Nr  142,  poz.1592  ze  zm.)  oraz  art.89  ust.1  pkt  2  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§  1.  1  Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt  bankowy w wysokości  68.840.000,00  zł  
z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2011 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 wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2012-2024 z dochodów własnych miasta . 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2200

Uchwała Nr V/39/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.219  ust.1  i  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr 157,  poz.  1240 ze  zm.)  oraz  art.18  ust.2  pkt  15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. na administrowanie zasobem mieszkaniowym 
i użytkowym. Kalkulację stawek zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą  od  
1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2201

Uchwała Nr V/40/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 r. dla Ośrodka Sportu 
i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.  U.  z  2009r.  Nr  157,  poz.  1240  ze  zm.),  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 

§  1.  Uchwala  się  jednostkowe  stawki  dotacji  przedmiotowej  na  utrzymanie  
i  eksploatację  obiektów  sportowych  oraz  organizację  imprez  sportowych,  rekreacyjno-
sportowych dla Ośrodka Sportu i  Rekreacji  na 2011 rok,  określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,z  mocą  obowiązującą  od  
1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik do Uchwały Nr V/40/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 stycznia 2011 r.

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

rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta

L.p. Jednostka organizacyjna Kwota dotacji 
przedmiotowej w zł.

Stawka dotacji 
przedmiotowej w zł.
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1. Imprezy rekreacyjno-
sportowe 240.000,00 3,55

2. Obiekty sportowo-
rekreacyjne 760.000,00 4,83

1.000.000,00

Poz. 2202

Uchwała Nr VI/41/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.  8 ust.  1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach1 (Dz. U. Nr 97,  
poz.  1050  ze  zm.),  art.34a  ust.2  ustawy z  dnia  15  listopada  1984r.  Prawo przewozowe  
(t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  uchwale  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr  LXV/1020/2009  z  dnia  
25 listopada 2009 roku w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego  transportu  zbiorowego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  zmienionej  uchwałą  
Nr  LXXVII/1196/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  czerwca  2010  roku, 
wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 2 ust. 1 uchyla się lit. a i d
2)w § 2 ust. 2 uchyla się lit. c
3)zmianie  ulega  §  2  ust.  2,  który  otrzymuje  brzmienie:  "Do  korzystania  z  przejazdów 
ulgowych (ulga 50%) na wszystkich liniach uprawnieni są: 
a)  dzieci  w  wieku  powyżej  4  lat  do  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego 
przygotowania przedszkolnego,
b)  dzieci  i  młodzież  w  okresie  od  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego 
przygotowania  przedszkolnego  do  ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej  lub 
ponadgimnazjalnej  -  publicznej  lub  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej,  nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
c) na podstawie biletów jednorazowych i  karnetów, zarejestrowani bezrobotni  mieszkańcy 
miasta Gorzowa Wlkp. którzy utracili prawo do pobierania zasiłku na podst. art. 9 ust. 1 pkt.  
14 lit.  "b" w związku  z  art.  73  ust.  1  ustawy z  dnia  20 kwietnia  2004 roku o promocji  
zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz.  1001) w okresie  niepobierania 
zasiłku,
d) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek 
oraz osoby uprawnione do renty socjalnej."
4)w § 3 ust. 1 uchyla się lit. a i d 
5)w § 3 ust. 2 uchyla się lit. c
6)w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXV/1020/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w pkt. I  
zmienia się : 
a) w lit. a ceny 2,20 zł i 1,10 zł zastępuje się odpowiednio cenami 2,60 zł i 1,30 zł
b) w lit. b ceny 11,00 zł i 5,50 zł zastępuje się odpowiednio cenami 12,00 zł i 6,00 zł
c) w lit. c ceny 9,60 zł i 4,80 zł zastępuje się odpowiednio cenami 11,60 zł i 5,80 zł
d) w lit. d ceny 42,00 zł i 21,00 zł zastępuje się odpowiednio cenami 46,00 zł i 23,00 zł
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e) w lit. e ceny 80,00 zł i 40,00 zł zastępuje się odpowiednio cenami 84,00 zł i 42,00 zł
f) w lit. f ceny 140,00 zł i 70,00 zł zastępuje się odpowiednio cenami 160,00 zł i 80,00 zł
g) w lit.g ceny 218,00 zł i 109,00 zł zastępuje się odpowiednio cenami 240,00 zł i 120,00 zł
h) dodaje się lit. h w brzmieniu " bilet 7-mio dniowy: - normalny - 24,00 zł - ulgowy - 12,00 
zł "

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2203

Uchwała Nr VI/42/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej 
i tramwajowej, na 2011rok dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  219 ust.1  i  4  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 roku o finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.),  art.18  ust.2  pkt15  ustawy  z  dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),  
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości:
-trakcja autobusowa - 2,04 zł/ wozokm 
-trakcja tramwajowa - 5,71 zł/ wozokm

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  
01 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2204

Uchwała NR VI/43/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§  1.  W  Statucie  Związku  Celowego  Gmin  MG-6  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp. 
wpisanego do rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 191 z datą 21 grudnia 1999 r. 
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 1999 r. Nr 41 poz. 443, 
zm. z 2002 r. Nr 56 poz.  682, zm. z 2008 r.  Nr 99 poz.  1474 przyjmuje się następujące  
zmiany:
1. Dotychczasową treść § 3 oznacza się jako ust. 1.
2. W § 3 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Związek podejmuje się realizowania zadania  
w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu gmin należących do Związku opieki 
poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt".

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 pozostają bez 
zmian.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2205

Uchwała Nr VI/44/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust.  
5a i art. 59 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 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. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2011 r. Stałe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe przy ul. Wyszyńskiego 8 w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2206

Uchwała Nr VI/45/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na cele publiczne 
związane z realizacją zadań miasta innych niż określone w ustawie o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania 
dotowanego zadania.

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.  j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.  12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.  j. Dz. U. z 2001 r. Nr 249, poz. 2104  
ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu miasta dotację na realizację celów publicznych 
miasta  z  wyłączeniem zadań z zakresu sfery zadań publicznych,  o  której  mowa w art.  4 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  
(t. j. Dz. U. Nr 234, poz. 1536).

§ 2. 1. W celu ubiegania się o dotację z budżetu miasta podmiot, o którym mowa w §1 
składa  Prezydentowi  Miasta  ofertę  realizacji  zadania  publicznego  w  terminie  do  dnia  
30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W uzasadnionych przypadkach oferta może być złożona po upływie terminu,  o którym 
mowa w ust. 1.

§ 3. 1. Oferta podmiotu ubiegającego się o dotację zawiera co najmniej:
1)  szczegółowy opis  zadania  z  wskazaniem celu  publicznego,  jaki  sfinansowany zostanie 
dotacją,
2) harmonogram realizacji zadania z wskazaniem terminu i wysokości udziału dotacji,
3) informację o własnych zasobach rzeczowych, kadrowych i finansowych realizacji zadania,
4) podpis osób uprawnionych do składania w imieniu oferenta oświadczenia woli realizacji 
celu publicznego miasta.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) dokument, na podstawie którego można określić, że ofertę złożył podmiot, o którym mowa 
w §1,
2) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
3.  Prezydent  Miasta  może  uzależnić  przyjęcie  oferty  realizacji  zadania  od  złożenia 
dodatkowych informacji i wyjaśnień.

§  4.  O wysokości  dotacji  na  realizację  zadania  celu  publicznego  miasta  decyduje 
Prezydent uwzględniając w szczególności:
1) znaczenie zadania dla realizacji celów publicznych miasta,
2) ocenę wykonania zadań publicznych przez oferenta w poprzednich latach,
3) możliwości  budżetu,  a w szczególności  wysokość środków określonych w budżecie  na 
realizację zadań przez podmioty, o których mowa w § 1 i wysokość rezerw.
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§ 5. 1.Warunkiem zlecenia do realizacji zadania celu publicznego miasta jest zawarcie 
umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera co najmniej:
1) określenie stron,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel publiczny, na jaki dotacja jest przyznawana,
3) termin wykonania zadania,
4) wysokość przyznanej dotacji i tryb płatności,
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego,
6)  tryb  kontroli  wykonania  zadania,  w tym zobowiązanie  zleceniobiorcy  do prowadzenia 
dokumentacji,  zwłaszcza  ewidencji  księgowej  umożliwiającej  ocenę  i  kontrolę  realizacji 
zleconego zadania przez upoważnione osoby dotującego zadanie,
7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
8)  termin  zwrotu  niewykorzystanej  dotacji  z  uwzględnieniem  art.251  i  art.253  ustawy  
o finansach publicznych,
9) sankcje z tytułu nie wykonania zadania, niedotrzymania terminu zwrotu niewykorzystanej 
części  dotacji  lub wykorzystania  dotacji  niezgodnie  z  przeznaczeniem z uwzględnieniem  
art. 252 ustawy o finansach publicznych,
10) warunki wypowiedzenia umowy.

§  6.  1.  Czynności  związane  z  przyjmowaniem  ofert,  przygotowaniem  umów, 
rozliczeniem realizacji  zadań celu publicznego i  przyznanej  z budżetu miasta  dotacji  oraz 
kontrolą  wykonania  dotowanego  zadania  wykonują  odpowiedni  dla  zadania  dyrektorzy 
wydziałów Urzędu Miasta.
2. Kontrolę zadania publicznego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej 
z  budżetu  miasta  oraz  dokumentacji  potwierdzającej  realizację  dotowanego  zadania  celu 
publicznego  miasta  mogą  przeprowadzać  pracownicy  Wydziału  Audytu  Wewnętrznego, 
Kontroli i Analiz Urzędu Miasta oraz inne osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta.

§  7.  Wykaz  podmiotów ubiegających  się  o  dotację  z  budżetu  miasta,  informację  
o wysokości udzielonej dotacji oraz jej rozliczeniu zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LXXII/867/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 czerwca 2006 r.  w sprawie  trybu  postępowania  o udzielenie  dotacji  z  budżetu  miasta 
podmiotom  niezaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych  i  niedziałających  w  celu 
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli 
należących  do  sfery  pożytku  publicznego,  sposobu  rozliczenia  oraz  kontroli  wykonania 
zleconego zadania.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2207

Uchwała Nr VI/46/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym 
Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych 

należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów uprawnionych

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.  j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.  12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.  j. Dz. U. z 2001 r. Nr 249, poz. 2104  
ze zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. lub 
jego jednostkom podległym, zwanych wierzycielami, wobec osób fizycznych, osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zwanych dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) należności – rozumie się przez to kwotę należną od jednego dłużnika mającą charakter 
cywilnoprawny  (należność  główna)  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  kosztami  dochodzenia 
należności  głównej  (należności  uboczne)  według  stanu  na  dzień  podjęcia  decyzji;  jeżeli 
należność główna została zapłacona, a pozostały do zapłaty odsetki i koszty, przez należność 
rozumie się sumę tych należności ubocznych,
2) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli Prezydenta Miasta 
lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej Miastu,
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie należności w całości lub części, a także odroczenie 
terminu  spłaty  należności  w  całości  lub  części  oraz  rozłożenie  spłaty  całości  lub  części 
należności na raty,
4)  przeciętnym  wynagrodzeniu  –  rozumie  się  przez  to  kwotę  wynagrodzenia  określoną  
w  obwieszczeniu  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  ogłoszonego  przez  Prezesa 
Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej 
„Monitor  Polski”,  zgodnie  z  art.  5  ust.  7  ustawy z  dnia  4 marca  1994 r.  o  zakładowym 
funduszu  świadczeń  socjalnych  (Dz.  U.  z  1996  r.  Nr  70,  poz.  335,  ze  zm.)  dla  roku 
poprzedzającego rok zastosowania ulgi.

§ 3. 1.Umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu jej zapłaty albo rozłożenia 
na raty należności dokonują w formie decyzji na podstawie niniejszej uchwały:
1) Prezydent Miasta w zakresie należności Miasta,
2) kierownik jednostki budżetowej w zakresie należności tej jednostki,
3) kierownik samorządowego zakładu budżetowego w zakresie należności tego zakładu. 
2. Do stosowania ulg w spłacie należności uprawniony jest:
1) kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jeżeli wysokość 
należności nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
2) Prezydent Miasta – dla pozostałych należności.
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§ 4. 1. Należność może być umorzona w całości lub części jeżeli:
1)  nie  można  ustalić  dłużnika  lub  dłużnik  zmarł  nie  pozostawiając  spadkobierców  lub 
pozostawił majątek, z którego dochodzenie należności jest niezasadne,
2)  w  toku  postępowania  egzekucyjnego  stwierdzono  jego  bezskuteczność  a  dalsze 
prowadzenie egzekucji nie rokuje ściągnięcia należności,
3)  na  podstawie  czynności  wyjaśniających  zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie,  że  
w  postępowaniu  egzekucyjnym  nie  uzyska  się  kwoty  wyższej  od  kosztów  dochodzenia  
i egzekucji tej należności,
4) w stosunku do dłużnika zakończono postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe,
5) zachodzi ważny interes publiczny,
6) zachodzi ważny interes dłużnika, w szczególności zagrażający jego egzystencji.
2. Umorzenie należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 może nastąpić  
z urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłużnika.
3.  W  przypadku  należności,  za  które  odpowiadają  dłużnicy  solidarnie  umorzenie  tej 
należności może nastąpić, gdy okoliczności umorzenia zachodzą w stosunku do wszystkich 
dłużników.
4.  Umorzenie  należności  głównej  skutkuje  umorzeniem  należności  ubocznych.  Jeżeli 
umorzenie  dotyczy  części  należności  głównej,  należności  uboczne  podlegają  umorzeniu 
proporcjonalnie do należności głównej.
5. Organ właściwy do umarzania należności jest również uprawniony do umarzania odsetek 
i innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia 
roszczeń, bez względu na ich wysokość.

§  5.  1.  Na  wniosek  dłużnika,  uzasadniony  jego  ważnym  interesem  lub  ważnym 
interesem publicznym,  można  odroczyć  termin  zapłaty  całości  lub  części  należności  albo 
należność rozłożyć na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz interes miasta 
lub jednostki organizacyjnej.
2.  Od  należności  pieniężnej,  której  termin  zapłaty  odroczono  lub  rozłożono  na  raty  nie 
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia odroczenia terminu lub rozłożenia na raty do 
dnia upływu terminów zapłaty określonych decyzją podmiotu, o którym mowa w §3.
3. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty należności pieniężnej ustalonych w decyzji 
podmiotu, o którym mowa w §3 należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami 
ustawowymi za zwłokę łącznie z odsetkami za okres, o którym mowa w ust.2.
4. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie ustalonym w decyzji, chociażby jednej raty w pełnej 
wysokości, pozostała do zapłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz 
z odsetkami ustawowymi za zwłokę łącznie z odsetkami za okres, o którym mowa w ust.2.
5. Termin odroczenia zapłaty należności pieniężnej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
6.  Termin  spłaty  należności  pieniężnej  rozłożonej  na  raty  nie  może  być  dłuższy  niż  
12 miesięcy.

§  6.  W  stosunku  do  dłużników  będących  przedsiębiorcami  stosowanie  umorzeń, 
odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności stanowiących pomoc publiczną odbywać 
się  będzie  w  ramach  pomocy  de  minimis,  z  uwzględnieniem  warunków  określonych  
w  rozporządzeniu  Komisji  (WE)  Nr  1998/2006  z  dnia  15  grudnia  2006  r.  w  sprawie 
stosowania  art.87  i  88  Traktatu  do  pomocy  de  minimis  (Dz.  U.  UE  L  379  
z 28 grudnia 2006 r.).

§  7.  Udzielenie  ulgi  może  być  cofnięte  przez  organ,  który  ulgi  udzielił,  w  razie 
ujawnienia, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w ich 
spłacie, okazały się fałszywe lub że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo gdy 
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dłużnik  wprowadził  w błąd  organ  wydający  decyzję  co  do  okoliczności,  które  stanowiły 
podstawę podjęcia decyzji o uldze.

§  8.  1.  Kierownicy  jednostek  budżetowych  oraz  samorządowych  zakładów 
budżetowych składają Prezydentowi Miasta wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulgi 
z podaniem kwot i wskazaniem okoliczności będącej podstawą decyzji w terminach:
1) do 31 lipca za I półrocze roku budżetowego,
2) do 31 stycznia następnego roku za rok budżetowy.
2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta informację o udzielonych ulgach według stanu 
na  30  czerwca  i  31  grudnia  każdego  roku  w  terminach  obowiązujących  dla  składania 
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu miasta.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności  pieniężnych miasta,  do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2208

Uchwała Nr VI/47/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 ze zm. )  ;  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, ust.2 pkt 2, art.214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235, 
art. 236, art.  258 ust.1 pkt 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 1.209.504 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.107.649 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę    973.285 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę    101.855 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę    101.855 zł
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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.209.504 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.107.649 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę    973.285 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę    101.855 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę    101.855 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  1  –  Dotacje  dla  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  4  –  Plan  przychodów  i  kosztów  samorządowych  zakładów 
budżetowych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§  5.  Załącznik  nr  5  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy
o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. 
uchwała budżetowa na 2011 rok w § 14 dodaje się punkty 7 i 8 w brzmieniu:
"7) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu do 100.000 zł",
"8) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu 
lub  zmniejszeniu  wydatków  majątkowych  z  odpowiednią  zmianą  (zwiększeniem  lub 
zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących".

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 3
Do uchwały nr VI/47/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 lutego 2011r. 

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2011 rok
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Kwota dotacji w zł
przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
600 15 634 364  14 762 000
630   105 700
700 7 450 000  250 000
750   136 000
801   8 798
852   970 000
853   2 250 000
921  10 088 470 5 100 000
926 1 000 000  9 200 000

    
RAZEM 

DOTACJE 24 084 364 10 088 470 32 782 498

Poz. 2209

Uchwała Nr VI/48/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 ze zm. )  ;  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (  Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę        16.318.537 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     515.542 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     515.542 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę            15.802.995 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę            15.802.995 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę        16.318.537 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     515.542 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     214.513 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę            15.802.995 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę              6.790.102 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  1  –  Dotacje  dla  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  4  –  Plan  przychodów  i  kosztów  samorządowych  zakładów 
budżetowych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§  5.  Załącznik  nr  5  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy
o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2, 4 i 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VI/48/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 lutego 2011r 

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2011 rok
Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Kwota dotacji w zł
przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
600 15 634 364  14 762 000
630   123 318
700 7 450 000  250 000
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750 136 000
801 8 798
852 970 000
853 2 250 000
921 10 088 470 7 635 422
926 1 000 000 10 704 598

  
RAZEM 

DOTACJE 24 084 364 10 088 470 36 840 136

Poz. 2210

Uchwała Nr VI/49/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2011-2086.

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  
w związku z art.121 ust.  8,  art.122 ust.  2 i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r.  Przepisy 
wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1241  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje :

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086  obejmujący  dochody  i  wydatki  bieżące,  dochody  
i  wydatki  majątkowe,  wynik  budżetu,  przeznaczenie  nadwyżki  lub  sposób  sfinansowania 
deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086  obejmujący  przedsięwzięcia  wieloletnie  otrzymuje 
brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

26



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (200)/2011

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

Poz. 2211

Uchwała Nr VI/50/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia "Ochrona przeciwpowodziowa 
obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego"-etap I

Na  podstawie  art.  18  ust.  1  oraz  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (t.  j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§  1.  Miasto  Gorzów  Wlkp.  przystępuje  do  współdziałania  z  Województwem 
Lubuskim  w  sprawie  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  pod  nazwą  "Ochrona 
przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego"-etap I

§ 2. Zakres wspólnego przedsięwzięcia i  zasady współfinansowania określi  umowa 
partnerska zawarta przez Miasto Gorzów Wlkp. i Województwo Lubuskie.

§  3.  Rolę  Beneficjenta  -  koordynatora  przygotowania  i  realizacji  projektu  pełnić 
będzie działający w imieniu Województwa Lubuskiego Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, a Miasto Gorzów Wlkp. pełnić będzie rolę Partnera.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2212

Uchwała Nr VI/51/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651  
ze  zm.)  oraz  uchwały  |Nr  XXXIX/655/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27  sierpnia  2008r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania |(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego  
Nr 94 poz.1419) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej stanowiącej działki gruntu Nr 513/1 i Nr 513/2 o łącznej powierzchni 772m2, 
zbywanej  na rzecz  właścicieli  lokali  w budynku  przy ul  Podmiejskiej  34 na  odtworzenie 
działki  budowlanej  dla  nieruchomości  stanowiącej  działkę  gruntu  Nr  514,  zabudowanej 
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

§  2.  Cena  sprzedaży  nieruchomości  wynosi  54.430zł  netto,  a  po  udzieleniu  50% 
bonifikaty stanowić będzie kwotę 27.215zł netto.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2213

Uchwała Nr VI/52/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

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

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.37  ust.4  ustawy z  dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651  
ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
30  czerwca  2010r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 80 poz.1070) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
ze Stanisławem Gruszczyńskim umowy najmu garażu o pow.18,20m² położonego na działce 
nr 241 przy ul. Mickiewicza, na czas nieoznaczony.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXIV/1014/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28  października  2009r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2214

Uchwała Nr VI/53/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 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.) oraz art.37 ust.3 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  uchwale  Nr  XXXIX/655/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27  sierpnia  2008r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) w trybie art.151 i art.231 Kodeksu cywilnego - jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami 
rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta”,
2) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 
realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych - jeżeli cele te 
będą  realizowane  przez  podmioty,  dla  których  są  to  cele  statutowe  i  których  dochody 
przeznacza się w całości na działalność statutową.”
3) § 8 otrzymuje brzmienie: 
„§ 8.1. Prezydent Miasta może obciążać nieruchomości stanowiące własność Miasta hipoteką 
umowną  -  do  kwoty  nie  przekraczającej  3  %  dochodów  budżetowych  roku,  w  którym 
następuje obciążenie.
2.  Prezydent  Miasta  może  obciążać  nieruchomości  stanowiące  własność  Miasta  prawem 
użytkowania,  służebnością  gruntową,  drogową i  osobistą  oraz  służebnością  przesyłu  -  na 
następujących zasadach:
1)ustanawianie  służebności  drogowych  na  drogach wewnętrznych,  stanowiących  własność 
Miasta,  polegających  na  prawie  przechodu  i  przejazdu  do  nieruchomości  prywatnych 
powstających w wyniku podziału - odbywa się: 
a) w odniesieniu do nieruchomości, w obrębie których dokonuje się wydzielenia gruntów pod 
poszerzenie dróg stanowiących własność Miasta – w zamian za przekazanie tych gruntów na 
rzecz Miasta,
b) w pozostałych przypadkach - według stawki 500 zł netto od każdej działki o powierzchni 
do 1.000m², a w przypadku większych działek - za każde 1.000 m² nieruchomości objętej 
podziałem,  w  zaokrągleniu  do  pełnego  tysiąca,  z  wyłączeniem  powierzchni  gruntów 
wydzielanych pod drogi, 
2)wynagrodzenie  z  tytułu  innych  obciążeń  określa  indywidualnie  Prezydent  Miasta  -  na 
podstawie  analizy  stopnia  ograniczenia  obciążanej  nieruchomości  lub  wartości  określonej 
przez rzeczoznawcę majątkowego.
3)obciążenia na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego mogą być 
ustanawiane nieodpłatnie bądź na zasadach określonych w pkt 1 i 2.
3. Wynagrodzenie z tytułu obciążeń może być wnoszone jednorazowo przed ustanowieniem, 
cyklicznie lub ratalnie w terminach ustalonych przez strony-z zastosowaniem oprocentowania 
według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
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Polski.”

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXXIV/1171/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
26 maja 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania i użyczania.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2215

Uchwała Nr VI/54/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, 

ul. Kujawską i Kanałem Ulgi

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.  Koniawską,  
ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.

§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§  3.  1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  przeznaczenie  terenu  na  funkcje 
zabudowy mieszkaniowej,  usługowej,  tereny infrastruktury,  teren  zieleni  urządzonej,  wód 
powierzchniowych  wraz  z  obszarami  zagrożonymi  powodzią  oraz  inne  wynikające  
z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną  
i  minimalną  intensywność  zabudowy  jako  wskaźnik  powierzchni  całkowitej  zabudowy  
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
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biologicznie  czynnej  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki  budowlanej,  maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie, 
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym;
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.);
13)  granice  terenów  rekreacyjno  –  wypoczynkowych  oraz  terenów  służących  organizacji 
imprez masowych;
14) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
15) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonym 
w planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lub  w ostatecznych  decyzjach  
o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej;
16)  sposób  usytuowania  obiektów  budowlanych  w  stosunku  do  dróg  i  innych  terenów 
publicznie  dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystykę  obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów;
17) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty,  standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane;
18) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXX/1234/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy 
ul. Koniawską, ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2216

Uchwała Nr VI/55/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską 

a rzeką Wartą 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ul.  Poznańską  
a rzeką Wartą z jednoczesną zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic Wylotowej, Żytniej i Skrajnej w m. Gorzów Wlkp.

§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu na funkcje zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, usługi, tereny infrastruktury w tym ujęcie 
wody,  tereny  zieleni  urządzonej,  wód  powierzchniowych  wraz  z  obszarami  zagrożonymi 
powodzią, tereny rolnicze oraz inne wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych 
i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną  
i  minimalną  intensywność  zabudowy  jako  wskaźnik  powierzchni  całkowitej  zabudowy  
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie  czynnej  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki  budowlanej,  maksymalną 
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie 
zabudowy i gabaryty obiektów;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie, 
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym;
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
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11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.);
13)  granice  terenów  rekreacyjno  –  wypoczynkowych  oraz  terenów  służących  organizacji 
imprez masowych;
14) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
15) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonym 
w planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lub  w ostatecznych  decyzjach  
o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej;
16)  sposób  usytuowania  obiektów  budowlanych  w  stosunku  do  dróg  i  innych  terenów 
publicznie  dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystykę  obiektów 
budowlanych oraz pokrycie dachów;
17) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabaryty,  standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  
z jakich mogą być wykonane;
18) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXX/1235/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy 
ul. Poznańską a rzeką Wartą.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2217

Uchwała Nr VI/56/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2011 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 2011 rok, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Upoważnia się Przewodniczącą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania 
zmian terminów realizacji planu pracy. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2218

Uchwała NR VI/57/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 
2011 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 2011 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 VI/57/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 lutego 2011r

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

I i II 
kwartał 

1. Zaopiniowanie  wykonania  budżetu  Miasta  oraz  wystąpienie  do  Rady  Miasta  z wnioskiem w 
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

2. Badanie zerwania umowy na realizację Centrum Edukacji Artystycznej i zawartej ugody.

3. Zbadanie  realizacji  budowy  Centrum  Edukacji  Artystycznej-Filharmonia  Gorzowska,  ze 
szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian materiałów i technologii.

4. Analiza  działań  Prezydenta  związanych  z  podpisanymi  umowami  i porozumieniami  z 
deweloperem,  w  związku  ze  sprzedażą  gruntu  i budową  centrum  handlowego  na  Zawarciu  i 
realizacją zadania Miejskiego Centrum Sztuki (zmiany koncepcji).

III i IV 
kwartał

1. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2011r.

2. Analiza skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix na żużlu w 2011r.

3. Analiza wydatkowania środków finansowych związanych z organizacją koncertu 50 Centa.

Poz. 2219

Uchwała Nr VI/58/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym| (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 (t.  j.  Dz.  U. z  2000r.  Nr 98, 
poz.1017 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Skargę  Pani  Małgorzaty  Jakubaszek 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 VI/58/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 lutego 2011r.

W  dniu  17  stycznia  br.  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Spraw  Społecznych  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  które  obejmowało  między  innymi  rozstrzygnięcie  skargi 
złożonej przez Panią Małgorzatę Jakubaszek zam. Gorzów Wlkp. ul. 9 Maja 25a/14, zawartą 
w odwołaniu od decyzji  Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  
w  Gorzowie  Wlkp.  nr  8181-5/ZZ-02902-1/2009  z  30.07.2010r.,  skierowaną  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W/w  decyzją  Gorzowskie  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej 
zobowiązało  p.  Małgorzatę  Jakubaszek  do  zwrotu  nienależnie  pobranych  świadczeń,  
w związku z faktem zatrudnienia się W/w podczas przebywania na urlopie wychowawczym.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 03.11.2010r. przekazało 
zgodnie z art.229 pkt 3 k.p.a do rozpatrzenia przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. odwołanie 
p. Małgorzaty Jakubaszek uznając, iż jest to skarga na działalność Dyrektora Gorzowskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Jednocześnie  Samorządowe  Kolegium Odwoławcze  w  dniu  27.10.2010r.  decyzją  
Nr  SKO/1103/ZR/10  uchyliło  zaskarżoną  przez  p.  Małgorzatę  Jakubaszek  decyzję 
przekazując  ją  Gorzowskiemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  
do ponownego rozpatrzenia.

Mając  na  uwadze  fakt,  że  w  sprawie  skarżącej  nadal  toczy  się  postępowanie 
administracyjne, zgodnie z art. 234 pkt 1 k.p.a skarga Pani Małgorzaty Jakubaszek podlega 
rozpatrzeniu  w  toku  postępowania,  zgodnie  z  przepisami  kodeksu.  Wobec  powyższego  
Rada Miasta uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

Poz. 2220

Uchwała Nr VI/59/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (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 (t.  j.  Dz.  U. z  2000r.  Nr 98, 
poz.1017 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pana Adama Dudziak 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 VI/59/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 lutego 2011r.

W  dniu  17  stycznia  2011r.  odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Spraw  Społecznych  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  które  obejmowało  między  innymi  rozstrzygnięcie  skargi 
złożonej przez Pana Adama Dudziak zam. Gorzów Wlkp. ul. Krzywoustego 19/ 7.

W posiedzeniu  wzięła  udział  Dyrektor  Gorzowskiego  Centrum Pomocy Rodzinie  
i Polityki  Społecznej Pani Barbara Steblin – Kamińska,  która przedstawiła zakres pomocy 
udzielanej Państwu Dudziak. 

Z udzielanych wyjaśnień wynika, że rodzina objęta jest pomocą od 1993 roku, posiada 
swój stały dochód przekraczający kryterium dochodowe, co oznacza, iż nie kwalifikuje się do 
przyznania bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej na zasadach ogólnych.

Rodzina  obejmowana  jest  pomocą  fakultatywną  w  formie  specjalnych  zasiłków 
celowych. Ta forma pomocy jest uzależniona od wystąpienia szczególnych przyczyn, które 
powodują, że rodzina nie jest w stanie pokryć wydatków ze swoich środków finansowych.

Biorąc pod uwagę, posiadane przez GCPRiPS środki w ramach budżetu gminy oraz 
liczbę osób oczekujących tej formy pomocy, jednostka wnikliwie ocenia sytuację tych osób.

W przypadku państwa Dudziak źródłem ich kłopotów finansowych jest konieczność 
spłaty kredytów komercyjnych i w efekcie jak twierdzą P. Dudziak brak środków na bieżące 
potrzeby.

Jednak w oparciu  o  stosowne  przepisy  okoliczność  ta  nie  została  przez  jednostkę 
uznana  za  szczególnie  uzasadnioną  do  przyznania  świadczeń  z  pomocy  społecznej,  co 
spowodowało wniesienie niniejszej skargi. Stanowisko jednostki Komisja podziela w całości, 
gdyż  jednostka zobowiązana jest  do racjonalnego gospodarowania w ramach posiadanego 
budżetu z zachowaniem norm prawnych z uwzględnieniem liczby osób korzystających z tej 
formy pomocy.

Prawa skarżącego są nienaruszone albowiem, jeżeli nie zgadza się z decyzją GCPRiPS 
może  się  od  niej  odwołać  do  organu  II  instancji,  a  także  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  Instytucje  te  powołane  są do merytorycznej  oceny 
stanowiska jednostki. 

Skarżący korzystają w pełni z powyższych praw. 
Komisja nie dopatrzyła się też w zachowaniu pracownika jednostki nieprawidłowych 

działań przy rozpoznawaniu wniosków zainteresowanych. 
Reasumując Komisja skargę Pana Adma Dudziak uznaje za nieuzasadnioną.

Poz. 2221

Zarządzenie Nr 16/III/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 grudnia 2010r.

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

Na  podstawie  art.  257  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych (Dz..U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę      55.005 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      55.005 zł
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zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      55.005 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      55.005 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

  Prezydent Miasta
 (-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia znajdują się do wglądu w Biurze Prezydenta Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2222

Zarządzenie Nr 24/III/III/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 grudnia 2010r.

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

Na  podstawie  art.  257  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     166.360 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     166.360 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     166.360 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     166.360 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia znajdują się do wglądu w Biurze Prezydenta Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2223

Zarządzenie nr 28/III/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
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Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy o drogach  
publicznych z dnia z dnia 21 marca 1985r. (t.j. - Dz.  nr 19 z 2007r.  poz. 115) oraz uchwały 
Nr  XXXIX/655/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  27  sierpnia  2008r.  
w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążenia  nieruchomości  oraz  ich 
wydzierżawiania  i  użyczania  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  94,  poz.  1419)
zmienionej uchwałą Nr LXXIV/1171/2010 z dnia 26 maja 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr 70, poz. 950) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam stawki czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 
2.  Stawki czynszu wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia są stawkami brutto 
(zawierają podatek VAT 23% ).
3. Ustalam wynagrodzenie za korzystanie z pasów drogowych dróg wewnętrznych bez tytułu 
prawnego  w  wysokości  utraconego  czynszu  wg  stawek  wymienionych  w  załączniku  do 
niniejszego zarządzenia.

§  2.  Ustalam  termin  wnoszenia  czynszu  za  dzierżawę  pasów  drogowych  dróg 
wewnętrznych:
1) roczny – do 15 marca każdego roku, z góry za dany rok, 
2) miesięczny – do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,
3) w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż 1 miesiąc termin ustalony zostanie  
w umowie dzierżawy.

§ 3. 1. Dzierżawa pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowana 
jak dzierżawa pasa drogowego przez 1 dzień.
2. Dzierżawa pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m² lub powierzchni pasa zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m² jest traktowane 
jak dzierżawa 1m² pasa drogowego.
 

§ 4. 1. Czynsz roczny w wysokości określonej w załączniku pobierany jest za każdy 
rok umieszczenia urządzenia  w pasie  drogowym,  przy czym za umieszczenie  urządzenia  
w pasie  drogowym lub  na  drogowym obiekcie  inżynierskim przez  okres  krótszy niż  rok 
opłata  obliczana  jest  proporcjonalnie  do  liczby  dni  umieszczenia  urządzenia  w  pasie 
drogowym lub drogowym obiekcie inżynierskim.
2. Czynsz roczny za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się  
w terminie ustalonym w umowie. Za lata następne w terminie do 15 marca każdego roku,  
z góry za dany rok. 

§  5.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  strony  Prezydent  Miasta  
Gorzowa Wlkp. może udostępnić pas drogowy drogi wewnętrznej poprzez zawarcie umowy 
użyczenia.

§  6.  W  Zarządzeniu  nr  1102/II/2008  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008r., w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych na 
cele nierolnicze w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3.Stawki czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych określa odrębne zarządzenie”.
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§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 1791/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
23  czerwca  2010r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  czynszu  za  dzierżawę  dróg 
wewnętrznych  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  
i ochroną dróg w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam Dyrektorowi  Wydziału  Dróg i  Transportu 
Publicznego i Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu 
przez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w  miejscach  publicznych,  a  także  przez  ogłoszenie  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 28/III/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 grudnia 2010r.

Na  drogach  wewnętrznych  położonych  w  granicach  administracyjnych  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  ustala  się  stawki  czynszu  za  dzierżawę  
pasa drogowego w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

Stawki czynszu (brutto) za każdy dzień dzierżawy 1m2 powierzchni pasa drogowego,  
według zajmowanego elementu w złotych: 

Nawierzchnia twarda ulepszona oraz nawierzchnia 
brukowa i z elementów prefabrykowanych

Nawierzchnia tłuczniowa,
żwirowa, żużlowa oraz 

gruntowa
Jezdnia
do 20%

szerokości

Jezdnia do 
20%-50%
szerokości

Jezdnia
 powyżej 

50% 
szerokości

Chodnik, 
zatoka, 
parking, 
zjazd 

Pobocze i 
pozostałe 
elementy 

pasa 

z
możliwością 
przejazdu 

bez 
możliwości 
przejazdu

2,00 6,00 8,00 1,00 0,50 1,00 2,00

a)  stawki  czynszu  obniża  się  o  95%  w  wypadku  zajęć  na  cele  związane  
z  prowadzeniem robót  budowlanych  na  obiektach  zabytkowych  oraz  obiektach  placówek 
kultury i oświaty, polegające na: remoncie, przebudowie i rozbiórce obiektu.
 
2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 

Roczna stawka czynszu (brutto) za 1m² powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut 
poziomy urządzeń infrastruktury technicznej,

Z wyłączeniem drogowych 
obiektów inżynierskich 

/zł/

Na drogowych obiektach 
inżynierskich 

/zł/
8,00 160,00
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 a)  czynsz  obniża  się  o  50%  dla  urządzeń  wodociągowych,  gazowych,  ciepłowniczych  
i kanalizacji sanitarnych,
b)  roczną  stawkę  czynszu  obniża  się  o  90%  dla  urządzeń  służących  bezpieczeństwu 
publicznemu. 
 
3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami 
zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
Stawki czynszu (brutto) za każdy dzień zajęcia 
1m² powierzchni pasa drogowego zajętej przez 

rzut poziomy obiektu budowlanego /zł/

Stawki czynszu (brutto) za 1m² powierzchni 
reklamy (dziennie)

 /zł/
Strefa A Strefa B  

1,400,30 0,20
 
Strefa A obejmuje ulice wymienione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Strefa B obejmuje pozostałe ulice nie wymienione w strefie A.

a)  w  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  zainteresowanych  stron  Prezydent  Miasta  
Gorzowa Wlkp. może obniżyć stawki czynszu za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego do 50%.
b) stawki czynszu za 1m2 powierzchni reklamy obniża się o 95% dla reklam umieszczanych 
przez osoby prawne i fizyczne propagujące hasła bezpieczeństwa ruchu drogowego, o treści 
i formie określonej przez zarządcę drogi w porozumieniu z Komendą Miejską Policji oraz 
pod warunkiem, że treści reklamowe inne niż dotyczące bezpieczeństwu ruchu zajmują mniej 
niż 10% powierzchni tablic.
c) stawki  czynszu  za  1m2 obniża  się  o  95%  dla  reklam  oraz  obiektów  budowlanych 
promujących Miasto Gorzów Wlkp.
d) stawki czynszu za 1m2 powierzchni reklamy obniża się o 50% dla reklam podwieszanych 
do słupków, na których umocowano tablice z nazwami ulic.
e) stawki czynszu za 1m² powierzchni reklamy obniża się o 95% dla reklam umieszczonych 
na słupach ogłoszeniowych stanowiących obiekt małej architektury.

4. za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione 
w pkt. 1-3,
 

Stawki czynszu (brutto) za każdy dzień zajęcia 1m² powierzchni pasa drogowego, według 
zajmowanego 

elementu w złotych:
Schody, 
podjazdy,
dojścia, 
parkingi,

 cele składowe
/zł/

Zastrzeżone 
wydzielone
stanowiska 
postojowe
(koperty)
Poza SPP

Cele 
rekreacyjne, 
ogrodnicze i
wygrodzenia 

terenu
/zł/

Inne
/zł/

Cele magazynowe
 

0,10 0,50 0,10 0,50 0,20
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Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 28/III/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 grudnia 2010r.

Wykaz ulic w strefie A:

Dworcowa, Składowa, Garbary,  Młyńska,  Zaułek,  Łużycka,  Łazienki,  Wodna, Chrobrego  
(od  Jagiełły  do  Nadbrzeżnej),  Mostowa,  Lutycka,  Pionierów,  Obotrycka,  Fornalskiej, 
Cichońskiego, Nadbrzeżna, Spichrzowa, Jagiełły, Wybickiego, Łokietka (od Wybickiego do 
Ronda  Kosynierów  Gdyńskich),  Dzieci  Wrzesińskich,  Zabytkowa,  Wełniany  Rynek, 
Hawelańska,  Pocztowa,  Strzelecka,  Stara,  Sikorskiego  (od  Dworcowej  do  Warszawskiej), 
Kosynierów Gdyńskich (od ronda Kosynierów Gdyńskich do Sikorskiego), Estkowskiego  
(od  Kos.  Gdyńskich  do  Orląt  Lwowskich),  Orląt  Lwowskich  (od  Estkowskiego  do 
Sikorskiego).
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Grażyna Wojciechowska
każdy wtorek

w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Tomasik

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć 
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Cena 
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