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SPIS TREŚCI
Poz. 2224
Uchwała  Nr VII/60/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 7 marca  2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2225
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2011r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

Poz. 2226
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania na lata 2012-2014.

Poz. 2227
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2228
Uchwała NR IX/64/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
zatwierdzenia  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  
w 2011 roku.

Poz. 2229
Uchwała NR IX/65/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
opinii  do  wniesienia  mienia  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  aportem  do  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2230
Uchwała Nr IX/66/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2231
Uchwała Nr IX/67/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2232
Uchwała Nr IX/68/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2233
Uchwała Nr IX/69/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2234
Uchwała Nr IX/70/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2235
Uchwała Nr IX/71/2011  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086.

Poz. 2236
Uchwała NR IX/72/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2237
Uchwała NR IX/73/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką 
wodną.

Poz. 2238
Uchwała NR IX/74/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  |przy  ul.  Krzywoustego  10  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2239
Uchwała NR IX/75/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnot  Mieszkaniowych  kamienicy  przy  ul.  Jasnej  3-4  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2240
Uchwała NR IX/76/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnot  Mieszkaniowych  kamienicy  przy  ul.  Jasnej  5-6  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2241
Uchwała NR IX/77/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Armii  Polskiej  22  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2242
Uchwała NR IX/78/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnot  Mieszkaniowych kamienicy narożnej  przy ul.  Jasnej  1-2  
i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2243
Uchwała NR IX/79/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Parafii  Rzymsko  -  Katolickiej  p.  w.  Podwyższenia  Krzyża  Św.  
w Deszcznie
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Poz. 2244
Uchwała NR IX/80/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi.

Poz. 2245
Uchwała NR IX/81/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2246
Uchwała NR X/82/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
regulaminu  wynagradzania  za  pracę  nauczycieli  zatrudnionych  w  samorządowych 
placówkach  oświatowych  i  opiekuńczo  –  wychowawczych  prowadzonych  przez  Miasto 
Gorzów Wlkp. 

Poz. 2247
Uchwała NR X/83/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2248
Uchwała NR X/84/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Poz. 2249
Uchwała NR X/85/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych| w 2011 roku.

Poz. 2250
Uchwała Nr X/86/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2251
Uchwała Nr X/87/2011  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2252
Uchwała NR X/88/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłaty.

Poz. 2253
Uchwała NR X/89/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego.

Poz. 2254
Uchwała NR X/90/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego.
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Poz. 2255
Uchwała NR X/91/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2256
Uchwała NR X/92/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wyrażenia opinii o likwidacji Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy 
zlokalizowanej w Zespole Szpitalnym przy ul. J. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2257
Zarządzenie  Nr  84/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  7  marca  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2258
Zarządzenie  Nr  94/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

 

AKTY PRAWNE
Poz. 2224

Uchwała Nr VII/60/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 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, 10, art. 214 ust.1, art. 215, art.217 ust.1, 
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       45.069 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę       45.069 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       45.069 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  5.772.545 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę       54.126 zł
z tego: zmniejsza 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       13.882 zł
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3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  5.814.970 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     361.582 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę       11.701 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 5.727.476 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi           47.167.476 zł.

§  4.1.Źródłem  pokrycia  deficytu  będą  wolne  środki  jako  nadwyżka  środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości 5.727.476 zł.
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą           74.567.476 zł.

§ 5. Tabela nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2011r., do 
uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§  6.  Załącznik  nr  1  –  Dotacje  dla  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19  stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały.

§  7.  Załącznik  nr  2  –  Dotacje  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do 
niniejszej uchwały.

§  8.  Załącznik  nr  5  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy
o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do 
niniejszej uchwały.

§ 9.W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. 
uchwała budżetowa na 2011 rok § 16 otrzymuje brzmienie:
"§16. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w  wysokości  2.500.000  zł  oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  Miejskim 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.709.636 zł 
oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 165.000 zł."

§ 10.W uchwale Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. 
uchwała budżetowa na 2011 rok § 17 otrzymuje brzmienie:
"§17. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.140.000  zł 
oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości           2.625.942 zł."

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:  załączniki  nr  1  –  6  do  uchwały  znajdują  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2225

Uchwała Nr VII/61/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2011r.

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

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2226

Uchwała Nr VII/62/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2012-2014

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 9 lit.  e, art.  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 8 lit.  
e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zaciągnięcie  zobowiązania  na  lata  2012-2014  na 
sfinansowanie  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pod  nazwą:  "Ochrona  przeciwpowodziowa 
obszaru  w  zlewni  Kanału  Siedlickiego  -  Etap  I",  polegającego  na  budowie  Pompowni 
Siedlice, Kanału Pompownia, przebudowie Rowu S-2 oraz przebudowie Kanału Siedlickiego 
od mostu  w ul.  Kobylogórskiej,  w górę kanału do granic miasta,  na długości ca 3,5 km. 
Finansowanie łącznie w latach 2012-2014 nie przekroczy kwoty 4.467.456 złotych. 
2. Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2227

Uchwała Nr VII/63/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie § 3 uchwały Miejskiej  Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia  
25 czerwca 1976r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Honorowa Miasta 
Gorzowa Wlkp." zmienionej uchwałą nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
6  czerwca  1991r.,  uchwałą  Nr  XLIV/244/96  z  dnia  9  października  1996r.,  uchwałą  
Nr  LXIII/647/2001  z  dnia  14  listopada  2001r.,  uchwałą  Nr  XXV/278/2004  z  dnia  
18 lutego 2004r. oraz uchwałą Nr XXXV/385/2004 z dnia 8 września 2004r., uchwala się co 
następuje: 

§  1.  Odznakę  Honorową  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  otrzymują  Panie:  
1) Katarzyna Dźwigalska
2) Samantha Jane Richards 
3) Justyna Żurowska
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2228

Uchwała NR IX/64/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

w 2011 roku

Na  podstawie  art.  35a  ust.3  w  związku  z  art.  48  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  
27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych  (t.  j.  Dz.  U.  2010r.  Nr  214  poz.  1407  ze  zm.),  Rozporządzenia  
Rady  Ministrów  z  dnia  13  maja  2003r.  w  sprawie  algorytmu  przekazywania  środków 
Państwowego  Funduszu  Osób  Niepełnosprawnych  jednostkom  samorządu  terytorialnego  
(Dz. U. 2003r. Nr 88 poz. 808 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Określa  się  zadania  oraz  środki  na  ich  realizację  z  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu dla powiatu grodzkiego Razem: - 
2.400.348 zł, z czego: 
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie: - 100.000 zł  
w tym: 
1)  dofinansowanie  na rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na  wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) - 50.000 zł
2)  dofinansowanie  do  zwrotu  kosztów  wyposażenia  stanowiska  osoby  niepełnosprawnej 
(art.26e ustawy) - 50.000 zł 
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 2.300.348 zł, w tym: 
1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 
art. 35 ust 1 pkt 8 - 1.405.620 zł 
2)  dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach 
rehabilitacyjnych - 330.000 zł 
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 450.000 zł 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 26.000 zł 
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 88.728 zł 

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania przeniesień 
środków finansowych na poszczególne zadania. 
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§  4.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  
01 stycznia 2011r. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2229

Uchwała NR IX/65/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie opinii do wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 ust. 2 Uchwały 
Nr  XXII/242/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  grudnia  2003r.  w  sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta  
Gorzowa Wlkp., zmienionej Uchwałą Nr LXI/689/2005 z dnia 14 listopada 2005r., uchwala 
się, co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  pozytywnie  zaopiniować  podwyższenie  kapitału  zakładowego 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.  o.  w  Gorzowie  Wlkp.  poprzez 
wniesienie  aportem do Spółki  nakładów w kwocie  36.500 zł  poniesionych  na realizację  
w  ramach  lokalnych  inicjatyw  zadania  pn.  "Budowa  sieci  wodociągowej  ul.  Zielnej  
w Gorzowie Wlkp.".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2230

Uchwała Nr IX/66/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
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§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę    395.424 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę    802.105 zł
3.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.197.529 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    395.424 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    395.424 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2231

Uchwała Nr IX/67/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 ze zm. )  ;  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214  pkt  1  i  3,  art.  215  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    307.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę    307.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    307.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę    307.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  1  –  Dotacje  dla  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§  4.Załącznik  nr  4  –  Plan  przychodów  i  kosztów  samorządowych  zakładów 
budżetowych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
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Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2232

Uchwała Nr IX/68/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 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 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 1.846.973 zł
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.846.973 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.846.973 zł
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.846.973 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2233

Uchwała Nr IX/69/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 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. 214 pkt 2 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.  W załączniku nr  3  – Plan  dochodów jednostek  budżetowych  działających  na 
podstawie  ustawy  o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach
i  wydatków  nimi  sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. wprowadza się zmiany polegające na:
- zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę        5.941 zł
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę        5.941 zł

załącznik nr 3 – Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy
o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  stycznia  2011r.  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  nr  1  do 
niniejszej uchwały 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2234

Uchwała Nr IX/70/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 ze zm. )  ;  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust.  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214  pkt  1  i  3,  art.  215  ustawy  dnia  
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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    218.357 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę    218.357 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    218.357 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    218.357 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  1  –  Dotacje  dla  jednostek  zaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  2  –  Dotacje  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2235

Uchwała Nr IX/71/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011r.

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

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

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086  otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
19  stycznia  2011  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2236

Uchwała NR IX/72/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

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

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

§ 1.  W uchwale  Nr V/39/2011 Rady Miasta  z dnia 19 stycznia  2011r.  w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., wprowadza się zmianę, polegającą na tym, że załącznik 
nr 1 otrzymuje brzmienie:
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"Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IX/72/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
30 marca 2011r.

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2011 na 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej.|Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.231.643zł przeznaczona jest 
na następujące zadania, według następujących stawek: 

lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa kwota 
dotacji w zł 

1. Kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4.727,71m² 148,07zł/m² 700.032 

2. Aktualizacja dokumentacji technicznej budynków 
kalkulacja dla: 1.000 lokali 200zł/lokal 200.000 

3. Remonty lokali z ruchu ludności
kalkulacja dla: 65 lokali 24.000zł/lokal 1.560.000 

4. 
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we Wspólnotach 
Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 269.460 m² 

12,90zł/m² 3.476.034 

5. Budowa altanek śmietnikowych
kalkulacja dla: 4 altanek 26.229zł/altankę 104.916 

6. 

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS 
na potrzeby komunalne 
kalkulacja dla powierzchni: 1 858,97 m² 
9,70zł x12 m-ce=116,40zł (stawka w zasobie GTBS) 
- 4,66zł x12 m-cy= 55,92zł (stawka w zas. komunalnym) 
5,04zł x12 m-cy= 60,48zł (różnica) 

60,48zł/m² 111.643 

7. Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych 
kalkulacja dla: 12.742,43m² 37,20zł/m² 474.018 

8. Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych
kalkulacja dla: 3 wniosków 1.666,67zł/kaucję 5.000 

9. Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2.994 m² 33,40zł/m² 100.000 

10. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynku przy ul. Jasnej nr 1-2 i ul. Śląskiej nr 38
kalkulacja dla udziału Miasta:
322.422zł– całkowity koszt remontu, w tym:
-125.422zł – udział właścicieli prywatnych (38,90%)
=197.000zł – udział Miasta (61,10%) 

197.000zł/udział 
Miasta 197.000 

11. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynku przy ul.Jasnej nr 3-4
kalkulacja dla udziału Miasta:
190.041zł– całkowity koszt remontu, w tym:
-73.204zł – udział właścicieli prywatnych (38,52%)
=116.837zł – udział Miasta (61,48%) 

116.837zł/udział 

Miasta 
116.837 

12. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynku przy ul. Jasnej nr 5-6
kalkulacja dla udziału Miasta:
266.397zł– całkowity koszt remontu, w tym:
-99.286zł – udział właścicieli prywatnych (37,27%)
=167.111zł – udział Miasta (62,73%) 

167.111zł/udział 
Miasta 167.111 
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13. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynku przy ul. Krzywoustego nr 10
kalkulacja dla udziału Miasta:
15.000zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
-5.400zł – udział właścicieli prywatnych (36,00%)
=9.600zł – udział Miasta (64,00%) 

9.600zł/udział Miasta 9.600 

14. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynku przy ul.Armii Polskiej 22
kalkulacja dla udziału Miasta:
20.000zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
-10.548zł – udział właścicieli prywatnych (52,74%)
=9.452zł – udział Miasta (47,26%) 

9.452zł/udział Miasta 9.452 

RAZEM 7.231.643 
„

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2237

Uchwała NR IX/73/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.),  art.12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  
oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  1.  Uchwała  określa  tryb  postępowania  w  sprawie  zasad  udzielania  przez 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. dotacji celowych podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych oraz jednostkom sektora finansów publicznych będącym gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 403 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. 
2.  Wysokość  dotacji  nie  może  przekroczyć  50%  wartości  inwestycji  określonej  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
3. Dotacje są przyznawane do wyczerpania kwoty przeznaczonej w budżecie miasta na ten cel 
w danym roku.
4. Udzielenie dotacji następuje na zasadach refundacji kosztów.

§  2.  Wnioski  o  dotację  należy  składać  Prezydentowi  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w  terminie  do  31  sierpnia  roku  budżetowego  poprzedzającego  planowaną  realizację 
inwestycji, za wyjątkiem roku 2011, w którym termin ten upływa 30 czerwca.
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§ 3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać: 
1) dane wnioskodawcy, w tym dokumenty dotyczące takich elementów jak: status prawny, 
sposób  reprezentacji  i  upoważnienie  do  zaciągania  zobowiązań,  sytuacja  finansowa, 
wywiązywanie  się  z  obowiązku  wnoszenia  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska  i  kar  za 
przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
2) tytuł prawny do nieruchomości na której będzie realizowana inwestycja,
3) zakres rzeczowy planowanej inwestycji oraz dokumenty dotyczące inwestycji, takie jak: 
projekt  budowlany,  wymagane  decyzje  i  pozwolenia,  udokumentowanie  udziału  stron 
współfinansujących inwestycję, karta efektu ekologicznego,
4)  dokumenty  dotyczące  realizacji  inwestycji,  takie  jak:  informacja  o  trybie  wyboru 
technologii,  wykonawcy i podstawowych dostawców, umowa z wykonawcą, harmonogram 
rzeczowo - finansowy,
5) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
2. Prezydent Miasta może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia przez wnioskodawcę 
w określonym terminie dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

§  4.  1.  O  przyznaniu  i  wysokości  dotacji  decydują  następujące  kryteria  wyboru 
inwestycji do dofinansowania:
a) kryterium zgodności z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska dla 
Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  Planem Gospodarki  Odpadami  dla  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
innymi  obowiązującymi  programami  i  planami  zapewniającymi  osiągnięcie  standardów 
emisyjnych i jakości środowiska wynikających z prawa wspólnotowego i krajowego,
b) kryterium techniczno - ekonomiczne,
c) kryterium korzyści dla środowiska,
d) kryterium spełnienia wymogów formalnych.
2. Kryterium określone w pkt 1 ppkt a ma charakter nadrzędny.

§ 5. W ramach kryterium techniczno - ekonomicznego podlegają ocenie: 
1) planowane efekty w stosunku do przewidywanych kosztów,
2) skuteczność przyjętych rozwiązań i energooszczędność,
3) stopień przygotowania zadania do realizacji, 
4) czas realizacji zadania,
5) zabezpieczenie źródeł finansowania,
6) trwałość projektu.

§ 6. W ramach kryterium korzyści dla środowiska preferowane są inwestycje: 
1) wykonywane na terenach, na których są przekroczone standardy jakości środowiska,
2) zapewniające wysoki poziom efektu ekologicznego,
3) wykonywane na obszarach chronionych lub oddziaływujące na tereny chronione.

§ 7. Umowa o przyznanie dotacji powinna zawierać w szczególności: 
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy opis inwestycji z terminem jej wykonania,
3) wysokość dotacji,
4) termin i sposób udokumentowania wykonania inwestycji,
5) termin i sposób wypłaty dotacji,
6) sankcje z tytułu niedotrzymania warunków umowy,
7) warunki wypowiedzenia umowy.
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§  8.  Rozliczenie  dotacji  następuje  na  podstawie  faktur  oraz  innej  dokumentacji 
umożliwiającej ocenę wykonania inwestycji pod względem rzeczowym i finansowym.

§  9.  W  stosunku  do  podmiotów  będących  przedsiębiorcami  udzielanie  dotacji 
stanowiących  pomoc  publiczną  odbywać  się  będzie  w  ramach  pomocy  de  minimis  
z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006  
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006r.).

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2238

Uchwała NR IX/74/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Krzywoustego 10 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Krzywoustego 10, której  pełnomocnikiem jest  Kierownik ADM nr 3 Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 5 400, 00 zł (słownie: pięć 
tysięcy  czterysta  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania  dokumentacji 
projektowej remontu elewacji wraz z kolorystyką.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2239

Uchwała NR IX/75/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały |nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., |nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela  Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy 
przy ul.  Jasnej  3-4,  których  pełnomocnikiem jest  Kierownik ADM nr 2 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  73  204,  00  zł  
(słownie:  siedemdziesiąt  trzy  tysiące  dwieście  cztery  złote)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie  wykonania  remontu  pokrycia  dachowego  wraz  z  renowacją  elementów 
szachulcowych elewacji.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2240

Uchwała NR IX/76/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały| nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., |nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela  Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy 
przy ul.  Jasnej  5-6,  których  pełnomocnikiem jest  Kierownik ADM nr 2 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  99  286,  00  zł  
(słownie:  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy  dwieście  osiemdziesiąt  sześć  złotych)  
z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania  remontu  pokrycia  dachowego  wraz  
z renowacją elementów szachulcowych elewacji.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2241

Uchwała NR IX/77/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Armii Polskiej 22 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały |nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
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dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., |nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Armii Polskiej  22, której  pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 3 Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  10  548,  00  zł  
(słownie:  dziesięć  tysięcy  pięćset  czterdzieści  osiem  złotych)  z  przeznaczeniem  na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z kolorystyką.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2242

Uchwała NR IX/78/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy 
ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., |nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela  Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy 
narożnej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38, których pełnomocnikiem jest Kierownik ADM 
nr 2 Oddział  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  w Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w kwocie  
125 422,  00  zł  (słownie:  sto  dwadzieścia  pięć  tysięcy  czterysta  dwadzieścia  dwa złote)  
z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania  remontu  pokrycia  dachowego  wraz  
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z renowacją elementów szachulcowych elewacji.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2243

Uchwała NR IX/79/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p. w. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Deszcznie

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa 
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz 
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r.,  nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§  1.  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  udziela  Parafii  Rzymsko  -  Katolickej  
p.  w.  Podwyższenia  Krzyża  Św.  w  Deszcznie  61,  dotacji  w  kwocie  100  000,  00  zł  
(słownie:  sto  tysięcy  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania  remontu 
elewacji zabytkowego kościoła filialnego p. w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
przy ul. Poznańskiej 82 w Gorzowie Wlkp. - Karninie.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2244

Uchwała NR IX/80/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 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.), art.25 ust.2, art.34 ust.6 i 6a oraz 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.) 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  załącznik nr 1 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem 1  czerwca  2011r.  i  podlega  ogłoszeniu  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/80/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 marca 2011r.

”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.
 
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.
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Strefa C 
pozostałe ulice

Bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych
 

lp. położenie lokalu rodzaj działalności
stawka zł/m²

strefa czynszowa
A B C

1. parter budynku 
frontowego

handel, biura, magazyny, rzemiosło 23,20 14,10 7,20
gastronomia, produkcja 11,50 7,00 3,60
branże zanikające 9,00 5,50 3,60
biura  poselskie  i  senatorskie,  organizacje 
społeczne,  zawodowe  i  polityczne  -  na  cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową 

5,30 4,30 3,30

2. piętro, oficyna, 
piwnica

handel, biura, magazyny 12,70 7,20 5,50
gastronomia,  produkcja,  rzemiosło,  branże 
zanikające 6,40 3,60 3,30

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

4,40 3,30 3,30

3. niezależnie od 
położenia

lecznicza 6,20
garaże 4,90
pomieszczenia gospodarcze 4,00

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

3,30
 

Poz. 2245

Uchwała NR IX/81/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98,  
poz. 1017 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani Katarzyny Jagoda uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr IX/81/2011
z dnia 30 marca 2011r. 

U Z A S A D N I E N I E

Na  podstawie  uchwały  Nr  VII/58/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z dnia 21 lutego 2003 r. ze zm.),  Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu  
29 marca 2011 r., rozpatrzyła skargę wniesioną przez p. Katarzynę Jagoda zawierającą zarzut 
przewlekłego  i  biurokratycznego  rozpatrywania  przez  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
wniosku skarżącej w sprawie wykupienia przez nią z zasobów gminy lokalu mieszkalnego  
nr 15, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 28 w Gorzowie Wlkp.

Komisja Gospodarki i Rozwoju uznała skargę p. Katarzyny Jagoda za bezzasadną.
W listopadzie 2000 r. p. Katarzyna Jagoda wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż lokalu nr 15 
zajmowanego w oficynie budynku przy ul. Mickiewicza 28. Złożenie przez najemcę wniosku 
o  nabycie  lokalu  uruchomiło  procedurę  przygotowania  tego  lokalu  do  sprzedaży, 
rozpoczynającą się od sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości. Na tym etapie wykryto 
nieprawidłowości  polegające  na  niewłaściwym  wytyczeniu  granic  nieruchomości. 
Wydzielenie lokalu z księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu, na którym nie jest położony 
budynek jest  niezgodne z prawem.  Podjęto działania  zmierzające  do objęcia  jedną księgą 
wieczystą  budynku  i  oficyny.  Do  podjęcia  działań  potrzebna  była  zgoda  wszystkich 
właścicieli  lokali  w  obu  budynkach,  a  uregulowanie  zaistniałych  niezgodności  pomiędzy 
stanem faktycznym, a stanem prawnym wymagało sprostowania umów sprzedaży 8 lokali. 
Warto  nadmienić,  że  sprostowanie  mogło  nastąpić  jedynie  w  formie  umowy notarialnej  
z jednoczesnym udziałem wszystkich właścicieli lub ich pełnomocników. Złożoność sprawy 
i  ilość podmiotów uczestniczących w procesie  regulacji  stanu prawnego spowodowały,  że 
sprawa nie mogła być załatwiona szybciej – w takcie zmarły dwie osoby i konieczne było  
przeprowadzenie przez ich rodziny postępowań spadkowych,  część właścicieli  przebywała 
poza granicami miasta i kraju, nie udzielając innym osobom pełnomocnictw do występowania 
w  swoim  imieniu.  W  czasie  postępowania  skarżąca  była  informowana  pisemnie  
o trudnościach i komplikacjach napotykanych w trakcie regulacji stanu prawnego. Komisja 
Gospodarki i Rozwoju uznała, że nie było zbędnej zwłoki w załatwieniu wniosku. Tak długi 
termin  załatwiania  sprawy  nie  wynikał  z  przyczyn  zależnych  od  Urzędu,  lecz  
z przeszkód istniejących po stronie osób będących stronami postępowania. 

Mając na względzie konieczność uporządkowania nieprawidłowości oraz biorąc pod 
uwagę powyższe Komisja Gospodarki I Rozwoju w głosowaniu jawnym uznała, ze skarga  
p. Katarzyny Jagoda jest nieuzasadniona .

Komisja Gospodarki i Rozwoju wnosi do Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o odrzucenie 
skargi p. Katarzyny Jagoda,
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Poz. 2246

Uchwała NR X/82/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto 

Gorzów Wlkp. 

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela  
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania  dodatków do wynagrodzenia  zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

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

Rozdział 1
§ 2. Określa się w drodze Regulaminu:

1. wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
1) motywacyjnego,
2) funkcyjnego,
3) za wysługę lat,
4) za warunki pracy,
2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw.

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny.

§ 3.  1.  Dodatek  motywacyjny  ma  charakter  uznaniowy.  Przyznaje  się  go  na  czas 
określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej 
niż 1500 zł miesięcznie.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokość ustala, w ramach środków określonych 
w § 7 ust. 4: 
1) dla nauczycieli – dyrektor placówki,
2) dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek odpowiednio 
Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej.

§  4.  Warunkiem  przyznania  nauczycielowi  dodatku  motywacyjnego  jest  jakość 
świadczonej  pracy,  w  tym  związanej  z  powierzonym  stanowiskiem  kierowniczym, 
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dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
2) udokumentowane osiągnięcia uczniów,
3)  skuteczne  rozwiązywanie  problemów  wychowawczych  uczniów  przez  kształtowanie 
postaw  odpowiedzialności  za  własną  edukację,  pracy  nad  sobą  oraz  właściwych  postaw 
moralnych i społecznych,
4) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
5) prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
6) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego,
7) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących opieki,
8) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły  
w środowisku lokalnym, w tym praca w oddziałach integracyjnych.

§ 5. O wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:
1. uzyskiwanie wyróżniających osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 
1)  uzyskiwanie  przez  uczniów,  z  uwzględnieniem  ich  możliwości  oraz  warunków  pracy 
nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych potwierdzanych wynikami 
klasyfikacji  lub  promocji,  efektami  egzaminów  i  sprawdzianów  albo  sukcesami  
w  konkursach,  zawodach,  olimpiadach  itp.,  umiejętne  rozwiązywanie  problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
2) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie 
na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
2. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
2) udział w komisjach przedmiotowych, wychowawczych i innych,
3)  opiekowanie  się  samorządem  uczniowskim  lub  innymi  organizacjami  uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły,
4)  prowadzenie  lekcji  koleżeńskich,  przejawianie  innych  form  aktywności  w  ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy społecznej,
6) praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole.

§ 6. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora decydują :
1) terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący,
2) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,
3) prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego realizacja,
4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi,
5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły,
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki,
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty w tym 
zakresie,
8) dbałość o warunki pracy,
9)  wyniki  egzaminów  zewnętrznych,  projektowanie  i  realizowanie  pożądanych  zmian  
w zakresie dydaktyki, wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły,
10)  tworzenie  systemu  monitorowania  i  motywowania  nauczycieli  oraz  pozostałych 
pracowników szkoły,
11) realizacja zadań na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
12)  organizacja  i  kierowanie  pracami  państwowej  komisji  egzaminacyjnej  powołanej  
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w szkole.

§ 7. 1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w szkole stanowi 
suma: 
1) wysokości środków finansowych ustalonych na jeden etat i ilości przeliczeniowych etatów 
nauczycielskich,
2) przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku motywacyjnego dyrektora.
2.  Wysokość  dodatku  motywacyjnego  dla  nauczyciela  oraz  okres  jego  przyznania,  ustala 
dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4, § 5 i § 6.
3. O przyznaniu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, a kopię decyzji dołącza 
się do akt osobowych nauczyciela.
4.  Wysokość  środków  finansowych  na  realizację  dodatku  motywacyjnego  na  jeden  etat 
miesięcznie wynosi: 
a) dla nauczycieli, z zastrzeżeniem pkt b) – 100 zł,
b)  dla  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  dydaktyczne  i  wychowawcze  w  przedszkolach 
(oddziałach) integracyjnych, szkołach (klasach) integracyjnych – 140 zł,
c) dla dyrektorów – 200 zł. 

Rozdział 3
Dodatek funkcyjny

§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) stanowisko: 
a) dyrektora lub wicedyrektora placówki,
b) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie placówki,
2) sprawowanie funkcji: 
a) wychowawcy klasy lub oddziału przedszkolnego,
b) doradcy metodycznego,
c) opiekuna stażu,|przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, określony kwotą wynikającą  
z poniższej tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze lub przydzielona funkcja Miesięcznie w zł

1

Przedszkola:
a)dyrektor przedszkola liczącego: 
-do3oddz. 
-4–5oddz. 
-6 i więcej 
b)zastępca dyrektora

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

2

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

od 600 do 1300
od 700 do 1500 
od 800 do 1800
od 500 do 1000
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3

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

od 700 do 1800
od 700 do 1800
od 600 do 1100
od 600 do 1000
od 600 do 1000
od 600 do 1200
od 600 do 900
od 600 do 1100
od 500 do 1000
od 500 do 900
od 500 do 900
od 500 do 1000
od 500 do 900

4

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

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

5 Opiekun stażu 20

6
Wychowawca:
-klasy
-oddziału przedszkolnego

150 
75

7 Doradca metodyczny od 500 do 800

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

Rozdział 4
Dodatek za wysługę lat

§ 9. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami  
art. 33 ustawy - Karty Nauczyciela.

Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy

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

ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw.

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

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 

Poz. 2247

Uchwała NR X/83/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie likwidacji Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 5 ust. 5a 
i art. 59 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 czerwca 2011r. stawia się w stan likwidacji Stałe Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe przy ul. Wyszyńskiego 8 w Gorzowie Wlkp.
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§  2.  Na  likwidatora  wyznacza  się  dyrektora  Stałego  Szkolnego  Schroniska 
Młodzieżowego.

§  3.  Czynności  likwidacyjne  zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z  obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami.

§ 4. Mienie, znajdujące się w zarządzie Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
przekazane  zostanie  w  pierwszej  kolejności  do  miejskich  samorządowych  placówek 
oświatowych, następnie do innych jednostek organizacyjnych miasta.

§ 5. Przekazanie mienia odbywa się na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 6. Zakończenie likwidacji następuje wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011r.

§ 7. Za dzień likwidacji  Stałego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego uznaje się  
31 sierpnia 2011r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 

Poz. 2248

Uchwała NR X/84/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
prowadzących działalność na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w kwocie 300,00zł.

§ 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 2249

Uchwała NR X/85/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych 
w 2011 roku

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt 4, art. 110 ust.  
10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 
ze zm.), § 1 Uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007r. 
w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 
oraz Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
2007 + uchwala się, co następuje: 

§  1.  Przyjmuje  się  miejski  program  osłonowy  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  
w 2011 roku.

§  2.  Program  powstał  w  wyniku  współpracy  Gorzowskiego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  oraz  Wydziału  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  
Gorzowa Wlkp., zakłada realizację zadań programowych w ramach zespołów problemowych 
opracowujących indywidualne plany pomocowe dla rodzin. Głównymi partnerami zespołów 
są:  Gorzowskie  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej,  Wydział  Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Sąd oraz inne podmioty wspierające realizację 
planów pomocowych.

§ 3. Użyte w programie określenia oznaczają:
1)rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej dzieci;
2)dochód rodziny - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  
o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”;
3)kryterium  dochodowe  –  kryterium,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  1  ustawy  z  dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
4)dziecko  –  dziecko  własne,  małżonka,  przysposobione  oraz  dziecko  w sprawie,  którego 
toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką prawną, do 
ukończenia  18  roku  życia  lub  do  ukończenia  nauki  w  szkole,  jednak  nie  dłużej  niż  do 
ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole 
wyższej.

§ 4. Program wsparcia polega na:
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie krótszy niż 
3  miesiące  rodzinom  wielodzietnym  do  wysokości  70%  różnicy  między  kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny;
2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w formie:
a) zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkoły w kwocie 50 zł na 
każde dziecko z klas „0”do „3”;
b)  zapewnieniu  co  najmniej  jednego  gorącego  posiłku  dziennie  dzieciom,  jeśli  dochód 
rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
c) zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły.
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3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym w ramach funkcjonowania w Gorzowskim 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, 
jak  również  w  rozwiązywaniu  problemów  opiekuńczo  -  wychowawczych  w  Ośrodku 
Wsparcia  Rodziny  i  w  Zespole  Asystentów  Rodziny  -  Dziale  Pomocy  Środowiskowej 
GCPRiPS,  w  sytuacjach  kryzysowych  w  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej,  w  sytuacjach 
przemocy w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
4) inicjowaniu i wspieraniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z różnych form 
wsparcia dziennego, także finansowanych z miejskiego programu rozwiązywania problemów 
alkoholowych  i  programu  przeciwdziałania  narkomanii,  w  tym  uczestnictwa  
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych;
5) umożliwieniu korzystania z nieodpłatnych usług Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci 
w  wieku  przedszkolnym  w  Ośrodku  Wsparcia  Rodziny  na  czas  pracy  rodziny  lub 
uczestnictwa  w  różnych  formach  edukacyjnych  organizowanych  przez  Powiatowy  Urząd 
Pracy;
6)  współpracy  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  w  zakresie  podnoszenia  lub  zmiany 
kwalifikacji  zawodowych,  wskazywania  zatrudnienia  osobom  bezrobotnym  z  rodzin 
wielodzietnych, aktywizowanie do podejmowania prac subsydiowanych;
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami i innymi podmiotami 
we  wzmacnianiu  rodzin  wielodzietnych  w  ich  funkcjach  wychowawczych  i  zapewnianiu 
bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu marginalizacji;
8) udzielaniu pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego;
9) współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta  Gorzowa Wlkp.  na rzecz 
zapobiegania uruchamianiu procedur eksmisyjnych, ustalenia i regulowania stanu prawnego 
zajmowanych lokali, przekształcania statusu prawnego lokalu oraz dokonywania zamian.

§ 5. Pomoc określona w § 4 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach 
posiadanych środków finansowych

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2250

Uchwała Nr X/86/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 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. 214 pkt 2 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
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§ 1.  W załączniku nr  3  – Plan  dochodów jednostek  budżetowych  działających  na 
podstawie  ustawy  o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach
i wydatków nimi sfinansowanych, do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę        9.855 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę        9.855 zł

załącznik nr 3 – Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy
o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  stycznia  2011r.  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  nr  1  do 
niniejszej uchwały 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2251

Uchwała Nr X/87/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę      60.009 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      60.009 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      60.009 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      60.009 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§  4.  Załącznik  nr  2  –  Dotacje  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/87/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2011r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2011 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział 

Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
600 15 634 364  15 069 000

630   123 318

700 7 231 643  250 000

750   136 000

801   8 798

852   1 040 100

853   2 252 500

921  12 395 000 7 635 422

926 1 000 000  10 704 598

    

RAZEM  
DOTACJE 23 866 007 12 395 000 37 219 736
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Załącznik nr 4
do uchwały nr X/87/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2011r.

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

Dział 

Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
754   20 000

801  11 219 942  

851   2 204 676

852   751 380

853  156 180  

854  4 161 780  

900   155 000

921   1 223 357

926   4 688 600

    

RAZEM  
DOTACJE 0 15 537 902 9 043 013

Poz. 2252

Uchwała NR X/88/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłaty

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.14 ust.3 i 5 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 zamianę  nieruchomości  bez obowiązku dokonywania 
dopłaty różnicy wartości, polegającej na przekazaniu przez Miasto Gorzów Wlkp. na rzecz 
Skarbu Państwa działki gruntu Nr 722/2 o pow. 59 m2 przy ul. Sienkiewicza o wartości 4.400 
zł w zamian za działki gruntu Nr 723/1 o pow. 2 m2 przy ul. Matejki i Nr 723/3 o pow. 23 m2 

przy ul. Sienkiewicza - o wartości 1.241 zł.
2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości wynosi 2.990 zł.

37



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (201)/2011

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 

Poz. 2253

Uchwała NR X/89/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Lubuskim Zarządem Wojewódzkim umowy najmu 
lokalu użytkowego o pow. 64,36m² położonego w piwnicy budynku przy ul. Armii Polskiej 
40, na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na działalność oświatową i wychowawczą.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2254

Uchwała NR X/90/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 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  
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30  czerwca  2010r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 80 poz.1070) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
ze Zbigniewem Urbaniakiem umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 27,93m² położonego 
w oficynie budynku przy ul. Armii Polskiej 29, na czas nieoznaczony – z przeznaczeniem na 
działalność rzemieślniczą.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2255

Uchwała NR X/91/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.  j.  Dz. U. z 2000r. Nr 98,  
poz. 1017 ze zm.)uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani Haliny Tokarskiej uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2256

Uchwała NR X/92/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób 
Tarczycy zlokalizowanej w Zespole Szpitalnym przy ul. J. Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.43 ust.2 i 3 ustawy z dnia 
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30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie likwidację Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej  
i  Chorób  Tarczycy  zlokalizowanej  w  Zespole  Szpitalnym  przy  ul.  J.  Dekerta  1  
w Gorzowie Wlkp. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik do Uchwały Nr X/92/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Uzasadnienie

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. po wszechstronnym przeanalizowaniu przedstawionego 
do jej opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przekształcenia 
Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  w Gorzowie  Wlkp.  polegającego na 
ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń oraz po zapoznaniu się 
z opinią Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w tej sprawie negatywnie opiniuje przedstawiony 
projekt.  Zdaniem  Rady  o proponowanym  przedsięwzięciu  nie  mogą  decydować  tylko 
argumenty natury ekonomicznej. Proponowane w projekcie uchwały Sejmiku Województwa 
Lubuskiego  zmiany  organizacyjne  SPSzW  w Gorzowie  Wlkp.  polegające  na  likwidacji 
Wojewódzkiej  Poradni  Endokrynologicznej  i Chorób  Tarczycy  zlokalizowanej  w Zespole 
Szpitalnym  przy  ul.  J.  Dekerta  1,  znacznie  ogranicza  zakres  usług  medycznych  dla 
mieszkańców Gorzowa Wlkp. i północnej części województwa lubuskiego. Funkcjonowanie 
Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu wynika z potrzeby zabezpieczenia możliwości 
leczenia  pacjentów  z chorobami  o profilu  psychiatrycznym  w trybie  przyjęcia  nagłego 
i leczenia  planowanego.  Najważniejszą  ideą  likwidacji  Wojewódzkiej  Poradni 
Endykronologicznej  i Chorób  Tarczycy,  zlokalizowanej  w zespole  szpitalnym  przy  
ul.  J.  Dekerta  1,  powinien być  warunek zapewnienia dalszego nieprzerwalnego udzielania 
świadczeń  zdrowotnych  mieszkańcom  naszego  województwa,  w tym  mieszkańcom  
Gorzowa Wlkp. oraz zachowanie dotychczasowego zakresu, rozmiaru, profilu i dostępności 
bezpłatnych  usług  medycznych  w niemniejszym  niż  dotychczas  zakresie.  Ponadto  choć 
obecnie nie ma specjalistów w opisywanym obszarze, to nie oznacza to, iż tacy nie podejmą 
zatrudnienia  w naszym  Szpitalu  w przyszłości.  W  naszym  przekonaniu  proponowane 
rozwiązanie  spowoduje  wzrost  kosztów  leczenia  tej  grupy  pacjentów  i praktycznie 
skomplikuje  ich  dalsze  leczenie.  Rozwiązania  tego  problemu  trzeba  szukać  w większej 
dostępności do leczenia przez uzyskanie większej ilości środków z NFZ. 

40



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (201)/2011

Poz. 2257

Zarządzenie Nr 84/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2011r.

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

Na podstawie art.  257 pkt 1 i  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 1.122.163 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1.305.900 zł
3.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę    183.737 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.122.163 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.307.650 zł
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   185.487 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

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

Poz. 2258

Zarządzenie Nr 94/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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      98.059 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      98.059 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      98.059 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      98.059 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

wz. Prezydenta Miasta

Tadeusz Tomasik

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Grażyna Wojciechowska
każdy wtorek

w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Tomasik

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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