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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

SPIS TREŚCI

Poz. 2423
Uchwała NR XXIII/238/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie 
stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej, na 2012 rok, 
dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2424
Uchwała NR XXIV/239/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2425
Uchwała NR XXIV/240/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2426
Uchwała NR XXIV/241/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca 
uchwałę  w sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w skład  mieszkaniowego zasobu 
gminy

Poz. 2427
Uchwała NR XXIV/242/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 25 stycznia 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w celu 
odtworzenia działki budowlanej

Poz. 2428
Uchwała NR XXIV/243/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 25 stycznia 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2429
Uchwała NR XXIV/244/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2430
Uchwała NR XXIV/245/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu

Poz. 2431
Uchwała NR XXIV/246/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2432
Uchwała NR XXIV/247/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp .z dnia 25 stycznia 2012 r., w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2433
Uchwała Nr XXIV/248/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

Poz. 2434
Uchwała Nr XXIV/249/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie określenia  zasad nabywania,  zbywania i  obciążania nieruchomości  oraz ich 
wydzierżawiania i użyczania.

Poz. 2435 
Uchwała NR XXIV/250/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2012 r.  w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp i nadania jej statutu.

Poz. 2436 
Uchwała Nr XXIV/251/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok

Poz. 2437 
Zarządzenie Nr 456/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2012r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2438
Uchwała Nr XXVI/252/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
zamiaru przekształcenia samorządowych zasadniczych szkół zawodowych w Gorzowie Wlkp., 
o okresie nauczania krótszym niż 3 lata.

Poz. 2439 
Uchwała Nr XXVI/253/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 27 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2440
Uchwała Nr XXVI/254/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami 

Poz.2441
Uchwała Nr XXVI/255/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na lata 2012 – 
2014.

Poz.2442
Uchwała Nr XXVI/256/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz.2443
Uchwała  Nr  XXVI/257/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  29 lutego 2012r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

Poz. 2444 
Uchwała Nr XXVI/258/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Poz.2445 
Uchwała Nr XXVI/259/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
odstąpienia od wymogu niezbędnego do przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego 
jego najemcom 

Poz. 2446
Uchwała Nr XXVI/260/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz.2447 
Uchwała Nr XXVI/261/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz. 2448 
Uchwała Nr XXVI/262/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz. 2449 
Uchwała Nr XXVI/263/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz. 2450
Uchwała  Nr XXVI/264/2012  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.   dnia  29  lutego 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz.2451
Uchwała Nr XXVI/265/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Poz.2452
Uchwała Nr XXVI/266/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz.2453
Uchwała Nr XXVI/267/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
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Poz.2454
Uchwała Nr XXVI/268/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościami

Poz.2455
Uchwała Nr XXVI/269/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Poz. 2456
Uchwała Nr XXVI/270/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
wydania opinii o lokalizacji kasyna gry 

Poz. 2457
Uchwała Nr XXVI/271/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Poz. 2458
Uchwała Nr XXVI/272/2012  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.  w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok.
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AKTY PRAWNE

Poz. 2423

Uchwała NR XXIII/238/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 4 stycznia 2012 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej i tramwajowej, 
na 2012 rok, 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 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. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości:
-trakcja autobusowa - 2,09 zł/wozokm
-trakcja tramwajowa - 5,43 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 
2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

 Jerzy Sobolewski 

Poz. 2424

Uchwała NR XXIV/239/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 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. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. V Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp., ul. 30 Stycznia 29.

5



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

§ 2.  Z  dniem 1 września  2012 roku nie  dokonuje się  rekrutacji  uczniów do V Liceum 
Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

§  3.  Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonania 
czynności  niezbędnych  do  przeprowadzenia  likwidacji,  w  szczególności  do  zawiadomienia  
o  zamiarze  likwidacji  szkoły  rodziców  uczniów  i  Lubuskiego  Kuratora  Oświaty  oraz  do 
wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty o opinię o likwidacji szkoły.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2425

Uchwała NR XXIV/240/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się zlikwidować publiczną Szkołę Podstawową 
Specjalną nr 19, z siedzibą w obiekcie Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Spokojnej 57, wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół nr 12 w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2426

Uchwała NR XXIV/241/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 25a-e ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/1017/2009 z dnia 28 października 
2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
(Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 136, poz. 1885), zmienionej uchwałą nr LXXVII/1193/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 80, 
poz. 1068) wprowadza się następujące zmiany:

1) po Rozdziale 7 dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu: „Rozdział 7a Pomieszczenia tymczasowe 
§ 12a.1. Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, na które przeznacza lokale o najniższym 
wyposażeniu technicznym, składające się  z  izby lub zespołu izb.  2.  Gmina może wynajmować 
lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom uprawnionym do otrzymania pomieszczenia 
tymczasowego. 3. Od podnajemców, o których mowa w ust. 2, gmina może pobierać czynsz niższy 
niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu.”

2) w § 17 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) w następstwie dokonania zamiany zostałby naruszony 
interes gminy i zasady racjonalnej gospodarki.”

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2427

Uchwała NR XXIV/242/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

 dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych 
w celu odtworzenia działki budowlanej
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 8 i ust.1b w związku z art. 209a ust.  
1 i 2 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:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na udzielanie właścicielom lokali mieszkalnych bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości gruntowych - zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej.

2. Bonifikata obejmuje cenę gruntu oraz cenę budynków gospodarczych położonych na tym gruncie 
- w jednakowej wysokości.

§ 2. Przy ustalaniu wysokości bonifikaty uwzględnia się:
1) sposób zapłaty ceny,

2) koszty inwestycji i remontów przeprowadzonych na zbywanej nieruchomości, poniesionych 
ze środków Miasta.

§ 3. Ustala się, z zastrzeżeniem § 4, następujące stawki procentowe bonifikat:
1) przy jednorazowej zapłacie - 50%,
2) przy rozłożeniu zapłaty na raty - 30%.

§  4.  Jeżeli  w  okresie  ostatnich  10  lat  na  zbywanej  nieruchomości  prowadzone  były 
inwestycje  lub  remonty  ze  środków  Miasta  -  stawkę  bonifikaty  określoną  w  §  3  obniża  się 
proporcjonalnie  do  udziału  ich  kosztów  w cenie  nieruchomości  -  z  zaokrągleniem w  górę  do 
pełnego procentu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2428

Uchwała NR XXIV/243/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego
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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),
 zmienionej uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. (Dz.Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 51 poz.970) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego z Leszkiem i Elżbietą Gradzik, usytuowanego w budynku przy 
ul.  Łokietka  35,  o  pow.  58,30m²,  na  czas  nieoznaczony  -  z  przeznaczeniem  na  działalność 
handlową. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2429

Uchwała NR XXIV/244/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

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

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), 
zmienionej uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. (Dz.Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 51 poz.970) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z  Zarządem Okręgowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia  Ratunkowego w Gorzowie  Wlkp., 
umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 62,79m² usytuowanego w budynku przy ul. Łokietka 8, 
na  czas  nieoznaczony  -  z  przeznaczeniem  na  siedzibę  Zarządu  oraz  prowadzenie  działalności 
oświatowej, wychowawczej i sportowej. 

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2430

Uchwała NR XXIV/245/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

 dnia 25 stycznia 2012 r.

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

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), 
zmienionej uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. (Dz.Urz. 
Województwa Lubuskiego Nr 51 poz.970) uchwala się, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu garażu usytuowanego w ciągu garażowym przy ul. Estkowskiego 15-16, o pow. 15,11m², na 
czas nieoznaczony ze Stanisławą Chojnacką. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2431

Uchwała NR XXIV/246/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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  
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1, pkt  2 ustawy  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ze  
zm.) Rada Miasta uchwala  co następuje: 

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę                 22.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę                                                                          22.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę                  22.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę                                                                           22.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

           Jerzy Sobolewski 

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

Poz. 2432

Uchwała Nr XXIV/247/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. 
z  2001  roku  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.);  art.12  pkt  5  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o  samorządzie  powiatowym (t.j.Dz.  U.  z  2001  roku Nr  142,  poz.1592  ze  zm.);  art.211  ust  1,
art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 3, 4, 8, art. 214 ust.1 i 3, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6, art. 235, art. 236, art.  
237 ust.1 ustawy z 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            168.126 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę                                                                    168.126 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                                                                                                           168.126 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

11



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          1.429.106 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę                                                                      788.475 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę                                                           478.881 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę                                                                 640.631 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków dokonanego 
niniejszą uchwałą) w kwocie 1.260.980 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.

2.Zmniejsza  się  planowaną  nadwyżkę  budżetu  miasta  o  kwotę  1.260.980  zł,  która  po 
zmianie wynosi 28.139.020 zł.

3.Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą   1.260.980 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2012r., do 
uchwały budżetowej na 2012 rok  Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Załącznik nr 4 – Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie 
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2012 rok
Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Załącznik nr 6 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2012  rok  Nr  XXII/220/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
21 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. 
uchwała budżetowa na 2012 rok  § 14 otrzymuje brzmienie:
"§14.  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  2.597.981  zł  oraz  
w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 150.000 zł."

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2433

Uchwała Nr XXIV/248/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

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. 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 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 – 2086  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
-  do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 21 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 – 2086 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 - 2086 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.

Przewodniczący Rady Miasta 
( - )

Jerzy Sobolewski

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 XXIV/248/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2012-2086.
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1.  Dochody
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów w roku 2012 w 
stosunku  do  przewidywanego  wykonania  dochodów  w  roku  2011,  ustalonego  
na poziomie planu za 3 kwartały 2011 roku.
Od  roku  2016  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2015,  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 sie 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. 
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 2012-2015:
· realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 104,0%; 103,7%; 103,9%; 104,0%
· stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 10,0%; 9,3%; 8,5%; 7,7%
· CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,8%; 102,5%; 102,5%; 102,5%
· realny  wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  
dla lat: 102,9%; 103,2%; 103,6%

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2012 – 2015 przedstawiono 
procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2012 do 2011 r., 2013 r. do 2012 r., 
2014 r. do 2013 r., 2015 r. do 2014 r.

Wpływy z  podatków i  opłat  lokalnych  w latach  2012-2015 zaplanowano ze  wzrostem  
na poziomie : 107,3 %, 104,0%, 103,4%, 103,2% 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 2012-2013, wzrost w roku 2014, spadek w 
roku 2015, uzyskując następujące poziomy: 87,3% , 96,9% 100,7%, 97,2%.

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,  utrzymanie  zatrudnienia  na 
poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie  ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,  w 
przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).                                                                

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie  i dynamice 
wykonania w latach 2008-2010 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2011. 

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2012 – 
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115,3%, w latach 2013-2015 -101,0% kolejno w latach.
Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku 2012 – 

77,7%, w latach 2013-2015 - 102,5% kolejno w latach ( prognozowana CPI).
Dochody bieżące z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje) zaplanowano ze 

spadkiem  w  roku  2012  -  94,7%,  zgodnie  z  wielkościami  podanymi  przez  Lubuski  Urząd 
Wojewódzki,  natomiast w  latach 2013-2015 przewidziano wzrost -  105,0%. Spowodowane jest to 
uruchamianiem rezerw w ciągu roku budżetowego przez LUW na dotowane zadania.

Subwencję  ogólną  ustalono  ze  wzrostem:  na  rok  2012  -  105,5%,  w latach  2013-2015  
odpowiednio : 103,8%, 102,6% 102,6%. Podstawa : wielkość subwencji ogólnej prognozowana dla 
kraju w latach 2012-2014 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 oraz projekcie 
ustawy budżetowej na 2012 r.

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 2012 – 86,0% oraz wzrostem w latach 
2013-2015 - 102,5% ( prognozowana CPI).

2.   Wydatki. 
Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania 
w  latach  2009-2010  oraz  przewidywane  wykonanie  w  roku  2011,  ustalone  
na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za III kwartał 2011 (równowartość tego 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. 
Łączne  nakłady  finansowe  w  kwocie  10.966.222  zł  ujęto  zgodnie  z  uchwałami  Rady  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.,  w  których  udzielono  przedmiotowych  poręczeń.  Limity  poszczególnych  lat 
stanowią zabezpieczenie spłat przypadających w danym roku budżetowym. 
Ze  względu  na  kapitalizację  części  odsetek  w  okresach  miesięcznych  przekraczających  kwotę 
miesięcznych spłat  odsetek  w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego  suma limitów w poszczególnych  latach  przekroczy łączne  nakłady finansowe 
wynikające z uchwał j/w. 
Miasto  Gorzów  Wlkp.  odpowiada  za  zaciągnięte  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  
10.966.222 zł, zgodnie z udzielonym poręczeniem.
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty 
wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach 
upoważnień 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.

Wynik budżetu.
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Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.
Z prognozowanych wysokości w Wieloletniej  Prognozie Finansowej wynika, że w latach 2012-
2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 
Od roku 2026 przewidywana do uzyskania nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na wydatki. 
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  w roku  2012  będzie  zbliżona  wysokością  do  planowanych  rozchodów 
budżetu,  a  następnie  będzie  rosnąć.  Pozwoli  to  na  wygospodarowanie  środków  na  inwestycje 
miasta.

3.    Przychody budżetu .
Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się zaciągnięcia długu w formie kredytu, pożyczki bądź 
emisji obligacji komunalnych w latach prognozowanych tj. 2012-2086. 

4.     Rozchody budżetu .
 Spłatę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych  kredytów
 i pożyczki w NFOŚiGW. 

5.     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.
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  ( Db n-2 + Sm n-
2 - Wb n- ) / 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  
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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.

.
Poz. 2434

Uchwała Nr XXIV/249/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 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 zmienionej uchwałą nr VI/53/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 
dnia 23 lutego 2011r.  zmieniającą uchwałę w sprawie określenia  zasad  nabywania,  zbywania i 
obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania  wprowadza  się  następujące 
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zmiany: 
§ 6. otrzymuje brzmienie: 

§ 6. Prezydent Miasta może zbywać nieruchomości stanowiące własność lub prawo 
użytkowania wieczystego Miasta: 

1) w drodze przetargu - nieruchomości zabudowane i przewidziane pod zabudowę - zgodnie ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Gorzowa Wlkp., miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy,

2) w trybie bezprzetargowym - nieruchomości, których sprzedaż jest ustawowo zwolniona z 
obowiązku przetargowego trybu zbycia, 

3) w trybie art. 151 i art. 231 Kodeksu cywilnego - jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami 
rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta, 

bez  konieczności  uzyskania  zgody  Rady  Miasta,  jeżeli  wartość  nieruchomości  nie 
przekracza 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych).

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2435

Uchwała Nr XXIV/250/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu.

Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  
Dz.U. z 2001r. Nr. 142, poz 1592 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miasta Gorzowa Wlkp. i nadaje się jej statut w 
brzmieniu:

Statut Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

18



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Statut Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zwany dalej Statutem, określa cele 
i zasady działania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

2.  Młodzieżowa  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  zwana  dalej  Młodzieżową  Radą,  jest 
reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Działalność w Młodzieżowej Radzie jest pracą społeczną.

4.  Liczbę  Radnych  Młodzieżowej  Rady  i  sposób  ich  wyboru  określa  Regulamin 
przeprowadzania  wyborów  do  Młodzieżowej  Rady  umieszczony  w  rozdziale  7  do  Statutu 
Młodzieżowej Rady.

5. Młodzieżowa Rada ma charakter apolityczny.

§ 2.1. Siedzibą Młodzieżowej Rady jest Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.

2. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata.

3. Obszarem działania jest Miasto Gorzów Wlkp.

§ 3.1. Młodzieżowa Rada ma prawo używania pieczątki okrągłej z napisem: „Młodzieżowa 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp.”.

Rozdział 2
Zakres działania i zadania Młodzieżowej Rady

§ 4. Celami Młodzieżowej Rady są: 
1) rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży;
2) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działalności młodzieży; 
3) kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych; 
4)  rozpoznawanie  i  reprezentowanie  interesów  młodzieży  wobec  instytucji  publicznych  oraz 
pozarządowych; 
5) działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia; 
6) integracja i współpraca środowisk młodzieżowych i twórczych na terenie Miasta; 
7) zapewnienie czynnego udziału młodzieży w życiu Miasta; 
8) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej; 
9) kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych; 
10) poznawanie historii i kultury innych państw. 

§ 5. Młodzieżowa Rada może realizować swoje cele poprzez:
1)  spotkania  z  władzami  miejskimi,  oświatowymi  oraz  organizacjami  społecznymi  w  zakresie 
spraw dotyczących młodzieży;
2) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących spraw młodzieży;
3) delegowanie członków Młodzieżowej Rady na sesje Rady Miasta i posiedzenia jej komisji;
4) zwracanie się do Przewodniczącego Rady Miasta, radnych oraz Prezydenta Miasta z wnioskami 
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o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej oraz z zapytaniami;
5) inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w Mieście;
6) organizowanie imprez propagujących cele Młodzieżowej Rady;
7) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji;
8) prowadzenie działalności informacyjno - doradczej;
9) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół ponadpodstawowych;
10) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia;
11) organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej;
12) współpracę z krajowymi i  zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi, a w szczególności 
innymi Młodzieżowymi Radami.

§ 6. Do wyłącznej właściwości Młodzieżowej Rady należy:
1) uchwalanie planu pracy Młodzieżowej Rady;
2) powoływanie komisji Młodzieżowej Rady i określanie ich zadań;
3) wybór i odwoływanie Prezydium;
4) stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady;
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji  Młodzieżowej Rady,  
w tym zajmowanie stanowisk.

Rozdział 3
Skład i kompetencje Młodzieżowej Rady

§ 7.  W skład  Młodzieżowej  Rady wchodzą Radni,  wybrani  według zasad określonych  
w Regulaminie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady. 

§ 8. Radni Młodzieżowej Rady mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Młodzieżowej Rady;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach Młodzieżowej Rady;
3) zgłaszać projekty uchwał, postulaty, inicjatywy oraz inne wnioski;
4) wnioskować o uzupełnienie porządku obrad sesji Młodzieżowej Rady o sprawę, którą uważa za 
pilną i społecznie uzasadnioną, zwłaszcza taką, która wynika z postulatów i skarg wyborców;
5) uczestniczyć w pracach komisji Młodzieżowej Rady;
6) zabierać głos w dyskusjach;
7) składać interpelacje i zapytania do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady;
8) brać udział we wszystkich przedsięwzięciach Młodzieżowej Rady;
9) prowadzić poza sesyjną działalność zgodną z celami statutowymi Młodzieżowej Rady.

§ 9. Radni Młodzieżowej Rady mają obowiązek:
1) przestrzegać Statutu i uchwał Młodzieżowej Rady;
2) czynnie uczestniczyć w pracach Młodzieżowej Rady;
3) uczestniczyć w sesjach Młodzieżowej Rady i pracach komisji;
4) brać udział w pracach co najmniej jednej komisji;
5) informować środowiska uczniowskie o działalności Młodzieżowej Rady;
6) przedstawiać wnioski środowisk uczniowskich na sesjach Młodzieżowej Rady;
7)  przedkładać  Prezydium  Młodzieżowej  Rady  usprawiedliwienia  w  razie  nieobecności  na 
posiedzeniu Młodzieżowej Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia posiedzenia;
8) przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych;
9) powiadamiać Przewodniczącego Młodzieżowej Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.
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§ 10. Wygaśnięcie mandatu Radnego Młodzieżowej Rady następuje wskutek:
1) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
2) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych sesjach Młodzieżowej Rady;
4) śmierci;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnego orzeczenia 
o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego lub środka poprawczego;
6)  cofnięcia  na  piśmie  zgody,  o  której  mowa  w  Regulaminie  przeprowadzania  wyborów  do 
Młodzieżowej Rady (w przypadku osoby małoletniej);
7) odmowy złożenia ślubowania, o którym mowa w Regulaminie przeprowadzania wyborów do 
Młodzieżowej Rady.

Rozdział 4
Organizacja pracy Młodzieżowej Rady

§ 11.1. Młodzieżowa Rada działa w oparciu o plan pracy uchwalany corocznie, w którego 
realizacji uczestniczą Prezydium oraz komisje. 

2. Obrady Młodzieżowej Rady, jej Prezydium i komisji są jawne. 

3. Młodzieżowa Rada może podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności części lub całości sesji. 
W takim  przypadku,  w  niejawnej  części  sesji  brać  udział  mogą  wyłącznie  Radni  oraz  osoby 
niezbędne do prawidłowego przebiegu sesji. 

4. Młodzieżowa Rada obraduje nie rzadziej niż raz na 2 miesiące w roku szkolnym. 

5. Sesje Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Młodzieżowej Rady z własnej
 inicjatywy lub na wniosek co najmniej 10 Radnych, Przewodniczącego Rady Miasta lub 
Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, załączając do zawiadomienia 
projekt porządku obrad.

6. W obradach mogą uczestniczyć osoby nie będące radnymi i zabierać głos za zgodą 
Przewodniczącego obrad. Osobom tym nie przysługuje prawo udziału w głosowaniu.

7. Z obrad Młodzieżowej Rady sporządza się protokół.

8. Obrady Młodzieżowej Rady odbywają się w Siedzibie Młodzieżowej Rady.

9. W szczególnych okolicznościach obrady Młodzieżowej Rady mogą odbywać się w innym 
miejscu niż w określonym w § 11 ust. 8.

10. Pierwszą sesją nowo wybranej Młodzieżowej Rady zwołuje Przewodniczący Rady 
Miasta w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników wyborów do Młodzieżowej Rady.

11. Pierwszą sesję, do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, prowadzi 
najstarszy wiekiem członek Młodzieżowej Rady obecny na sesji.
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§ 12.1. Pracami Młodzieżowej Rady kieruje Prezydium Młodzieżowej Rady, zwane dalej 
Prezydium, składające się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 1-3 
członków.

2. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, 
zwanego dalej Przewodniczącym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym.

3. Młodzieżowa Rada wybiera ze swego grona na wniosek Przewodniczącego dwóch 
Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 1-3 członków, zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy statutowego jej składu, w głosowaniu tajnym.

4. Prezydium wybierane jest na pierwszej sesji nowo wybranej Młodzieżowej Rady.

5. Rada może odwołać członka Prezydium lub całe Prezydium większością ⅔ statutowego 
składu Młodzieżowej Rady w głosowaniu tajnym na wniosek ¼ statutowego składu Młodzieżowej 
Rady złożony na piśmie nie później niż na 14 dni przed sesją Młodzieżowej Rady, na której ma być 
rozpatrywany.

6. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał 
wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej 
niż po upływie 3 miesięcy od daty głosowania w sprawie odwołania.

7. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu 
powołania nowego członka lub Prezydium.

§ 13. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Młodzieżowej Rady;
2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) wykonywanie budżetu;
4) realizacja uchwał Młodzieżowej Rady;
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje Radnych.
6) kontrola Stałej Komisji Konsultacyjnej
7) informowanie środków masowego przekazu o działalności Młodzieżowej Rady;
8) nadzorowanie oficjalnej strony internetowej Młodzieżowej Rady.

§ 14. Do kompetencji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady należy:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Młodzieżowej Rady;
2)realizacja uchwał Młodzieżowej Rady; 
3) reprezentowanie Młodzieżowej Rady na zewnątrz;
4) organizowanie prac Młodzieżowej Rady i Prezydium;
5) zwoływanie sesji Młodzieżowej Rady;
6) ustalanie projektu porządku obrad Młodzieżowej Rady;
7) przewodniczenie obradom sesji Młodzieżowej Rady i Prezydium;
8) koordynacja działań komisji Młodzieżowej Rady;

§ 15.1. Z upoważnienia Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez 
niego Wiceprzewodniczący.
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2.  W  przypadku,  gdy  Przewodniczący  nie  wyznaczył  jednego  z  Wiceprzewodniczących  do 
pełnienia  jego  obowiązków  w  czasie  nieobecności,  obowiązki  Przewodniczącego  pełni 
Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 16. Do kompetencji Sekretarza Młodzieżowej Rady należy:
1) prowadzenie i gromadzenie dokumentacji Młodzieżowej Rady;
2)  zapewnienie  sprawnego  funkcjonowania  Młodzieżowej  Rady  i  odpowiedniego  przepływu 
informacji;
3) sporządzanie protokołów z sesji Młodzieżowej Rady.

§ 17.1. Młodzieżowa Rada może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot 
ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje przedkładają Młodzieżowej Radzie sprawozdania z działalności.

3. Komisje wybierają ze swego grona Przewodniczącego w trybie określonym w § 12 ust. 2.

4.  W pracach komisji  może uczestniczyć  również osoba nie  będąca  Radnym,  której  nie 
przysługuje prawo do udziału w głosowaniu.

§ 18.1. Młodzieżowa Rada powołuje Stałą Komisję Konsultacyjną bezpośrednio 
podlegającą Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady.

2. Stała Komisja Konsultacyjna pełni funkcję doradczą dla Młodzieżowej Rady.

3. Stała Komisja Konsultacyjna składa się byłych Radnych Młodzieżowej Rady zwanymi 
Komisarzami.

4. Mandat Komisarza wygasa z dniem ukończenia 25 roku życia.

5. Były Radny ma prawo zrzec się mandatu Komisarza Stałej Komisji Konsultacyjnej.

6. Stała Komisja Konsultacyjna obraduje według potrzeb.

7.  Stała  Komisja  Konsultacyjna  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  w  trybie 
określonym w § 12 ust. 2.

8. Stałej Komisji Konsultacyjnej przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.

9.  Stała  Komisja  Konsultacyjna  może  podejmować  w  porozumieniu  z  Prezydium 
Młodzieżowej Rady własne inicjatywy.

10. Działania Stałej Komisji Konsultacyjnej nie mogą być sprzeczne z pracami 
Młodzieżowej Rady.

11. Stała Komisja Konsultacyjna może ustalić szczegółowe zasady funkcjonowania 
i organizację pracy w Regulaminie.
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§ 19. Młodzieżowa Rada może ustalić szczegółowe zasady funkcjonowania i organizację 
pracy w Regulaminie.

§ 20.1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 
1) Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady;
2) Prezydium Młodzieżowej Rady;
3) komisji;
4) grupie złożonej z minimum 6 Radnych;
5) Stałej Komisji Konsultacyjnej.

2.  Uchwały  Młodzieżowej  Rady  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co 
najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

§  21.1.  Nadzór  nad  działalnością  Rady  na  podstawie  kryterium  zgodności  z  prawem 
sprawuje Rada Miasta.

2.  Przewodniczący  Młodzieżowej  Rady  zobowiązany  jest  do  przedłożenia 
Przewodniczącemu Rady Miasta uchwał Młodzieżowej Rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia, 
z wyjątkiem uchwał o charakterze stanowisk.

3. Rada Miasta uchyla sprzeczną z prawem uchwałę Młodzieżowej Rady na najbliższej sesji 
od jej przedłożenia.

Rozdział 5
Finanse Młodzieżowej Rady

§  22.  Środki  na  realizację  celów  statutowych  Młodzieżowej  Rady  pochodzą  z  budżetu 
Miasta Gorzowa Wlkp. Dysponentem tych środków jest dyrektor Biura Rady Miasta.

§ 23.  Młodzieżowa Rada może nawiązywać współpracę z organizacjami pozarządowymi 
działającymi  na  terenie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  w  szczególności  z  mającymi  podobne  cele,  
w ramach których prowadziłaby wspólne projekty, na które ubiegałaby się o środki zewnętrzne, 
pochodzące w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§  24.  W  sprawach  nieobjętych  Statutem  Młodzieżowej  Rady  decyduje  się  w  trybie 
odrębnych uchwał Młodzieżowej Rady.

§ 25.  Sprawy,  których nie  udało  się  zakończyć w czasie  trwania  kadencji  powinny być 
kontynuowane przez Młodzieżową Radę następnej kadencji.

§ 26. 1. Pomieszczenia na działalność Młodzieżowej Rady zapewnia Urząd Miasta 
Gorzowa Wlkp.

2. Zasady korzystania z tych pomieszczeń przez Młodzieżową Radę, na jej wniosek, ustala 
dyrektor Biura Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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Rozdział 7
Regulamin przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 27. Radni Młodzieżowej Rady wybierani są spośród wszystkich uczniów młodzieżowych 
szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. W głosowaniu tajnym, bezpośrednim 
i równym.

§ 28. Młodzieżowa Rada liczy maksymalnie 34 Radnych.

§ 29. Każda młodzieżowa szkoła ponadgimnazjalna stanowi okręg wyborczy. Z każdego 
okręgu wyborczego wybieranych jest  dwóch Radnych. Każdy uczeń danego okręgu ma bierne  
i czynne prawo wyborcze, ale głos może oddać tylko na kandydata swojego okręgu.

§ 30. W przypadku zgłoszenia się tylko dwóch kandydatów, otrzymują oni automatycznie 
mandaty  Radnych.  W  przypadku  zgłoszenia  się  tylko  jednego  kandydata,  otrzymuje  on 
automatycznie mandat Radnego, drugi mandat wygasa. W przypadku nie zgłoszenia się żadnego 
kandydata, oba mandaty wygasają.

§  31.  Wybory  przeprowadzają  Szkolne  Komisje  Wyborcze  utworzone  z  przedstawicieli 
samorządów uczniowskich. W skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli samorządu uczniowskiego 
oraz nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły. Członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej nie 
mogą być kandydatami na Radnego.

§ 32. Do zadań nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły należy przewodniczenie 
Szkolnej Komisji Wyborczej oraz zatwierdzanie kandydatur.

§ 33 .W przypadku braku wystarczającej liczby członków samorządu uczniowskiego, 
o których mowa w ust. 3 powołuje się na to miejsce chętnych uczniów.

§ 34. Do zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należy:
1) rozpowszechnienie informacji na temat wyborów;
2) rejestracja zgłoszonych kandydatów i zorganizowanie spotkania z nimi;
3) przygotowanie kart do głosowania;
4) przeprowadzenie głosowania w szkole;
5) ustalenie wyników głosowania w szkole;
6) podanie wyników do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
7) sporządzenie protokołu z głosowanie;
8) przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów do Biura Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§  35.Prawo zgłaszania  swojej  kandydatury na  Radnego przysługuje  wszystkim uczniom 
danej szkoły.

 §  36.  Zgłoszenia  kandydatów  przyjmuje  Szkolna  Komisja  Wyborcza.  Rejestracja 
kandydatów dokonywana jest według kolejności zgłoszeń. Kandydatów można zgłaszać najpóźniej 
na 7 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
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§ 37. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: nazwę szkoły, imię i nazwisko kandydata, 
datę urodzenia oraz pisemną zgodę rodziców (opiekunów).

§ 38. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy wyborca ma prawo oddać jeden 
głos na wybranego przez siebie kandydata.

§ 39.  Wybory zarządza ustępujące Prezydium Młodzieżowej Rady.  Karty do głosowania 
przygotowują Szkolne Komisje Wyborcze. Są one opatrzone pieczęcią danej szkoły i wydawane do 
głosowania uczniom.

§ 40. Wybory przeprowadza się przez wystawienie w dniu wyborów zapieczętowanej urny, 
do  której  wyborcy  wrzucają  karty  do  głosowania  z  zakreślonym  znakiem „X”  przy  nazwisku 
wybranego  kandydata.  Wszelkie  inne  dopiski,  skreślania  czy  też  inne  niż  wyżej  wymienione 
oznaczenia kart, powodują nieważność kart.

§  41.  Za  wybranych  uważa  się  kandydatów,  którzy  otrzymali  kolejno  największą  ilość 
oddanych ważnie głosów. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kilku kandydatów, 
o wyborze decydują dodatkowo przeprowadzone wybory, które powinny się odbyć przed upływem 
7 dni od dnia I tury wyborów.

§ 42. Przewodniczący Szkolnej Komisji Wyborczej przekazuje protokół wraz z wynikami 
wyborów w terminie dwóch dni od dnia wyborów do Biura Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Biuro 
Rady  Miasta  przekazuje  wyniki  ze  wszystkich  okręgów  wyborczych  Przewodniczącemu  Rady 
Miasta  celem  zwołania  pierwszej  sesji  nowo  wybranej  Młodzieżowej  Rady  Miasta.  Kopie 
dokumentu pozostają w dokumentacji samorządu uczniowskiego.

§  43.  Radnym  Młodzieżowej  Rady  staje  się  osoba  wybrana  w  trybie  określonym  
w  niniejszym  Regulaminie,  która  na  sesji  Młodzieżowej  Rady  złoży  ślubowanie:  „Ślubuję 
uroczyście  obowiązki  Radnego Młodzieżowej Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  sprawować godnie, 
rzetelnie  i  uczciwie,  mając  na  względzie  dobro  mojego  miasta”.  Ślubujący  może  zakończyć 
wygłaszanie ślubowania słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

§  44.  W  przypadku  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  Radnego  Młodzieżowej  Rady, 
wakujący mandat Radnego obsadzany jest przez osobę, która w wyniku wyborów w danym okręgu 
uzyskała kolejne miejsce na liście. W przypadku braku takiej osoby, w terminie do 30 dni od daty 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego odbywają się automatyczne wybory w danym okręgu 
wyborczym w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 2. Wyznacza się Przewodniczącego Rady Miasta na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/123/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. i nadania jej statutu.

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

Przewodniczący Rady Miasta 
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2436

Uchwała Nr XXIV/251/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 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), zmienionej uchwałą nr XXXI/475/2008 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 
26 marca 2008r. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. Nr 34, poz.721) oraz uchwałą 
nr LXXXIII/1293/2010 z dnia 27 października 2010r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z dnia 23 grudnia 
2010r. Nr 120, poz.1930) uchwala się co następuje:

§  1.  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  przyjmuje  do  realizacji  plan  pracy  na  2012r.,  który 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta 
( - )

Jerzy Sobolewski

     Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/251/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 stycznia 2012 r
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Plan pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 rok

Data Posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział
29 luty - Sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w gorzowskich 
placówkach oświatowych

Wydział Edukacji 

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

- Sprawozdania z realizacji: 
·  Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w 2011 roku;
·  Miejskiego Programu Profilaktyki i 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2011;
 · Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii Miasta Gorzowa Wlkp. na rok 2011 
oraz Miejskiego Programu Promocji, Edukacji 
Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2013.

- Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego 
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy – Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2012-2016.

- Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki 
Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
2007+,

- Podjęcie uchwały w sprawie „Aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta 
Gorzowa Wlkp”. 

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Spraw 
Społecznych

Wydział Spraw 
Społecznych

GCPRiPS

Wydział Infrastruktury 
Miejskiej 

25 Kwiecień - Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta ( za I kwartał 2012 rok),

- Informacja z realizacji zadań w zakresie 
bezpieczeństwa publicznego miasta w okresie 
30.04.2011-30.04.2012,

- Informacje z realizacji zadań służby geodezyjnej 

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Zarządzania 
Kryzysowego

Wydział Geodezji i 
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i kartograficznej w roku 2011,

- Ocena funkcjonowania sfery płatnego 
parkowania w 2011 roku,

Katastru

Wydział Transportu 
Publicznego

30 Maja - Sprawozdanie z działalności GCPRiPS za 2011 
rok,

- Polityka spójności Unii Europejskiej w okresie 
2014-2020 – możliwości i kierunki wsparcia,

-Uwarunkowania z zakresu problematyki wodnej i 
wstępne wytyczne do określenia zasad 
zagospodarowania i zabudowy terenów 
położonych w Gorzowie Wlkp. pomiędzy rzeką 
Wartą, Kanałem Ulgi, ulicami Koniawską, 
Poznańską i granicami miasta w świetle 
doświadczeń wynikających z prowadzonych prac 
nad miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego 

GCPRiPS

Wydział Integracji 
Europejskiej

Wydział Urbanistyki 
Miasta

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

- Sprawozdanie z działalności zakładów 
budżetowych,

- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Gorzowa za 2011 rok i udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta

- Informacja Prezydenta Miasta o wynikach 
kontroli o sposobie wykorzystania dotacji przez 
instytucje, którym miasto w budżecie przyznaje 
dotacje celowe

Biuro Prezydenta Miasta

Wydziały Merytoryczne

Skarbnik Miasta

Wydział Audytu i 
Kontroli

02 Lipca Uroczysta Sesja Rady Miasta – wręczenie 
odznaczeń 

Biuro Rady Miasta

29 Sierpnia - Informacje o stanie przygotowań Miejskiej 
Oświaty do nowego roku szkolnego 2012-2013

- Sprawozdanie z działalności Spółek i Fundacji z 
udziałem miasta za 2011 rok,

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał 
Rady Miasta za II kwartał 2012 rok),

- Informacja na temat stanu obiektów mostowych 

Wydział Edukacji

Wydział Majątku i 
Działalności 
Gospodarczej

Biuro Prezydenta Miasta
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zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Infrastruktury 

Miejskiej
26 Września - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 

2012 roku,

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

- Ocena funkcjonowania kontroli biletowej w 
środkach komunikacji miejskiej 

- Informacja Prezydenta Miasta dotycząca 
zaawansowania prac w sprawie opracowania 
nowego „ Planu zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego miasta 
Gorzowa Wlkp. w latach 2013-2020

Skarbnik Miasta

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Transportu 
Publicznego 

Wydział Transportu 
Publicznego

24 Października - Realizacja „ Strategii rozwoju gorzowskiej 
oświaty w latach 2011-2016” oraz informacja o 
stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2011-2012,
- Kwartalne sprawozdania z wykonania uchwał 
Rady Miasta ( za III kwartał 2012 rok),

- Informacja o złożonych oświadczeniach 
majątkowych,

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntu w prawo własności,

- Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw 
klastrowych w Gorzowie Wlkp. 

- Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw 
klastrowych w Gorzowie Wlkp.

Wydział Edukacji

Biuro Prezydenta Miasta

Przewodniczący Rady 
Miasta

Wydział Nieruchomości

Biuro Obsługi Inwestora 
28 Listopada - uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2012 rok

- uchwała o opłacie targowej,

- uchwała w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych,

- uchwały w sprawie uchwalenia Programu 
Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z 
organizacjami pozarządowymi i innymi 

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Podatków i Opłat

Wydział Spraw 
Społecznych

30



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

podmiotami w 2013 roku, Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 
Gorzowa Wlkp. na rok 2013,

- Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego 
w zakresie wykonywania pracy przez skazanych 
oraz o podmiotach, w których jest wykonywana 
kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna. 

Wydział Spraw 
Społecznych 

19 Grudzień - Uchwalenie budżetu miasta na rok 2013

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

Skarbnik Miasta

Biuro Prezydenta Miasta 

Poz. 2437

Zarządzenie Nr 456/III/2012
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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  84.300 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę  84.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  84.300 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  84.300 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
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       Załącznik Nr 1
       do Zarządzenia Nr 456/III/2012 
       Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 stycznia 2012 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 47 315 246,00 84 300,00 47 399 546,00 

85295 Pozostała działalność 1 550 000,00 84 300,00 1 634 300,00 

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 84 300,00 84 300,00 

                                                                                                      Razem: 425 919 577,00 84 300,00 426 003 877,00 

Załącznik Nr 2
         do Zarządzenia Nr 456/III/2012 

           Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
         z dnia 31 stycznia 2012 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852 Pomoc społeczna 74 411 174,00 84 300,00 74 495 474,00  

85295 Pozostała działalność 2 030 000,00 84 300,00 2 114 300,00 

3110 Świadczenia społeczne 1 688 152,00 84 300,00 1 772 452,00 

                                                                                                      Razem: 397 780 557,00 84 300,00 397 864 857,00 
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Poz. 2438

Uchwała Nr XXVI/252/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowych zasadniczych szkół zawodowych 
w Gorzowie Wlkp., o okresie nauczania krótszym niż 3 lata.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 6 ustawy z 7 września 
1991 r.  o  systemie  oświaty (t.j.  Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  256,  poz.  2572 ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. zamierza się przekształcić samorządowe zasadnicze szkoły 
zawodowe,  o  okresie  nauczania  krótszym  niż  3  lata,  wymienione  w  załączniku  do  niniejszej 
uchwały, które od 01 września 2012 stają się zasadniczymi szkołami zawodowymi o 3 – letnim 
cyklu kształcenia.

§  2.  Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonania 
czynności  niezbędnych  do  przeprowadzenia  przekształcenia  szkoły,  w  szczególności  do 
zawiadomienia  o  zamiarze  przekształcenia  szkoły  rodziców  uczniów  i  Lubuskiego  Kuratora 
Oświaty oraz do wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie przekształcenia.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) 

Jerzy Sobolewski  

      Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/252/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

        z dnia 29 lutego  2012 r

Zasadnicze szkoły zawodowe

-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Gorzowie Wlkp., ul. Śląska 64 C
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Gorzowie Wlkp., ul. Dąbrowskiego 32
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 w Gorzowie Wlkp., ul. Poznańska 23
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3
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Poz.2439

Uchwała Nr XXVI/253/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 27 w Gorzowie Wlkp.

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

§  1.  Nadaje  się  Przedszkolu  Miejskiemu  nr  27  w  Gorzowie  Wlkp.  ul.  Śląska  42  imię 
„Wesołych Krasnali”.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
                 ( - )
    Jerzy Sobolewski 

Poz.2440

Uchwała Nr XXVI/254/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się 
twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami 

Na  podstawie  art.  7b  ust.  3  ustawy z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu  i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 123 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 

§  1.1.  W celu  wspierania  talentu,  pasji,  rozwoju  młodych  artystów  oraz  stwarzania  im 
warunków do dalszej pracy i kształcenia się, a także do podejmowania nowych wyzwań twórczych,  
ustanawia się stypendia Miasta Gorzowa Wlkp. dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, zwane dalej „stypendiami”.

2.  Stypendia  przyznawane  są  osobom  fizycznym  raz  w  roku  przez  Prezydenta  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na wniosek Komisji do Spraw Stypendiów, zwanej dalej „Komisją”.
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3. Komisję powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4.  Stypendystów  wskazuje  Komisja  na  podstawie  oceny  udokumentowanego  dorobku, 
przedstawionego  programu  stypendialnego  oraz  rozmowy  z  kandydatem.  Kandydatów,  którzy 
otrzymają minimum 50 % punktów, komisja może zakwalifikować do przyznania stypendium.

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 20, w tym 
od 0 do 8 za udokumentowanie dorobku twórczego i artystycznego, od 0 do 8 za przedstawiony 
program stypendialny oraz od 0 do 4 za rozmowę kandydata z Komisją.

§ 2. Stypendia przyznawane są w szczególności w następujących dziedzinach:
1) literatura,
2) muzyka,
3) taniec,
4) sztuki plastyczne,
5) fotografia i film,
6) teatr,
7) architektura,
8) muzealnictwo,
9) regionalistyka

§ 3.1. Stypendia przyznawane są kandydatom w wieku od 18 do 30 lat, którzy wykazują się 
osiągnięciami artystycznymi oraz są związani z miastem Gorzów Wlkp. poprzez zamieszkanie lub 
naukę, pracę zawodową lub pracę twórczą.

2.  W  momencie  składania  wniosku  kandydat  ubiegający  się  o  stypendium  musi  mieć 
ukończone 18 lat.

3. Stypendium Miasta Gorzowa Wlkp. można otrzymać dwukrotnie.

§ 4.1. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera w szczególności: 
1) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, 
PESEL, NIP, nr konta bankowego, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców),
2) wysokość wnioskowanej kwoty,
3) informacje o dorobku twórczym lub artystycznym kandydata,
4) program stypendialny wraz z kosztorysem i uzasadnieniem określający cel, na który ma być 
przeznaczone stypendium, plan oraz ramy czasowe działań w okresie pobierania stypendium,
5)  opinię/rekomendację  wystawioną  przez  instytucję  związaną  z  kulturą,  szkołę,  uczelnię  lub 
związek twórczy.

2.  Do wniosku można dołączyć kserokopie lub pliki  w wersji  elektronicznej  katalogów  
z  wystaw,  recenzji,  reprodukcji  prac,  wybranych  utworów  i  dzieł  oraz  inne  materiały 
potwierdzające dorobek kandydata.

3. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 
lub  drogą  pocztową  na  adres:  Urząd  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  ul.  Sikorskiego  3-4,  66-400  
Gorzów Wlkp.,  w terminie  podawanym każdego  roku do publicznej  wiadomości  w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
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4. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Wniosek złożony po wyznaczonym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7.  W przypadku,  gdy wniosek  nie  spełnia  wymogów określonych  w ust.  1  niniejszego 
paragrafu,  Prezydent  wzywa  kandydata  do  uzupełnienia  wniosku  w  terminie  7  dni  od  dnia 
doręczenia wezwania. Wniosek nieuzupełniony w powyższym terminie nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5.1. Wysokość kwoty przeznaczonej na wypłatę stypendiów określa corocznie uchwała 
budżetowa Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

2.  Przekazanie  stypendium następuje  na  podstawie  umowy zawartej  pomiędzy Miastem 
Gorzów Wlkp. a stypendystą. Stypendium wypłacane jest jednorazowo lub w ratach.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4.  Stypendysta  w  terminie  do  końca  lutego  roku  następnego  ma  obowiązek  złożyć 
sprawozdanie z wykonania stypendium. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

5.  Stypendium  może  być  przeznaczone  wyłącznie  na  pokrycie  kosztów  bezpośrednio 
związanych z realizacją przedsięwzięcia opisanego w programie stypendialnym, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLV/489/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 lutego 
2005  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  stypendiów  twórczych  i  artystycznych  miasta 
Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - ) 

          Jerzy Sobolewski 

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

       Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXIV/254/2012 
 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

          z dnia 29 lutego 2012 r 
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UMOWA STYPENDIALNA

Zawarta w dniu ……………………………..w……………………………………………………..,
pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez:…………………………………..
……………………………………………………………………......zwanym dalej „Miastem”
a
…………………………………………………………………………………………………………
zamieszkałą/ym: 
…………………………………………………………………………………………………...........
PESEL ……………………………………….. NIP…………………………………………………
zwaną/ym dalej „Stypendystą”

§ 1.1. Na podstawie Uchwały Nr …………….w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania  stypendiów  w  zakresie  twórczości  artystycznej,  opieki  nad  zabytkami  
i  upowszechniania  kultury  oraz  protokołu  z  posiedzenia  Komisji  do  Spraw  stypendiów  
z  dnia…………….roku,  przyznaje  się  stypendium  w  wysokości………………………...zł 
(słownie……………………………………………………………………………………………..)
na  realizację  programu  stypendialnego,  określonego  szczegółowo  we  wniosku  
o przyznanie stypendium.

2. Stypendysta zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z 
celem, na jaki je uzyskał, na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 2.  Stypendysta zobowiązany jest do:
1)    zrealizowania programu stypendialnego w terminie od dnia…… ….do dnia……...roku.
2)    złożenia do dnia…………………..roku:
a)    pisemnego sprawozdania z wykonania stypendium zawierającego dokładny opis przebiegu 
programu stypendialnego wraz z harmonogramem zrealizowanych działań i opisem osiągniętego 
celu,
b)    przedłożenia wykonanego projektu lub dokumentacji świadczącej o jego wykonaniu, w tym np. 
recenzje, protokołu jury, katalogi powystawowe, materiały reklamowe, wydawnictwa, rejestracja 
przedsięwzięcia na nośnikach audiowizualnych, itp.
3)    zamieszczania w materiałach reklamowych, plakatach, programach, katalogach, zaproszeniach, 
informacjach  itp.  zapisu  „Zrealizowano  przy  pomocy  funduszu  stypendialnego  ze  środków 
finansowych budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.”. 

§  3.1.    Stypendium  zostanie  wypłacone  na  konto  bankowe  o  nr 
rachunku…………………………......…………………………………………………….………,
Jednorazowo do dnia……………………roku. / w ratach do dnia ………………...........roku.

§ 4.1.  Miasto  może odstąpić  od umowy w trybie  natychmiastowym w przypadku,  gdy 
Stypendysta:
1)    nie zrealizuje programu określonego w § 1 ust. 1,
2)    powierzy realizację programu stypendialnego osobie trzeciej,
3)    zrealizuje program stypendialny niezgodnie z terminem określonym w § 2 pkt 1.
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2.  Stypendium  niewykorzystane  albo  wykorzystane  niezgodnie  z  umową  podlega 
natychmiastowemu  zwrotowi  do  budżetu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  konto  
nr …………………………………………………………………………………………,
z dopiskiem „zwrot stypendium artystycznego”.

§  5.  Wszelkie  zmiany  do  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności.

§  6.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

                           Miasto                                                                   Stypendysta

      ……………………………………                           …………………………………

       
          Załącznik Nr 3

  do Uchwały Nr XXIV/254/2012 
  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

             z dnia 29 lutego 2012 r  

Formularz sprawozdania z realizacji programu stypendialnego

Dziedzina, w której złożony był wniosek:
…………………………………………..

1. Umowa nr……………………………………… z dnia…………………………… 
2. Imię i nazwisko…………………………………………………………………….. 
3. Okres pobierania stypendium 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

4. Opis programu stypendialnego, którego dotyczyła umowa stypendialna: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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5. Dokładny opis wykonanego zadania: 
a) wykorzystane  środki  i  metody  realizacji  (w  tym  opis  wykorzystania  przyznanych  środków 
finansowych):*
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

                 b) w jakim zakresie program stypendialny został zrealizowany?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

                  c) w jakim zakresie program stypendialny nie został zrealizowany i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………

    …………………….....                                                       …………………………
       miejscowość i data                                                                 podpis stypendysty

• Stypendysta załącza kopie rachunków/faktur lub innych dokumentów potwierdzających 
wydatkowanie przyznanej kwoty.

Poz.2441
Uchwała Nr XXVI/255/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. na 
lata 2012 – 2014.
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Na podstawie  art.  56,  art.  176 pkt  1,  art.  180 pkt  1  ustawy z  dnia  9 czerwca 2011r.  o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.), art. 18 ust. 
1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1
        Wprowadzenie

§ 1. Uchwala się program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gorzowie Wlkp. 
na lata 2012 – 2014.

§ 2. Podstawą do opracowania programu jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012r. Powyższa ustawa nakłada na gminę i 
powiat obowiązek opracowania 3 - letniego gminnego programu wspierania rodziny i 3 – letniego 
powiatowego  programu  dotyczącego  rozwoju  pieczy  zastępczej,  zawierającego  między  innymi 
coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

§ 3. Program został opracowany w oparciu o aktualną sytuację społeczno – ekonomiczną 
środowiska lokalnego oraz analizę dotychczasowych rozwiązań w zakresie udzielania pomocy i 
wsparcia rodzinie w tym zabezpieczenia pieczy zastępczej. Podstawą programu jest świadczenie 
pracy  socjalnej  na  rzecz  rodziny  ukierunkowanej  na  poprawę  jej  funkcjonowania  w  zakresie 
wypełniania  funkcji  opiekuńczo -  wychowawczych.  Podstawowym zaś  ogniwem programu jest 
pracownik socjalny który w swoich działaniach wykorzystuje wszelkie dostępne narzędzia pracy 
oraz rozwiązania o charakterze interdyscyplinarnym. Program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy 
zastępczej w Gorzowie Wlkp. jest programem partnerskim skupiającym instytucje ściśle ze sobą 
współpracujące w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny. Współpraca między uczestnikami 
programu odbywa się na podstawie wspólnie wypracowanych procedur. Program zakłada spójność 
działań  pomiędzy  samorządem  gminnym,  powiatowym  i  wojewódzkim.  Zakłada  także  jak 
najwcześniejszą  pomoc  dziecku  i  rodzinie  w  ich  środowisku  rodzinnym.  Działania  systemu 
koordynowane będą przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 

Rozdział 2
        Cele Programu.

§ 4. Celem głównym programu jest wsparcie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo  
– wychowawczych umożliwiające ograniczanie prawnych umieszczeń dzieci poza rodziną.

§ 5. Program posiada następujące cele operacyjne:
1) podejmowanie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzmocnienie rodziny 
i nieumieszczanie dziecka poza jego środowiskiem rodzinnym (cel priorytetowy);
2)  praca  na  rzecz  reintegracji  rodzin  poprzez  zapewnienie  spójności  i  ciągłości  oddziaływań  
na rodzinę również po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
3) tworzenie zawodowych rodzin zastępczych (cel priorytetowy);
4)  przekształcenie  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  zgodnie  z  założeniami  ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5) budowa szerokiej koalicji ponadresortowej, działającej na rzecz dziecka i rodziny, poprzez pracę 
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w zespołach interdyscyplinarnych

Rozdział 3
Działania podejmowane w ramach programu.

§ 6. Działania podejmowane w ramach programu odbywają się w trzech obszarach.
1.Obszar  profilaktyki.  Obszar  ten  obejmuje  wszelkie  formy wsparcia  i  pracy  z  rodziną 

biologiczną zapobiegające umieszczaniu dzieci  w zastępczych formach opieki.  W obszarze tym 
pracownik socjalny podejmuje następujące działania:
1) dokonuje diagnozy problemowej rodziny w oparciu o pracę zespołu interdyscyplinarnego,
2) opracowuje plan pracy i wsparcia rodziny uwzględniający wykorzystanie wszelkich dostępnych 
metod  i  narzędzi  takich  jak:  kontrakt  socjalny,  wsparcie  asystenta  rodziny,  wsparcie  rodziny 
wspierającej, placówek wsparcia dziennego oraz innych instytucji,
3) przygotowuje wniosek do sądu o zabezpieczenie pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia dziecka,
4) realizuje postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 
-Podejmowanie przez pracownika socjalnego wszystkich decyzji dotyczących konkretnych działań 
uzależnione jest od oceny przebiegu pracy z rodziną oraz uzyskiwanych efektów.

2.  Obszar  działań  interwencyjnych.  Obszar  ten  obejmuje  pracę  socjalną  z  rodziną 
biologiczną, której dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej ukierunkowaną na jej reintegrację 
oraz zabezpiecza i udziela wsparcia dziecku w pieczy zastępczej. Istotnym elementem programu
w  obszarze  działań  interwencyjnych  jest  spójność  oddziaływań  na  poziomie  gminy,  powiatu  
i województwa. W obszarze tym podejmowane będą następujące działania: 
1)  prowadzenie  pracy  socjalnej  na  podstawie  opracowanego  planu  pomocowego  z  rodziną 
biologiczną dziecka;
2)  dokonywanie  oceny  sytuacji  rodzinnej  dziecka  umieszczonego  w  pieczy  zastępczej  oraz 
dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
3) prowadzenie odpowiedniej polityki wspierania i wynagradzania rodzin zastępczych, w tym:
a) organizowanie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych w celu podnoszenia ich kwalifikacji;
b) organizowanie dla rodzinnych form opieki zastępczej grup wsparcia;
c)  zorganizowaniu pomocy wolontariuszy dla  rodzin w wypełnianiu przez nich funkcji  rodziny 
zastępczej;
d)  zapewnienie  rodzinom  zastępczym  i  umieszczonym  dzieciom  pomocy  specjalistycznej, 
zwłaszcza psychologicznej;
e) objęcie zawodowych rodzin zastępczych wsparciem rodzin pomocowych.
4) regularne prowadzenie kampanii społecznych i akcji promujących ideę pieczy zastępczej,

3.  Obszar  działań  wspierających.  Obszar  ten  obejmuje  wsparcie  i  pomoc  rodzinom 
zreintegrowanym. Praca socjalna świadczona przez pracownika socjalnego ukierunkowana jest na 
utrwalenie efektów uzyskanych w wyniku oddziaływań programowych.

Rozdział 4
      Efekty programu.

§ 7. Oczekiwane efekty działań podejmowanych w ramach programu:
1) poprawa funkcjonowania rodziny w zakresie funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
2) reintegracja rodzin;

41



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

3) rozwój rodzinnych zawodowych form pieczy zastępczej;
4) ograniczenie czasu pobytu dziecka poza rodziną naturalną;
5)  ograniczenie  zjawiska  uzależnienia  od  pomocy  i  powielania  wzorców  patologii  poprzez 
aktywizowanie rodzin do podejmowania zadań zmierzających do reintegracji.

Rozdział 5
      Ustalenie limitów.

§ 8 .Ustala się na lata 2012 - 2014 następujące limity rodzin zastępczych zawodowych:
1)  rok  2012  -  utworzenie  2  pogotowi  rodzinnych,  2  rodzinnych  domów  dziecka,  1  rodziny 
specjalistycznej
2)  rok  2013  -  utworzenie  2  pogotowi  rodzinnych,  2  rodzinnych  domów  dziecka,  1  rodziny 
specjalistycznej
3)  rok  2014  -  utworzenie  2  pogotowi  rodzinnych,  2  rodzinnych  domów  dziecka,  1  rodziny 
specjalistycznej

Rozdział 6
   Ewaluacja programu.

§ 9. Program podlega stałemu monitoringowi i ewaluacji.  Działania w ramach programu 
weryfikowane będą w okresach 3 - letnich zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemu pieczy zastępczej.

Rozdział 7
    Ustalenia końcowe.

§  10.  Traci  moc uchwała  Nr LXXIV/906/2006 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  30 
sierpnia 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

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

§ 12 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: 
          ( - )
Jerzy Sobolewski

Poz. 2442

Uchwała Nr XXVI/256/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie  powiatowym  (t.j.Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.1592  ze  zm.);  art.211  ust  1,
art. 212 ust 1, pkt 2, 3, 4, 8, art. 214 ust.1, art.  215, art.217 ust. 2 pkt 6, art. 237 ust.1 ustawy
z 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 wydatków budżetu miasta o kwotę 11.739.020 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.244.020 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.495.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Deficyt budżetu (wynikający z niniejszej uchwały) w kwocie 11.739.020 zł zostanie 
pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 
miasta.
2.Zmniejsza się  planowaną nadwyżkę budżetu miasta  o kwotę 11.739.020 zł,  która po zmianie 
wynosi 16.400.000 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 13.000.000 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2012r., do 
uchwały  budżetowej  na  2012  rok  Nr  XXII/220/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
21 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom należącym i  nie 
należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2012  rok
Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 5.W uchwale Nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. 
uchwała budżetowa na 2012 rok § 15 otrzymuje brzmienie:
"§15. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.730.000 zł oraz  
wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.887.424 zł"
  

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

        Jerzy Sobolewski

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXIV/256/2012 
 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r  
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Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010   Rolnictwo i łowiectwo 155 000,00 90 000,00 245 000,00

01008 Melioracje wodne 150 000,00 90 000,00 240 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 90 000,00 90 000,00

600   Transport i łączność 32 442 665,00 1 994 369,00 34 437 034,00

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie 
ujmuje się wydatków na drogi gminne) 15 806 380,00 1 519 062,00 17 325 442,00

4300 Zakup usług pozostałych 887 097,00 479 062,00 1 366 159,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 050 000,00 1 040 000,00 4 090 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 083 757,00 389 120,00 1 472 877,00

4300 Zakup usług pozostałych 313 757,00 389 120,00 702 877,00

60017 Drogi wewnętrzne 645 415,00 64 326,00 709 741,00

4300 Zakup usług pozostałych 95 415,00 64 326,00 159 741,00

60095 Pozostała działalność 507 113,00 21 861,00 528 974,00

4300 Zakup usług pozostałych 58 323,00 5 561,00 63 884,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00 11 300,00 11 300,00

4430 Różne opłaty i składki 447 787,00 5 000,00 452 787,00

801   Oświata i wychowanie 145 157 488,00 8 490 227,00 153 647 715,00

80101 Szkoły podstawowe 34 993 124,00 1 714 000,00 36 707 124,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 212 721,00 1 431 000,00 22 643 721,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 373 430,00 248 000,00 3 621 430,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 538 788,00 35 000,00 573 788,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 465 467,00 128 000,00 2 593 467,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 649 447,00 106 800,00 1 756 247,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 277 844,00 18 500,00 296 344,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 44 375,00 2 700,00 47 075,00
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80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 357 324,00 10 000,00 1 367 324,00

Strona 1

BeSTia

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 890 455,00 8 000,00 898 455,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 081,00 1 800,00 141 881,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 22 378,00 200,00 22 578,00

80104 Przedszkola 21 345 366,00 1 231 000,00 22 576 366,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 863 100,00 1 026 000,00 14 889 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 288 983,00 177 900,00 2 466 883,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 365 581,00 25 100,00 390 681,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000,00 2 000,00 12 000,00

80105 Przedszkola specjalne 232 566,00 3 000,00 235 566,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 168 640,00 2 500,00 171 140,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 546,00 400,00 27 946,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 400,00 100,00 4 500,00

80110 Gimnazja 23 551 281,00 1 647 000,00 25 198 281,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 902 265,00 1 375 000,00 16 277 265,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 428 172,00 238 000,00 2 666 172,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 387 599,00 34 000,00 421 599,00

80111 Gimnazja specjalne 3 314 900,00 227 000,00 3 541 900,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 343 638,00 189 500,00 2 533 138,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 391 057,00 33 000,00 424 057,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 62 457,00 4 500,00 66 957,00

80120 Licea ogólnokształcące 17 980 879,00 1 437 000,00 19 417 879,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 014 466,00 1 199 600,00 11 214 066,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 599 419,00 208 000,00 1 807 419,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 265 223,00 29 400,00 294 623,00
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80130 Szkoły zawodowe 26 439 688,00 1 377 701,00 27 817 389,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 640 299,00 1 150 100,00 15 790 399,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 346 092,00 199 401,00 2 545 493,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 385 040,00 28 200,00 413 240,00

80132 Szkoły artystyczne 3 958 164,00 352 000,00 4 310 164,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 714 539,00 293 800,00 3 008 339,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 016,00 51 000,00 500 016,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 71 710,00 7 200,00 78 910,00

80134 Szkoły zawodowe specjalne 981 290,00 13 000,00 994 290,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 852,00 10 000,00 695 852,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 104,00 2 000,00 116 104,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 18 224,00 1 000,00 19 224,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 983 531,00 335 526,00 3 319 057,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 115 630,00 273 000,00 2 388 630,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 237,00 47 000,00 395 237,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 55 627,00 7 000,00 62 627,00

4220 Zakup środków żywności 0,00 8 526,00 8 526,00

80195 Pozostała działalność 2 451 260,00 15 000,00 2 466 260,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 15 000,00 15 000,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 14 192 031,00 747 000,00 14 939 031,00

85401 Świetlice szkolne 1 749 292,00 28 000,00 1 777 292,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 189 881,00 24 000,00 1 213 881,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 973,00 3 500,00 195 473,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 30 676,00 500,00 31 176,00

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 427 079,00 58 000,00 485 079,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 383,00 48 400,00 318 783,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 807,00 8 300,00 54 107,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 7 330,00 1 300,00 8 630,00

85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne 2 359 169,00 221 000,00 2 580 169,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 614 269,00 184 500,00 1 798 769,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267 613,00 32 000,00 299 613,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 42 741,00 4 500,00 47 241,00

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 823 418,00 219 000,00 2 042 418,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 009 514,00 182 800,00 1 192 314,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 419,00 31 700,00 199 119,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 26 738,00 4 500,00 31 238,00
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85410 Internaty i bursy szkolne 3 563 391,00 221 000,00 3 784 391,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 726 903,00 184 500,00 1 911 403,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 284 734,00 32 000,00 316 734,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 45 883,00 4 500,00 50 383,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 684 935,00 417 424,00 21 102 359,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 162 538,00 67 424,00 1 229 962,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 132 538,00 67 424,00 1 199 962,00

90095 Pozostała działalność 3 403 591,00 350 000,00 3 753 591,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 874 700,00 350 000,00 2 224 700,00

Razem: 397 864 857,00 11 739 020,00 409 603 877,00
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXIV/256/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp 
z dnia 29 lutego 2012 r

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja
§

Kwota

1 2 3 4

Przychody budżetu ogółem: 13 000 000,00

1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy

950 13 000 000,00

Dochody budżetu ogółem 426 003 877,00

Razem przychody i dochody budżetu 439 003 877,00

Rozchody budżetu ogółem 29 400 000,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 29 400 000,00

Wydatki budżetu ogółem 409 603 877,00

Razem rozchody i wydatki budżetu 439 003 877,00
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                                            Załącznik Nr 3 
 do Uchwały Nr XXIV/256/2012 

      Rady Miasta Gorzowa Wlkp 
      z dnia 29 lutego 2012 r

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2012 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
600 14 000 000 0 0
630 0 0 105 670
700 6 000 000 0 0
750 0 0 50 100
801 0 0 3 316
852 0 0 1 136 000
853 0 0 2 254 448
900 0 0 181 000
921 0 12 670 000 0

926 1 000 000 0 608 631

RAZEM 
DOTACJE 21 000 000 12 670 000 4 339 165

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 30 000

754 0 0 10 000

801 0 11 539 803 0

851 0 0 2 045 389
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852 0 0 1 507 600

853 0 156 180 0

854 0 3 838 513 0

900 0 0 5 000

921 0 0 393 000

926 0 0 2 830 000

RAZEM 
DOTACJE 0 15 534 496 6 820 989

Poz.2443

Uchwała Nr XXVI/257/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086.

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. 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 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 - 2086  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
-  do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 21 grudnia 2011 roku w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 - 2086  
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XXII/236/2011 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  grudnia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012 - 2086  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta 
       ( - )

        Jerzy Sobolewski

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 XXIV/257/2012 
   Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

              z dnia 29 lutego 2012 r 

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2012-2086.

1.    Dochody
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów w roku 2012 w 
stosunku  do  przewidywanego  wykonania  dochodów  w  roku  2011,  ustalonego  
na poziomie planu za 3 kwartały 2011 roku.
Od  roku  2016  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2015,  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 sie 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. 
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 2012-2015:
·  realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 104,0%; 103,7%; 103,9%; 104,0%
·  stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 10,0%; 9,3%; 8,5%; 7,7%
· CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,8%; 102,5%; 102,5%; 102,5%
· realny  wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  
dla lat: 102,9%; 103,2%; 103,6%
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Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2012 – 2015 przedstawiono 
procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2012 do 2011 r., 2013 r. do 2012 r., 
2014 r. do 2013 r., 2015 r. do 2014 r.

Wpływy z  podatków i  opłat  lokalnych  w latach  2012-2015 zaplanowano ze  wzrostem  
na poziomie : 107,3 %, 104,0%, 103,4%, 103,2% 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 2012-2013, wzrost w roku 2014, spadek w 
roku 2015, uzyskując następujące poziomy: 87,3% , 96,9% 100,7%, 97,2%.

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,  utrzymanie  zatrudnienia  na 
poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie  ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,  w 
przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
wykonania w latach 2008-2010 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2011. 

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2012 – 
115,3%, w latach 2013-2015 -101,0% kolejno w latach.

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono: w roku 2012 – 
77,7%, w latach 2013-2015 - 102,5% kolejno w latach ( prognozowana CPI).

Dochody bieżące z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięć (dotacje) zaplanowano ze 
spadkiem  w  roku  2012  -  94,7%,  zgodnie  z  wielkościami  podanymi  przez  Lubuski  Urząd 
Wojewódzki,  natomiast w  latach 2013-2015 przewidziano wzrost -  105,0%. Spowodowane jest to 
uruchamianiem rezerw w ciągu roku budżetowego przez LUW na dotowane zadania.

Subwencję  ogólną  ustalono  ze  wzrostem:  na  rok  2012  -  105,5%,  w latach  2013-2015  
odpowiednio: 103,8%, 102,6% 102,6%. Podstawa : wielkość subwencji ogólnej prognozowana dla 
kraju w latach 2012-2014 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 oraz projekcie 
ustawy budżetowej na 2012 r.

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 2012 – 86,0% oraz wzrostem w latach 
2013-2015 - 102,5% ( prognozowana CPI).

2.    Wydatki. 
Za bazę planowania wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania 
w  latach  2009-2010  oraz  przewidywane  wykonanie  w  roku  2011,  ustalone  
na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za III kwartał 2011 (równowartość tego 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 
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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. 
Łączne  nakłady  finansowe  w  kwocie  10.966.222  zł  ujęto  zgodnie  z  uchwałami  Rady  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.,  w  których  udzielono  przedmiotowych  poręczeń.  Limity  poszczególnych  lat 
stanowią zabezpieczenie spłat przypadających w danym roku budżetowym. 
Ze  względu  na  kapitalizację  części  odsetek  w  okresach  miesięcznych  przekraczających  kwotę 
miesięcznych spłat  odsetek  w ramach poręczonych umów kredytowych z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego  suma limitów w poszczególnych  latach  przekroczy łączne  nakłady finansowe 
wynikające z uchwał j/w. 
Miasto  Gorzów  Wlkp.  odpowiada  za  zaciągnięte  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  
10.966.222 zł, zgodnie z udzielonym poręczeniem.
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty 
wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach 
upoważnień 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.

Wynik budżetu.
      Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.
Z prognozowanych wysokości w Wieloletniej  Prognozie Finansowej wynika, że w latach 2012-
2025 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 
Od roku 2026 przewidywana do uzyskania nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na wydatki. 
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  w roku  2012  będzie  zbliżona  wysokością  do  planowanych  rozchodów 
budżetu,  a  następnie  będzie  rosnąć.  Pozwoli  to  na  wygospodarowanie  środków  na  inwestycje 
miasta.
3.     Przychody budżetu .
W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu, pożyczki bądź emisji 
obligacji komunalnych w roku 2013 - w kwocie 11.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się 
zaciągnięcia długu.
4      Rozchody budżetu .
Spłatę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych  kredytów
i pożyczki w NFOŚiGW. 
5.     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.
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,
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·  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 + ( Db n-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.

54



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (205)/2012

Poz. 2444

Uchwała Nr XXVI/258/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

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.) oraz art.25 ust.1 i 2 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 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), zmienionej uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 
2011r. (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 51 poz.970) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: 
( - )

Jerzy Sobolewski

Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr XXVI/258/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lutego 2012r.

„Załącznik Nr 1 do uchwały 
Nr LXXVII/1199/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 czerwca 2010r.

Podział miasta na strefy
Strefa A
ulice: Chrobrego (bez nr 44), Hawelańska, Mostowa, Obotrycka, Pocztowa, Sikorskiego Nr 1- 42 i 
od Nr 106 do końca numeracji, Wełniany Rynek.
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Strefa B
ulice: Armii Polskiej, Borowskiego, Chrobrego nr 44, Cichońskiego, Dąbrowskiego, Drzymały Nr 
10  –  12  i  Nr  37  –  45,  Dworcowa,  Dzieci  Wrzesińskich,  Garbary,  Gwiaździsta,  Herberta, 
Jagiellończyka, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Kosynierów Gdyńskich, Krzywoustego, Lutycka, 
Łokietka,  Łużycka,  Mieszka I,  Młyńska,  Orląt  Lwowskich,  Sikorskiego Nr 43 – 99,  Składowa, 
Słoneczna,  Spichrzowa,  Strzelecka,  30  Stycznia,  Szkolna,  Teatralna,  Warszawska,  Wodna, 
Zabytkowa.

Strefa C 
pozostałe ulice 

Bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych

stawka zł/m² 

lp. położenie lokalu rodzaj działalności strefa czynszowa 

A B C

1. Parter budynku 
frontowego

handel, biura, magazyny, rzemiosło 24,20 14,80 7,60
gastronomia, produkcja 12,00 7,40 3,80
branże zanikające 9,40 5,80 3,80
biura poselskie i senatorskie, organizacje 
społeczne, zawodowe i polityczne - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową 

5,60 4,50 3,50

2.
piętro, oficyna, 

piwnica

handel, biura, magazyny 13,30 7,60 5,80
gastronomia, produkcja, rzemiosło, branże 
zanikające 

6,70 3,80 3,50

biura poselskie i senatorskie, organizacje 
społeczne, zawodowe i polityczne - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową 

4,60 3,50 3,50

3. niezależnie od 
położenia

lecznicza 6,50
garaże 5,20
pomieszczenia gospodarcze 4,20

4.

niezależnie od 
położenia

-charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, 
oświatowa, naukowa, wychowawcza, badawczo-
rozwojowa, sportowa lub turystyczna - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową;

-organizacje pożytku publicznego - na cele 
prowadzonej działalności pożytku publicznego;

-na potrzeby wspólnot mieszkaniowych związane 
z obsługą techniczną budynku 

3,50
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Poz.2445

Uchwała Nr XXVI/259/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie odstąpienia od wymogu niezbędnego do przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu 
użytkowego jego najemcom 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) w związku z § 
14 ust.1 uchwały Nr LXXVII/1199/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego Nr 80, poz. 1070) zmienionej uchwałą 
Nr  IX/80/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  marca  2011r.  (Dz.Urz.  Województwa 
Lubuskiego Nr 51, poz.970) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odstępuje się od określonego w § 14 ust. 1 uchwały Nr LXXVII/1199/2010 z dnia 30 
czerwca  2010r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi,  wymogu  trwania  co 
najmniej  2  lat  umowy najmu lokalu przy ul.  Słonecznej  50-51 zawartej  w dniu 10.01.2012r.  z 
Januszem Ornatowskim i Anną Ornatowską.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

        Jerzy Sobolewski

Poz.2446

Uchwała Nr XXVI/260/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 
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§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Grobla, o wartości 2.154.000 zł, obejmującej działkę gruntu 
Nr 1863 o pow. 7.560 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - ) 

         Jerzy Sobolewski

Poz. 2447

Uchwała Nr XXVI/261/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łąkowej, o wartości 641.000 zł, obejmującej działkę gruntu 
Nr 1313/6 o pow. 7.771 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - ) 

                         Jerzy Sobolewski
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Poz.2448

Uchwała Nr XXVI/262/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łąkowej, o wartości 783.000 zł, obejmującej działkę gruntu 
Nr 1313/5 o pow. 9.500 m².

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
           ( - )
Jerzy Sobolewski 

Poz.2449

Uchwała Nr XXVI/263/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Łąkowej, o wartości 1.189.000 zł, obejmującej działkę gruntu 
Nr 1313/4 o pow. 14.856 m².
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )

           Jerzy Sobolewski

Poz 2450

Uchwała Nr XXVI/264/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w Gorzowie 
Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 243, o wartości 890.000 zł, obejmującej działkę gruntu Nr 2304 o 
pow.  12.628  m²  zabudowaną  budynkami  -  administracyjnym  i  magazynowym  o  łącznej  pow. 
użytkowej 490 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

         Jerzy Sobolewski 

Poz. 2451

Uchwała Nr XXVI/265/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
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(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 
39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego 
z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej  w Gorzowie Wlkp. przy ul.  Okulickiego,  o wartości 828.600 zł,  obejmującej  działkę 
gruntu Nr 409/35 o pow. 4.292 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )

         Jerzy Sobolewski 

Poz. 2452

Uchwała Nr XXVI/266/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 
39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego 
z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w 
Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27, o wartości 1.043.000 zł, obejmującej działkę 
gruntu Nr 729 o pow. 389 m²  zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 
624,78 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

         Jerzy Sobolewski
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Poz. 2453

Uchwała Nr XXVI/267/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 
39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego 
z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słowiańskiej, o wartości 1.420.590 zł, obejmującej działkę 
1857/6 o pow. 14.807 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )

         Jerzy Sobolewski

Poz. 2454

Uchwała Nr XXVI/268/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 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. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Myśliborskiej, o wartości 3.114.140 zł, obejmującej działki 
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gruntu Nr 364/3, 364/4 i 186/1 o łącznej pow. 20.573 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
       ( - )

        Jerzy Sobolewski

Poz. 2455

Uchwała Nr XXVI/269/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

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.) oraz § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/655/2008 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94, 
poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 
39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012 z dnia 25 stycznia 2012r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego 
z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  w  drodze  przetargu  niezabudowanej  nieruchomości 
położonej  w Gorzowie Wlkp.  przy ul.  Olimpijskiej,  o wartości  737.000 zł,  obejmującej  działki 
gruntu Nr 1355 i 1356 o łącznej pow. 17.161 m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
       ( - )

          Jerzy Sobolewski

Poz. 2456

Uchwała Nr XXVI/270/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry 
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Na podstawie art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. 
Nr 201, poz. 1540 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie lokalizację przez ZPR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Senatorskiej 13/15 KRS 0000029876 kasyna gry w lokalu przy ul. Kosynierów Gdyńskich 
82 w Gorzowie Wlkp. w Hotelu "Mieszko".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )

          Jerzy Sobolewski 

Poz. 2457
Uchwała Nr XXVI/271/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystywanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez 
Wydawnictwo PWH Siedmioróg Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 90. Herb 
Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego  może  zostać  wykorzystany  wyłącznie  w  publikacji  "Herby 
miast" z serii "Naklejam i maluję".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )

         Jerzy Sobolewski 

Poz. 2458
Uchwała Nr XXVI/272/2012 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2012 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. Nr 9, poz.174), zmienionej uchwałą Nr XXXI/475/2008 Rady MIasta Gorzowa 
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Wlkp. z dnia 26 marca 2008r.(Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. Nr 34, poz.721) 
oraz  uchwałą  Nr  LXXXIII/1293/2010  z  dnia  27  października  2010r.  (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego  
z dnia 23 grudnia 2010r. Nr 120, poz.1930) uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
2012 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta 
         ( - )

         Jerzy Sobolewski 

Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr XXVI/272/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lutego 2012r.

Plan Pracy Komisji Rew na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

I i II 
kwartał

1. Cd. realizacji analizy skutków zawartego kontraktu na organizację Grand Prix 
na  żużlu w 2011 r.

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

3. 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). Punkt niezrealizowany w 2011.

4. Analiza finansowania CEA – Filharmonii Gorzowskiej, wykonanie w 2011 
roku i plan na 2012 rok, ocena gospodarowania finansami w tej instytucji.

III i IV 
kwartał

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

2. Analiza realizacji inwestycji zakończonej w 2010 r. - budowa mieszkań 
komunalnych przy ul. Zbąszyńskiej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
( - )

Marek Surmacz
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Grażyna Wojciechowska
każdy wtorek

w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Tomasik

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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