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Uchwała Nr XLII/474/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020
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Uchwała NR XLII/475/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.
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Uchwała NR XLII/476/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2681
Uchwała Nr XLII/477/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2682
Uchwała NR XLII/478/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2683
Uchwała Nr XLII/479/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2684
Uchwała Nr XLII/480/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
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zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 
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Uchwała Nr XLII/484/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
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Uchwała Nr XLII/491/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
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Poz. 2698
Uchwała Nr XLII/494/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 23 stycznia 2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Nr XLII/497/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061.

Poz. 2702
Uchwała NR XLII/498/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu

Poz. 2703
Uchwała NR XLII/499/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
podziału  miasta  Gorzowa Wlkp.  na  stałe  obwody głosowania,  ustalenia  ich  numerów i  granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Poz. 2704
Uchwała Nr XLII/500/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi
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Uchwała Nr XLII/501/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Uchwała Nr XLII/502/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok.

Poz. 2707
Uchwała Nr XLII/503/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie 
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013

Poz. 2708
Zarządzenie  Nr  823/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  stycznia  2013  r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2678

Uchwała Nr XLII/474/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020

Na  podstawie  art.  18  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(t.  j.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz.  1591 ze  zm.)  oraz  rubryki  7  tabeli  nr  13 załącznika  nr  1
do uchwały LXVIII/1073/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie 
Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Gorzowa Wlkp.  na  lata  2010  -  2020  uchwala  się
co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. do roku 2020 stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik
do Uchwały Nr XLII/474/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013 roku

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

STRATEGIA ROZWOJU KULTURY 
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

DO ROKU 2020
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„Dać ludziom kulturę, powiadał mój ojciec, to tyle, co dać im pragnienie. Reszta przyjdzie sama. Ale ty pełnym brzuchom ofiarowujesz  
gotowe już napoje (…). Twierdzisz, że staną się szlachetniejsi, jeżeli ich nasycisz darami: ależ oni od nadmiaru darów umierają! Żyć  
można tylko tym, co człowiek przemienia i za co każdego dnia po trochu umiera, bo przemienia siebie samego. Wiedzą o tym dobre  
staruszki, które haftują aż do utraty wzroku. Ludzie im mówią, że trzeba szanować oczy. Ale wtedy przestają pełnić służbę i zostaje  
zniweczona przemiana, która nadawała sens ich życiu. W co się będą przemieniać wszyscy, których zamierzasz nasycić”?

Antoine de Saint-Exupery (Twierdza, CXCIV)

SPIS TREŚCI
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BILANS STRATEGICZNY – ANALIZA SWOT ................................................................................................................ 4
WIZJA, MISJA, PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE................................................................................................ 7
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WDROŻENIE I MONITORING ...................................................................................................................................... 21
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I WPROWADZENIE

Opracowanie Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. jest zadaniem wynikającym wprost ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, przyjętej uchwałą Nr LXVIII/1073/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 lutego 2010 r.

Zgodnie z powyższą uchwałą, zarządzeniem nr 71/W/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2011 r. został powołany 
Zespół ds. opracowania strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. Skład zespołu został wyłoniony w oparciu o zasadę społecznej reprezentacji  
mieszkańców  i  środowiska  kulturalnego  oraz  przy  uwzględnieniu  kryterium  doświadczenia  i  wiedzy  w  zakresie  szeroko  rozumianej  kultury.
W skład Zespołu weszli:

1) przedstawiciele  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  jako  reprezentacja  mieszkańców,  wytypowani  przez  Radę  Miasta:  Pan  Radosław 
Wróblewski i Pan Marcin Kurczyna,
2) przedstawiciele  organu wykonawczego miasta:  Zastępca Prezydenta Miasta  ds.  Społecznych Pani Zofia  Bednarz – przewodnicząca;
w związku ze zmianą personalną na stanowisku Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych, zarządzeniem Nr 180/W/III/2011 Prezydenta 
Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  sierpnia  2011  r.  przewodniczącą  Zespołu  została  Pani  Alina  Nowak;  dyrektor  Wydziału  Kultury
dr Ewa Pawlak,
3) przedstawiciele  instytucji  kultury,  mających  siedzibę  na  terenie  miasta,  zaproponowani  przez  dyrektorów  instytucji  kultury:
Pan Gustaw Nawrocki – kurator Galerii BWA Miejskiego Ośrodka Sztuki i Pan Zbigniew Sejwa – dyrektor Klubu Myśli Twórczej „Lamus”,
4) przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  o  profilu  kulturalnym,  zaproponowani  przez  organizacje  w  drodze  wyborów:
Pani  Monika  Kowalska  –  prezes  Stowarzyszenia  Promocji  Kultury  „Kamienica”,  Pan  Krzysztof  Szupiluk  –  sekretarz  Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”.

Praca w Zespole była pracą społeczną.
Na  potrzeby  opracowania  niniejszej  Strategii  realizowane  były  projekty  badawcze,  przeprowadzone  przez  ekspertów  Samorządowego 

Obserwatorium Kultury przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Projekt 
Strategii został poddany konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 roku.
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II BILANS STRATEGICZNY – ANALIZA SWOT

W oparciu  o  wyniki  badań i  analiz  kulturalnych potencjałów i  deficytów Gorzowa Wlkp.  z  wykorzystaniem metod:  desk  research,  ankietowej
oraz zogniskowanych wywiadów grupowych dokonano diagnozy kluczowych aspektów funkcjonowania kultury w Gorzowie Wlkp. Zidentyfikowano 
mocne i słabe strony kultury oraz szanse i zagrożenia dla jej rozwoju. 

STRENGHTS/MOCNE STRONY

ü wykwalifikowana  kadra  i  rozwinięta  edukacja 
kulturalna dzieci i    młodzieży;

ü rozwinięty amatorski ruch artystyczny;

ü kilka rozpoznawalnych imprez podkreślających 
wielokulturowość Gorzowa Wlkp.;

ü nowoczesna infrastruktura dla działalności 
artystycznej (głównie muzycznej) – Filharmonia 
Gorzowska, Amfiteatr;

ü aktywne instytucje kultury jako potencjał do budowy 
marek kulturalnych;

ü niezależne grupy artystów i animatorów kultury

ü inicjatywy budowy pomników poświęconych 
zwykłym ludziom;

ü Nocny Szlak Kulturalny – jako kulturalny 
kalejdoskop Gorzowa;

ü cenne kolekcje sztuk, np. Krąg Arsenału ‘55, Hasior;

ü potencjał twórczy młodzieży szkół średnich, autorów 
inicjatyw kulturalnych wykraczających poza 
schematyczne praktyki kulturalne;

ü konkursy na miejsca pracy i kontrakty na czas 

WEAKNESSES/SŁABE STRONY

ü przestarzałe i niefunkcjonalne obiekty i baza materialna instytucji kultury, mało 
atrakcyjne nazwy instytucji kultury i niekorzystna, peryferyjna lokalizacja niektórych 
instytucji;

ü niska świadomość i wiedza mieszkańców dotycząca oferty kulturalnej i 
niewystarczająca promocja oferty kulturalnej, zbyt mało autorytetów i liderów w dziedzinie 
kultury;

ü brak wykwalifikowanej kadry w zakresie organizacji i obsługi działalności (imprez) oraz 
edukacji zawodowych artystów;

ü nieefektywne zarządzanie instytucjami kultury i niewystarczająca współpraca 
międzyinstytucjonalna m.in. w zakresie pozyskiwania finansów zewnętrznych;

ü brak monitoringu potrzeb kulturalnych mieszkańców i polityki kulturalnej Miasta;

ü brak systemu upamiętniania zasłużonych dla kultury;

ü niewystarczająca współpraca z zagranicą, w szczególności z Niemcami;

ü słaby mecenat kultury, niedostosowanie aktów prawa wewnętrznego w tym zakresie;

ü słaby sponsoring kultury oraz brak współpracy z podmiotami prywatnymi/ 
komercyjnymi angażującymi się w działalność kulturalną (np. galerie handlowe);

ü niepewność związana ze sposobem planowania budżetu Miasta na kolejne lata, 
„roczny” cykl działania instytucji, brak możliwości planowania długoter-minowego w 
kontekście inwestowania i pozyskiwania środków zewnętrznych;

ü brak silnego lobby na rzecz kultury, zbyt małe wsparcie polityków i znanych 
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określony dla muzyków filharmonii jako przykład 
dobrych praktyk w zarządzaniu w kulturze. 

osobistości Gorzowa dla „kulturalnego stylu życia”;

ü brak rozpoznawalnego w Polsce produktu kulturalnego;

ü personalizacja kultury, kojarzenie wydarzeń z konkretną osobą jako zagrożenie 
kontynuacji działań kulturalnych; 

ü brak profesjonalnego regionalnego serwisu WWW o profilu kulturalnym;

ü niedostateczne wsparcie dla działań organizacji pozarządowych (finansowe i 
pozafinansowe);

ü brak znaczących uczelni wyższych jako wzmacniających potencjał miasta, w tym 
uczelni artystycznych;

ü niedostateczne czerpanie z potencjału regionalnego (działania nastawione na miasto, 
a możliwa interakcja z ludźmi w mniejszych miejscowościach województwa, które traktują 
Gorzów jako stolicę regionu i punkt odniesienia);

ü trudne warunki dla uczestnictwa w kulturze (miasto robotnicze, bez wspólnych 
kulturalnych i artystycznych korzeni);

ü brak systemowego wsparcia dla młodych twórców;

ü niska jakość komunikacji organizatorów wydarzeń i mediów lokalnych, brak 
doświadczeń kadr kultury w zakresie PR;

ü mała mobilność instytucji publicznych, działania na terenie siedzib;

ü jakość miejskiej architektury, estetyka budynków w mieście;

ü brak akceptacji dla warunków istnienia i okoliczności powstania i działań miasta 
względem CEA – Filharmonii Gorzowskiej wśród środowisk twórczych i opiniotwórczych 
Gorzowa;

ü exodus przedsiębiorczych artystów gorzowskich poza Gorzów;

ü brak profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej dla sztuk wizualnych;

ü zbyt mało miejsc na próby, pracę i prezentację artystyczną dla młodych twórców i 
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amatorskiego ruchu muzycznego;

ü zbyt małe zakorzenienie zagranicznych muzyków orkiestry Filharmonii w życie 
kulturalne i edukację w Gorzowie;

ü niska świadomość młodych mieszkańców w zakresie wpływu kultury na inne sfery 
życia;

ü mała liczba lokali ze sceną do muzyki lub występów artystycznych na żywo;

ü brak geograficznego centrum miasta, które stanowiłoby naturalne miejsce aktywności 
kulturalnych i spotkań mieszkańców;

ü niewystarczająca dbałość o estetykę przestrzeni publicznej oraz zabytków architektury.
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OPORTUNITIES/SZANSE
ü nowelizacja ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej 
ü wdrożenie strategii rozwoju kultury;
ü wykorzystanie Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej w zakresie edukacji 
kulturalnej (szkoły artystyczne), działalności artystycznej i promocji kultury; wykorzystanie 
potencjału profesjonalnej orkiestry;
ü wykorzystanie środków z funduszy UE, nie tylko na projekty infrastrukturalne, ale również 
miękkie: wzmocnienie kompetencji kadr zarządzających w kulturze i innych zewnętrznych źródeł;
ü monitoring życia kulturalnego w Polsce i w Europie – dobre praktyki;
ü bulwar jako potencjalne miejsce aktywności kulturalnych z zaangażowaniem sektora 
prywatnego;
ü Amfiteatr;
ü ciekawa, historyczna lokalizacja niektórych instytucji kultury;
ü rozwinięta współpraca z mieszkańcami byłego Landsberga;
ü Nocny Szlak Kulturalny jako potencjał dla wykreowania produktu kulturalnego;
ü Festiwal Barek jako potencjał dla wykreowania produktu turystyczno -kulturalnego;
ü specyfika społeczna miasta, w którym nikt nie jest obcy, bo wszyscy są przyjezdni: zakładana 
tolerancja i gotowość mieszkańców na przyjmowanie innych kultur, innych pomysłów na życie i 
siebie, spójna ze strategią marki Gorzów – Przystań;
ü rola wyznaczona młodym twórcom w Strategii Marki Gorzów – Przystań;
ü ośrodek telewizji publicznej w Gorzowie;
ü przyrodnicze walory miasta i jego okolic;
ü podwójna kultura i historia miasta: Landsberg – Gorzów;
ü istnienie tożsamości mieszkańców Gorzowa;
ü Nocny Szlak Kulturalny jako kulturalne wydarzenie służące z wzajemnością marce „Gorzów 
Przystań”;
ü pomysł na muzeum miasta integrujące Gorzów z pamięcią o Landsbergu; 
ü moda, snobizm na kulturę;
ü potencjał osób starszych dla rozwoju kultury;
ü marka Gorzów Przystań – jej treść jako realnie oparta na potencjałach kulturalnych;
ü bezpłatne media jako możliwość informowania o kulturze. 

THREATS/ZAGROŻENIA
ü migracje młodego pokolenia poza Gorzów;

ü słabo rozwinięte kompetencje kulturalne gorzowian;

ü brak specjalizacji Gorzowa w określonej dziedzinie sztuki 
(np. Opole – muzyka, festiwal, Łódź – film, aktorstwo);

ü niewystarczające środki finansowe na kulturę w budżecie 
miasta;

ü niska aktywność i profesjonalizm organizacji 
pozarządowych o profilu kulturalnym;

ü dominacja Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii 
Gorzowskiej w kontekście wykorzystania środków z budżetu 
miasta;

ü niewystarczająca promocja ludzi kultury (artystów, twórców, 
liderów, menedżerów kultury);

ü niska jakość krytyki artystycznej w mediach lokalnych;

ü niska ranga kultury w hierarchii priorytetów miasta;

ü brak oferty atrakcyjnych kierunków studiów, których 
absolwenci mogliby podnieść w przyszłości jakość oferty 
kulturalnej w mieście, a także pozytywnie wpłynąć na poziom 
kompetencji kulturowych;

ü dalsza  degradacja  starej  (przedwojennej)  architektury 
Gorzowa;

ü postępujący chaos wizualny w przestrzeni publicznej.
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III WIZJA, MISJA, PRIORYTETY I CELE STRATEGICZNE
Na podstawie  analizy  SWOT oraz  wniosków  z  przeprowadzonych  projektów  badawczych  sformułowano  wizję  i  misję  rozwoju  kultury

w Gorzowie Wlkp., a także określono cztery priorytety, w ramach których zdefiniowano cele strategiczne rozpisane na konkretne kierunki działań.
WIZJA GORZÓW – PRZYSTAŃ KULTURY

MISJA ISTOTNE WZMOCNIENIE POZYCJI KULTURY JAKO ELEMENTU PODNOSZĄCEGO KONKURENCYJNOŚĆ MIASTA I 
POZYTYWNIE WPŁYWAJĄCEGO NA JAKOŚĆ ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW

PRIORYTETY KOMPETENCJE 
KULTUROWE

ZARZĄDZANIE
W KULTURZE

GORZÓW – TREŚCI KULTUROWE KULTURALNY 
WIZERUNEK GORZOWA

CELE 
STRATEGICZNE

1. Wzrost kompetencji
do uczestnictwa w 
kulturze i uprawiania 
twórczości artystycznej

2. Wzrost kompetencji
w zakresie animowania i 
upowszechniania kultury

3. Wzrost kompetencji 
menedżerskich kadry 
zarządzającej 

1. Podniesienie 
efektywności nadzoru 
nad instytucjami kultury

2. Podniesienie 
efektywności zarządzania 
w instytucjach kultury

3. Wzrost udziału 
zewnętrznych źródeł w 
finansowaniu działalności 
kulturalnej

1. Gorzów miastem dwóch historii 
– upowszechnianie wiedzy i podnoszenie 
świadomości gorzowian
o podwójnej historii miasta

2. Gorzów mozaiką kulturową 
– wzmacnianie wielokulturowości i budowa 
wspólnoty opartej na poszanowaniu różnic 
w synergii z Długoterminową Strategią 
Zarządzania Marką „Gorzów Przystań” 

3.Gorzów – przystań festiwali 
– wzmacnianie istniejących i kreowanie 
nowych marek festiwalowych Gorzowa

4. Gorzów – miasto wolności 
– wspieranie rozwoju wolnościowych, 
niszowych, alternatywnych gatunków 
sztuki 

1. Wzrost świadomości o 
ofercie kulturalnej 

2. Podniesienie jakości 
promocji usług kulturalnych 

3. Maksymalizacja 
wykorzystania kulturalnego 
dorobku Gorzowa w 
kreowaniu wizerunku miasta

12
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IV KIERUNKI DZIAŁAŃ

PRIORYTET I KOMPETENCJE KULTUROWE

CEL 1. WZROST KOMPETENCJI DO UCZESTNICTWA W KULTURZE

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Wspieranie edukacji kulturalnej dla różnych grup wiekowych 

1.2 Współpraca sektorów publicznego, prywatnego i społecznego w zakresie realizacji programów edukacji kulturalnej 

1.3 Wykorzystanie potencjału technologicznego dla realizacji innowacyjnych programów edukacji kulturalnej 

1.4 Zwiększanie udziału w wydarzeniach kulturalnych poprzez programy promocji sprzedaży biletów (karnety, system zniżek dla studentów, seniorów) 

1.5 Wspieranie czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez programy edukacji artystycznej dla zaspokajania potrzeb twórczych gorzowian w różnych grupach 
wiekowych 

1.6 Wspieranie programów edukacji kulturalnej, opartej na założeniach dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego 

1.7 Podnoszenie kompetencji twórców amatorów poprzez realizację programów edukacji artystycznej oraz tworzenie warunków dla artystów profesjonalnych 

1.8 Wspieranie dążeń do profesjonalizacji oferty instytucji kultury 

1.9 Maksymalizacja wykorzystania potencjału Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej dla realizacji zróżnicowanych i nowoczesnych form 
edukacji muzycznej 

1.10 Wspieranie projektów mających na celu rozbudzanie oraz diagnozę potrzeb kulturalnych gorzowian 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.Liczba zrealizowanych programów edukacji kulturalnej 
2.Liczba zrealizowanych projektów, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację programów edukacji kulturalnej
3.Liczba zawartych przez instytucje kultury wielostronnych umów/porozumień w sprawie współpracy w realizacji programów edukacji kulturalnej
4.Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/innych form doskonalenia dla twórców amatorów i artystów profesjonalnych
5.Liczba uczestników programów edukacji kulturalnej
6.Liczba projektów badawczych w zakresie kompetencji gorzowian do uczestnictwa w kulturze oraz edukacji kulturalnej
7.Liczba zrealizowanych projektów badawczych, mających na celu monitoring potrzeb kulturalnych gorzowian 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze
Grupy wyznaniowe
Podmioty gospodarcze 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp., Budżet Samorządu Województwa Lubuskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusze celowe 
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PRIORYTET I KOMPETENCJE KULTUROWE
CEL 2. WZROST KOMPETENCJI W ZAKRESIE ANIMOWANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Realizacja programów współpracy instytucji kultury z ośrodkami naukowo-badawczymi (np. uczelnie) w zakresie podnoszenia kompetencji 

pracowników instytucji kultury 

1.2 Realizacja i wsparcie programów, mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie animowania i upowszechniania 
kultury 

1.3 Wspieranie programów edukacyjnych w zakresie animowania i upowszechniania kultury, skierowanych do organizacji pozarządowych i 
placówek oświatowych 

1.4 Realizacja i wsparcie programów podnoszenia kompetencji wolontariuszy w zakresie animowania i upowszechniania kultury 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/innych form doskonalenia, skierowanych do animatorów kultury
2.  Liczba zrealizowanych projektów, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację programów podnoszenia 
kompetencji pracowników instytucji kultury
3.  Liczba zawartych przez instytucje kultury wielostronnych umów/porozumień w sprawie współpracy w realizacji programów podnoszenia 
kompetencji pracowników instytucji
4.  Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/innych form doskonalenia dla pracowników instytucji kultury
Liczba uczestników programów doskonalenia kompetencji 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Placówki oświatowe 
Samorząd Miasta Gorzowa 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusze celowe, granty, programy fundacji, narodowych instytucji, instytutów 
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PRIORYTET I KOMPETENCJE KULTUROWE
CEL 3. WZROST KOMPETENCJI MENADŻERSKICH KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Uczestnictwo w programach szkoleniowych doskonalenia kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej instytucji kultury i liderów 

organizacji pozarządowych 

1.2 Realizacja programów współpracy instytucji kultury z ośrodkami naukowo-badawczymi (np. uczelnie) w zakresie podnoszenia kompetencji 
kadry kierowniczej 

1.3 Uczestnictwo w programach konsultingowych i wymiany dobrych praktyk w zakresie zarządzania na poziomie instytucjonalnym i 
projektowym 

1.4 Współpraca sektora publicznego, prywatnego i społecznego w zakresie realizacji projektów podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/innych form doskonalenia kadry kierowniczej
2.  Liczba zrealizowanych projektów, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację programów podnoszenia 
kompetencji kadry kierowniczej instytucji kultury
3.  Liczba zawartych przez instytucje kultury wielostronnych umów/porozumień w sprawie współpracy w realizacji programów podnoszenia 
kompetencji kadry zarządzającej instytucji kultury
4.  Liczba zrealizowanych szkoleń/warsztatów/innych form doskonalenia dla kadry kierowniczej instytucji kultury
Liczba uczestników programów doskonalenia kompetencji menedżerskich 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Podmioty gospodarcze
Ośrodki naukowo-badawcze 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusze celowe, granty, programy fundacji, narodowych instytucji, instytutów
Sponsoring 
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PRIORYTET II ZARZĄDZANIE W KULTURZE
CEL 1. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NADZORU NAD INSTYTUCJAMI KULTURY
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Weryfikacja obowiązujących aktów prawa miejscowego, dotyczących finansowania działalności kulturalnej z budżetu miasta 

1.2 Weryfikacja obowiązujących aktów prawa miejscowego w zakresie nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury 

1.3 Opracowanie polityki nadzoru organizatora nad instytucjami kultury 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1. Wdrożone nowelizacje obowiązujących aktów prawa miejscowego
2. Wdrożone nowe akty prawa miejscowego 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Wydział Kultury Urzędu Miasta 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp. 
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PRIORYTET II ZARZĄDZANIE W KULTURZE
CEL 2. PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NADZORU NAD INSTYTUCJAMI KULTURY
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Opracowanie kryteriów i zasad projektowania dotacji podmiotowych z budżetu miasta dla instytucji kultury 

1.2 Opracowanie systemu rocznej oceny pracy dyrektorów instytucji kultury 

1.3 Weryfikacja statutów instytucji kultury, w szczególności pod względem zapisów dotyczących organizacji i zarządzania oraz dostosowanie 
ich do obowiązujących przepisów zewnętrznych 

1.4 Aktywizacja kadry zarządzającej instytucji kultury do inicjowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań i usprawnień w zakresie realizacji 
celów statutowych oraz zarządzania instytucją 

1.5 Weryfikacja zasobów instytucji i ocena ich wykorzystania dla realizacji celów statutowych 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1. Wdrożone akty prawa wewnętrznego, m.in. znowelizowane statuty instytucji
2.  Liczba wdrożonych innowacji w instytucjach kultury
Liczba raportów/ekspertyz instytucji kultury na temat oceny wykorzystania posiadanych zasobów w realizacji celów statutowych 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Wydział Kultury Urzędu Miasta
Instytucje kultury 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Fundusze zewnętrzne 
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PRIORYTET II ZARZĄDZANIE W KULTURZE
CEL 3. WZROST UDZIAŁU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W FINANSOWANIU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
KIERUNKI DZIAŁAŃ
1.1 Wspieranie działań instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zmierzających do pozyskania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych 

1.2 Wypracowanie polityki planowania wkładów własnych instytucji kultury w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych 

1.3 Wspieranie współpracy instytucji kultury z sektorem prywatnym i społecznym w zakresie współfinansowania przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym 

1.4 Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań 
statutowych 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba zrealizowanych przez instytucje kultury projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
2.  Liczba zawartych przez instytucje kultury wielostronnych umów/porozumień w sprawie współpracy w realizacji projektów 
dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych
Liczba inicjatyw kulturalnych, zrealizowanych przez podmioty prywatne 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Wydział Kultury Urzędu Miasta
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe 
Podmioty gospodarcze 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusze celowe, unijne, granty, programy fundacji, narodowych instytucji, instytutów 
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PRIORYTET III GORZÓW – TREŚCI KULTUROWE
CEL 1. GORZÓW MIASTEM DWÓCH HISTORII – UPOWSZECHNIENIE WIEDZY I PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI GORZOWIANIN O 

PODWÓJNEJ HISTORII MIASTA

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Wspieranie aktywności kulturalnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Landsbergu 

1.2 Wypracowanie – poprzez dialog ze środowiskiem kulturotwórczym – założeń upamiętniania dorobku kulturalnego twórców i artystów 
związanych z Gorzowem – „polityka pamięci” 

1.3 Wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi i 
sektorem prywatnym w zakresie upowszechniania wiedzy o historii i rozwoju kultury Gorzowa 

1.4 Wspieranie wszelkich działań oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w Zakresie upowszechniania wiedzy o historii i rozwoju Gorzowa 

1.5 Inicjowanie i wspieranie współpracy polsko-niemieckiej na rzecz upowszechniania podwójnej historii Gorzowa (Landsbergu) 

1.6 Dążenie do podnoszenia wartości kulturowej, edukacyjnej i promocyjnej obchodów Dnia Pamięci i Pojednania, Dnia Pioniera Miasta 
Gorzowa oraz rocznic nadania aktu lokacji miasta jako świąt miejskich 

1.7 Wspieranie działań, mających na celu promocję dziedzictwa Landsbergu i Gorzowa w przestrzeni publicznej
(w tym dbałość o zabytki architektury) 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba inicjatyw kulturalnych, mających na celu upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Landsbergu
2.  Wdrożone akty prawa miejscowego, regulujące założenia „polityki pamięci” oraz stanowiące zasady oficjalnych obchodów świąt 
miejskich
3.  Liczba zawartych przez instytucje kultury wielostronnych umów/porozumień w sprawie współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy 
o historii i rozwoju kultury Gorzowa
4.  Liczba uczestników obchodów Dnia Pamięci i Pojednania, Dnia Pioniera, rocznic nadania aktu lokacji miasta
Liczba zrealizowanych umów, wymian kulturalno-edukacyjnych, projektów polsko-niemieckich, związanych z upowszechnianiem 
podwójnej historii Gorzowa 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Wydział Kultury Urzędu Miasta, Instytucje kultury, Organizacje pozarządowe 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusze celowe, unijne, w szczególności fundusze Euroregionu, granty, programy fundacji, narodowych instytucji, instytutów 
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PRIORYTET III GORZÓW – TREŚCI KULTUROWE
CEL 2. GORZÓW MOZAIKĄ KULTUROWĄ – WZMACNIANIE WIELOKULTUROWOŚCI I BUDOWA WSPÓLNOTY OPARTEJ NA 

POSZANOWANIU RÓZNIC W SYNERGII Z DŁUGOTERMINOWĄ STRATEGIĄ  ZARZĄDZANIA MARKĄ  „GORZÓW PRZYSTAŃ”

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Wspieranie dialogu międzykulturowego w ramach wspólnych przedsięwzięć instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora 
prywatnego 

1.2 Wsparcie instytucji kultury w realizacji programów i projektów o charakterze międzykulturowym 

1.3 Podnoszenie jakości i zwiększanie różnorodności wydarzeń artystycznych, nawiązujących do wielokulturowości Gorzowa 

1.4 Wykorzystanie i wspieranie potencjału gorzowskich szkół artystycznych i uczelni dla profesjonalizacji przedsięwzięć o charakterze 
międzykulturowym 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba inicjatyw o charakterze międzykulturowym
2. Liczba programów, projektów o charakterze międzykulturowym, zrealizowanych przez instytucje kultury
3.  Liczba przedsięwzięć o charakterze międzykulturowym, zrealizowanych we współpracy ze szkołami artystycznymi, uczelniami 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Wydział Kultury Urzędu Miasta
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Fundusze celowe, unijne
Granty, programy fundacji, narodowych instytucji, instytutów 
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PRIORYTET III GORZÓW – TREŚCI KULTUROWE
CEL 3. GORZÓW – PRZYSTAŃ FESTIWALI – WZMACNIANIE ISTNIEJĄCYCH I KREOWANIE NOWYCH MAREK FESTIWALOWYCH 

GORZOWA

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Wsparcie realizacji celów statutowych instytucji kultury poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze festiwalowym 

1.2 Zwiększanie liczby i różnorodności gorzowskich festiwali, mających na celu tworzenie i upowszechnianie kultury 

1.3 Podnoszenie jakości programowej i artystycznej festiwalowych marek Gorzowa 

1.4 Wsparcie inicjatyw w zakresie kreowania nowych marek festiwalowych Gorzowa 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba festiwali organizowanych na terenie Gorzowa
2.  Liczba przedsięwzięć festiwalowych, realizowanych przez instytucje kultury
3.  Liczba nowych przedsięwzięć festiwalowych 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Instytucje kultury 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundusze celowe 
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PRIORYTET IV KULTURALNY WIZERUNEK GORZOWA
CEL 1. WZROST ŚWIADOMOŚCI O OFERCIE KULTURALNEJ

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.2 Intensyfikacja współpracy z Biurem Promocji Miasta w zakresie wykorzystania systemu identyfikacji wizualnej marki Gorzów Przystań na 
potrzeby promocji przedsięwzięć kulturalnych, współfinansowanych z budżetu miasta 

1.3 Realizacja i wsparcie programów i kampanii informacyjnych, dotyczących oferty kulturalnej instytucji kultury, także w ramach współpracy 
międzyinstytucjonalnej 

1.4 Upowszechnianie „kulturalnego stylu życia” poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przedstawicieli organów władzy lokalnej, 
polityków oraz liderów społeczności lokalnej 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba wniosków złożonych do Biura Promocji Miasta o wykorzystanie systemu identyfikacji wizualnej marki „Gorzów Przystań”
2.  Liczba zrealizowanych przez instytucje programów i kampanii informacyjnych o ofercie kulturalnej
3. Liczba wydarzeń kulturalnych, w których wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, zarządzający instytucjami kultury, placówkami 
oświatowymi, itp. 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Fundusze celowe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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PRIORYTET IV KULTURALNY WIZERUNEK GORZOWA
CEL 2. PODNIESIENIE JAKOŚCI PROMOCJI USŁUG KULTURALNYCH

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Maksymalizacja wykorzystania innowacyjnych form informowania o kulturze 

1.2 Profesjonalizacja promocji oferty kulturalnej instytucji kultury 

1.3 Wykorzystanie potencjału Internetu, w szczególności portali społecznościowych, dla celów promocyjnych 

1.4 Podnoszenie jakości relacji z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1.  Liczba wykorzystanych innowacyjnych form promocji

2.  Wskaźnik wydatków na promocję w poszczególnych instytucjach kultury
3.  Liczba oficjalnych profili na portalach społecznościowych
4.  Liczba wykorzystanych promocyjnych narzędzi internetowych (reklama internetowa, mailing, newsletter, itp.)
5.  Liczba wysłanych informacji prasowych, zorganizowanych konferencji prasowych
6.  Liczba materiałów w mediach lokalnych i ogólnopolskich – monitoring mediów 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Instytucje kultury 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.

Fundusze celowe 
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PRIORYTET IV KULTURALNY WIZERUNEK GORZOWA
CEL 3. MAKSYMALIZACJA WYKORZYSTANIA KULTURALNEGO DOROBKU GORZOWA W KREOWANIU WIZERUNKU MIASTA

KIERUNKI DZIAŁAŃ

1.1 Wykorzystanie potencjału Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej dla promocji lokalnego dorobku kulturalnego 

1.2 Wsparcie aktywności kulturalnych, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta i bulwaru 

1.3 Wykorzystanie nazewnictwa ulic i miejsc w przestrzeni publicznej dla promocji historii i kultury miasta 

1.4 Inicjowanie debat publicznych i dialogu społecznego o tematyce dotyczącej kultury 

1.5 Wzmacnianie znaczenia mecenatu Miasta nad twórcami i artystami dla wizerunku Gorzowa 

1.6 Wdrażanie i wspieranie projektów, mających na celu promocję marek i produktów kulturalnych Gorzowa 

1.7 Wdrażanie porozumień z podmiotami sektora prywatnego w zakresie sponsoringu i lobbingu statutowej działalności instytucji kultury 

1.8 Wspieranie działań, mających na celu promocję treści kulturowych w przestrzeni publicznej oraz poprawę estetyki przestrzeni publicznej 

1.9 Wspieranie i wdrażanie działań oraz programów, mających na celu unowocześnianie infrastruktury instytucji kultury 

1.10 Rozwój systemu przyznawania nagród za działalność kulturalną oraz stypendiów artystycznych i twórczych 

WSKAŹNIKI 
REALIZACJI

1. Liczba porozumień instytucji kultury z podmiotami sektora prywatnego w zakresie sponsoringu i lobbingu
2.  Liczba projektów, mających na celu promocję marek i produktów kulturalnych Gorzowa
3.  Liczba debat, konferencji, konsultacji społecznych dotyczących kultury
4.  Liczba aktywności kulturalnych, zlokalizowanych w centrum miasta i na bulwarze 

PODMIOTY 
WDRAŻAJĄCE

Samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Instytucje kultury
Organizacje pozarządowe
Podmioty sektora prywatnego 

FINANSOWANIE Budżet Miasta Gorzowa Wlkp.
Budżet Województwa Lubuskiego
Fundusze celowe
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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V WDRAŻANIE I MONITORING

Wdrażanie  założeń  Strategii  rozwoju  kultury  w  Gorzowie  Wlkp.  jest  zadaniem  samorządu  Gorzowa  Wlkp.,  samorządowych  instytucji  kultury
i instytucji artystycznych oraz organizacji pozarządowych, realizujących zadania zlecone przez samorząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Koordynatorem procesu wdrażania i monitorowania realizacji założeń Strategii jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Kultury 
jest odpowiedzialny za opracowywanie rocznej informacji ze stanu realizacji Strategii. Roczna informacja będzie opracowywana w ostatnim kwartale 
każdego roku i  przedkładana Komisji  Rady Miasta,  właściwej  do spraw kultury oraz upubliczniana w oficjalnym serwisie  internetowym Miasta  
Gorzowa. 
Strategia podlega procesowi aktualizacji w związku ze zmieniającym się otoczeniem, uwarunkowaniami prawnymi, gospodarczymi i społecznymi.
Wydział  Kultury  dokonuje  analizy  zapisów  Strategii  w  cyklach  trzyletnich,  proponując  uzasadnione  aktualizacje.  Wszelkie  zmiany  dokumentu 
Strategii rozwoju kultury w Gorzowie będą przyjmowane w drodze uchwały Rady Miasta.

VI PODSUMOWANIE

Zapisy Strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. są powiązane z następującymi dokumentami strategicznymi:
1.  Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2020;
2.  Strategia rozwoju kultury województwa lubuskiego;
3.  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta na lata 2010-2020;
4.  Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp. 2007+;
5.  Długoterminowa Strategia Zarządzania Marką „Gorzów – Przystań”.
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Poz. 2679

Uchwała NR XLII/475/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Jazz Club „Pod Filarami” w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§  1.  Jazz  Club  „Pod  Filarami”  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwany  dalej  Jazz  Clubem  jest 
samorządową instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa. 

§ 2. Organizatorem Jazz Clubu jest Miasto Gorzów Wlkp.

§ 3.1.Siedzibą Jazz Clubu jest Miasto Gorzów Wlkp.

2.Adres Jazz Clubu: ul. Władysława Jagiełły 7, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

3.Terenem działania Jazz Clubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Jazz Club posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury pod 
numerem nr VII/92 prowadzonego przez Organizatora.

§  5.  Nadzór  nad  Jazz  Clubem  w  imieniu  Organizatora  sprawuje  Prezydent  Miasta
Gorzowa Wlkp.

Rozdział 2
Cele i zadania.

§ 6. Podstawowym celem statutowym Jazz Clubu jest  organizowanie i  prowadzenie działalności
w zakresie upowszechniania kultury.

§ 7. Powyższy cel Jazz Club realizuje poprzez:
1 )rozpoznawanie,  rozbudzanie i  zaspokajanie potrzeb muzycznych – m.  in.  poprzez organizację 
koncertów, festiwali, przeglądów, konkursów, recitali i innych,

2) prowadzenie i upowszechnianie edukacji kulturalnej,

3)tworzenie  warunków  do  rozwoju  amatorskiego  i  profesjonalnego  ruchu  artystycznego  w  tym 
prowadzenie m.in. sekcji i zespołów muzycznych,

4)  promowanie  wartościowych  inicjatyw,  wydarzeń  i  zjawisk  kulturalnych  miasta  i  regionu
w zakresie amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej, w szczególności jazzowej,

5) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,

26



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (212)/2013

6) integrowanie lokalnych środowisk muzycznych.

§ 8.  Cele i  zadania Jazz Club realizuje  zgodnie z  polityką kulturalną oraz dokumentami 
strategicznymi Miasta.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja.

§  9.1.Organem  zarządzającym  Jazz  Clubem  jest  dyrektor,  który  kieruje  działalności
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową Jazz Clubu odpowiada dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Dyrektor ustanawia zastępcę na czas swojej nieobecności.

5. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania.

6.  Główny  księgowy  Jazz  Clubu  wykonuje  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku
do dyrektora instytucji, z wyłączeniem zawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania 
wysokości wynagrodzenia i nagród.

§ 10. Organizację wewnętrzną Jazz Clubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Jazz Clubie organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11.1.Organem doradczym Jazz Clubu jest Rada Programowa powoływana przez dyrektora 
instytucji.

2.  Zasady  działania  Rady  Programowej  oraz  tryb  jej  powoływania  określa  regulamin 
organizacyjny Jazz Clubu nadawany przez dyrektora.

Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa.

§ 12. 1.Jazz Club samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących 
przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Jazz Clubu jest plan finansowy, zatwierdzany przez dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec 
zmianie

3. Działalność Jazz Clubu finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej 
dotacji podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, 
funduszy  celowych  –  krajowych  jak  i  zagranicznych,  darowizn,  przychodów  z  odpłatnej 
działalności  kulturalnej,  ze  sprzedaży  składników  majątku  ruchomego,  przychodów  z  najmu
i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

4.  Wysokość rocznej  dotacji  dla  Jazz Clubu ustala  Rada Miasta  na podstawie projektu planu 
finansowego sporządzanego przez dyrektora instytucji.

5.  Jazz  Club  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  niekolidującą  z  programem działania
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w  celu  pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  celów  statutowych
(w szczególności w zakresie: organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu 
lokali, usług reklamowych, handlowych i innych).

6.  Dyrektor  corocznie  przedkłada  organizatorowi  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok, 
które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 14. Traci moc § 2 Uchwały Nr XXXI/190/92 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia
12 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Jazz Club
"Pod  Filarami"  w  Gorzowie  Wlkp.  oraz  Uchwała  nr  XLII/424/2000  Rady  Miejskiej
w Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  25  października  2000 r.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  utworzenia 
instytucji upowszechniania kultury pod nazwą Jazz Club "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski

Poz. 2680

Uchwała NR XLII/476/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.  13 ust.  1  i  2 z  dnia 25 października 1991 r.  o  organizowaniu i  prowadzeniu 
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§  1.  Miejski  Ośrodek  Sztuki  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwany  dalej  MOS,  jest  samorządową 
instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa.

§ 2. Organizatorem MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.

§  3.  MOS  posiada  osobowość  prawną  i  jest  wpisany  do  rejestru  instytucji  kultury
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pod nr IX/2002 prowadzonego przez Organizatora.

§ 4.1. Siedzibą MOS jest Miasto Gorzów Wlkp.

2. Adres MOS: ul. Pomorska 73, 66 – 400 Gorzów Wlkp.

3. Terenem działania MOS jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5. Nadzór nad MOS w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 2
Cele i zadania.

§  6.  Podstawowym  celem  statutowym  MOS  jest  tworzenie  warunków  dla  rozwoju, 
prezentacji  i  promocji  sztuki  współczesnej,  sztuki  filmowej  oraz  działalność  edukacyjna  w tym 
zakresie.

§ 7.1. Do zadań MOS należy w szczególności: 
1)  badanie  i  zaspokajanie  potrzeb  kulturalnych  w  zakresie  sztuki  współczesnej  i  filmowej
oraz edukacji w tym zakresie,
2) organizowanie projekcji filmowych,
3) upowszechnianie sztuki filmowej oraz wiedzy o mediach, a także edukacja w tym zakresie,
4) inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych,
5)  poradnictwo  w zakresie  wystawiennictwa,  sztuki  filmowej,  wiedzy o  mediach  i  programach 
edukacyjnych,
6) działalność wydawnicza związana z podejmowanymi zadaniami,
7) gromadzenie dzieł sztuki współczesnej poprzez dokonywanie zakupów, konkursy, przyjmowanie 
darowizn oraz ich udostępnianie,
8)  obrót  dziełami  sztuki,  wydawnictwami  z  dziedziny  sztuki,  artykułami  użytku  kulturalnego
w formie giełdowej, komisowej i aukcyjnej,
9) współpraca z innymi galeriami sztuki współczesnej, instytucjami kultury, związkami twórczymi, 
stowarzyszeniami, instytucjami rozpowszechniania filmu i innymi,
10) realizacja projektów skierowanych do osób z dysfunkcjami powodującymi ograniczony dostęp 
do dóbr kultury,
11)  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  poprzez  organizację  projektów  artystycznych
i edukacyjnych umożliwiających czynne uczestnictwo w odbiorze sztuki współczesnej i filmowej,
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych,
13) mecenat nad twórczością plastyczną.

2.  MOS  może  podejmować  inne  formy działalności  artystycznej,  mające  na  celu  tworzenie
i upowszechnianie kultury.

3.  MOS  może  prowadzić  wspólne  przedsięwzięcia  z  podmiotami  z  sektora  publicznego,
jak i prywatnego.

§  8.  Cel  i  zadania  MOS  realizuje  zgodnego  z  polityką  kulturalną  oraz  dokumentami 
strategicznymi Miasta.
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Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja.

§  9.1.  Organem  zarządzającym  MOS  jest  dyrektor,  który  kieruje  jego  działalnością
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2. Za gospodarkę finansową MOS odpowiada dyrektor.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Dyrektor ustanawia zastępcę na czas swojej nieobecności. 

5. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników określając granice ich umocowania.

6.  Główny  księgowy  instytucji  wykonuje  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku  do 
dyrektora, z wyłączeniem zawiązania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wysokości 
wynagradzania i nagród.

§  10.  Organizację  wewnętrzną  MOS  określa  regulamin  organizacyjny  nadawany  przez 
dyrektora  po  zasięgnięciu  opinii  organizatora  oraz  opinii  działających  w  instytucji  organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 11.1. Organem doradczym MOS jest Rada Programowa, zwana Artystyczną powoływana 
przez dyrektora instytucji.

2.  Zasady  działania  Rady  Programowej  oraz  tryb  jej  powoływania  określa  regulamin 
organizacyjny.

Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa.

§ 12.1. MOS samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie obowiązujących 
przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.  Podstawą  gospodarki  finansowej  MOS  jest  plan  finansowy,  zatwierdzany przez  dyrektora
z  zachowaniem wysokości  dotacji  organizatora,  który  w  trakcie  roku  kalendarzowego  może 
ulegać zmianom.

3. Działalność MOS finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji 
podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, funduszy 
celowych krajowych i zagranicznych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, 
ze  sprzedaży  składników majątku  ruchomego,  przychodów  z  najmu  i  dzierżawy składników 
majątkowych i innych źródeł

4. Wysokość rocznej dotacji MOS ustala Rada Miasta na podstawie projektu planu finansowgo 
sporządzanego przez Dyrektora instytucji.

5. MOS może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu 
pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  celów  statutowych
(w  szczególności  w  zakresie:  organizacji  imprez  zleconych,  obsługi  technicznej  imprez, 
dzierżawy,  wynajmu  lub  użyczenia  pomieszczeń,  obrotu  dziełami  sztuki,  usług  muzycznych, 
promocyjnych, programowych, handlowych, i innych).
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6.  Dyrektor  corocznie  przedkłada  organizatorowi  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok, 
które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 13. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr LXII/693/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 
2005 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pomorskiej 73.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
       ( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2681

Uchwała Nr XLII/477/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie nadana statutu instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
 

Na podstawie  art.  13 ust.  1  i  2  ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o  organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1.  Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.,  zwane dalej  MCK jest  samorządową 
instytucją kultury działającą na podstawie obowiązującego prawa.

§ 2. Organizatorem MCK jest Miasto Gorzów Wlkp.

§  3.  MCK  posiada  osobowość  prawną  i  jest  wpisany  do  rejestru  instytucji  kultury
pod numerem nr XIII/2001 prowadzonego przez Organizatora.

§ 4.1.Siedzibą MCK jest Gorzów Wlkp., ul. Drzymały 26.

2.Terenem działania MCK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Nadzór nad MCK w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
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Rozdział 2
Cele i zadania.

§  6.  Podstawowym  celem  statutowym  MCK  jest  prowadzenie  działalności  w  zakresie 
upowszechniania kultury.

§ 7. Podstawowymi zadaniami MCK są:
1) badanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i regionu,
2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i dbałość o jej innowacyjność,
3) promowanie i wspieranie wartościowych inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości amatorskiej,
4) kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozbudzanie zainteresowań kulturą 
i sztuką,
5) wspieranie i inicjowanie działań nieposiadających zinstytucjonalizowanych form działalności,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych.

§ 8. MCK swój cel i zadania realizuje m.in. poprzez: 
1)  organizację  spektakli,  koncertów,  wystaw,  pokazów,  festynów,  imprez  rozrywkowych
i artystycznych, estradowych, festiwali, konfrontacji, szkoleń, konferencji i innych,
2)  prowadzenie  działalności  w  zespołach,  sekcjach,  kołach,  klubach  zainteresowań,  grupach 
artystycznych i innych formach,
3) impresariat artystyczny,
4)  organizowanie  przedsięwzięć,  których  celem jest  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu 
poprzez organizację projektów kulturalnych i edukacyjnych umożliwiających czynne uczestnictwo 
w odbiorze oferty kulturalnej, 
5) realizację przedsięwzięć wspólnie z podmiotami z sektora publicznego, jak i prywatnego,
6) mecenat nad amatorskim ruchem artystycznym,
7) podejmowanie innych form działalności artystycznej mających na celu upowszechnianie kultury.

§  9.  Cele  i  zadania  MCK  realizuje  zgodnie  z  polityką  kulturalną  oraz  dokumentami 
strategicznymi Miasta.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja.

§  10.1.Organem  zarządzającym  MCK  jest  dyrektor,  który  kieruje  jego  działalnością
i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

2.Za gospodarkę finansową MCK odpowiada dyrektor.

3.Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

4.Dyrektor ustanawia zastępcę na czas swojej nieobecności. 

5.Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników, określając granice ich umocowania.

6.Główny  księgowy  instytucji  wykonuje  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  w  stosunku
do dyrektora, z wyłączeniem zawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalania wysokości 
wynagradzania i nagród.

§  11.  Organizację  wewnętrzną  MCK  określa  regulamin  organizacyjny  nadawany  przez 
dyrektora  po  zasięgnięciu  opinii  organizatora  oraz  opinii  działających  w  MCK  organizacji 
związkowych i stowarzyszeń twórców.
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§  12.1.Organem  doradczym  MCK  jest  Rada  Programowa,  powoływana  przez  dyrektora 
instytucji.

2.Zasady  działania  Rady  Programowej  oraz  tryb  jej  powoływania  określa  regulamin 
organizacyjny instytucji. 

Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa.

§ 13.1.MCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na podstawie obowiązujących 
przepisów, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.Podstawą  gospodarki  finansowej  MCK  jest  plan  finansowy,  zatwierdzany  przez  dyrektora
z  zachowaniem wysokości  dotacji  Organizatora,  który  w trakcie  roku  kalendarzowego  może 
ulegać zmianom.

3.Działalność MCK finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji 
podmiotowej, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji celowych z budżetu miasta, funduszy 
celowych  –  krajowych  jak  i  zagranicznych,  darowizn,  przychodów  z  odpłatnej  działalności 
kulturalnej,  ze  sprzedaży  składników  majątku  ruchomego,  przychodów  z  najmu  i  dzierżawy 
składników majątkowych i innych źródeł.

4.Wysokość  rocznej  dotacji  dla  MCK  ustala  Rada  Miasta  na  podstawie  projektu  planu 
finansowego sporządzanego przez dyrektora instytucji.

5.MCK może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu 
pozyskiwania  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  celów  statutowych
(w szczególności w zakresie: organizacji imprez zleconych, obsługi technicznej imprez, wynajmu 
lokali, usług reklamowych, usług handlowych i innych).

6.Dyrektor  corocznie,  przedkłada  organizatorowi  sprawozdanie  finansowe  za  poprzedni  rok, 
które podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§  15.  Traci  moc  Załącznik  Nr  2  do  Uchwały  Nr  XLV/452/2000  Rady  Miejskiej
w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie połączenia instytucji kultury.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta
            ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2682

Uchwała NR XLII/478/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 9 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 
ul. Poznańska 23.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2683

Uchwała Nr XLII/479/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr  6  dla  Dorosłych,  wchodzącej  w  skład  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  z  siedzibą
w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2684

Uchwała Nr XLII/480/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr 9 dla Dorosłych,  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. ul. Poznańska 23.
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§  2.  Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty 
o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2685

Uchwała Nr XLII/481/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  6  dla  Dorosłych,  wchodzącego  w  skład  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  z  siedzibą
w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2686

Uchwała Nr XLII/482/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  3  dla  Dorosłych,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Gastronomicznych  z  siedzibą
w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna 35.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2687

Uchwała Nr XLII/483/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. Technikum Uzupełniającego
nr  1  dla  Dorosłych,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Budowlanych  z  siedzibą
w Gorzowie Wlkp. ul. Okrzei 42.
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§ 2.  Z  dniem 1  września  2013 roku nie  dokonuje  się  rekrutacji  uczniów do Technikum 
Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2688

Uchwała Nr XLII/484/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum nr 9 dla Dorosłych, 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2689

Uchwała Nr XLII/485/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  5,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.
ul. Dąbrowskiego 32.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2690

Uchwała Nr XLII/486/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  4,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Odzieżowych  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp
 ul. Śląska 64 C.
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§  2.  Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji,  w szczególności zawiadomienia rodziców 
uczniów  i  Lubuskiego  Kuratora  Oświaty  o  zamiarze  likwidacji  szkoły  oraz  wystąpienia
do Lubuskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2691

Uchwała Nr XLII/487/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  3,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Gastronomicznych  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.
ul. Okólna 35.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Miasta
      ( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2692

Uchwała Nr XLII/488/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Technikum Uzupełniającego
nr  1,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Budowlanych  z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.
ul. Okrzei 42.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

      ( - )
Jerzy Sobolewski

Poz. 2693

Uchwała Nr XLII/489/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. II Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22.
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§  2.  Zobowiązuje  się  i  upoważnia  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonania 
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności zawiadomienia o zamiarze 
likwidacji szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz wystąpienia do Lubuskiego Kuratora Oświaty 
o opinię w sprawie likwidacji szkoły.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
      ( - )

Jerzy Sobolewski
 

Poz. 2694

Uchwała Nr XLII/490/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września  
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 31.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
      ( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2695

Uchwała Nr XLII/491/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zamiaru likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. VI Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego,  wchodzącego  w  skład  Zespołu  Szkół  Technicznych  i  Ogólnokształcących
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 1 e.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
      ( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2696

Uchwała Nr XLII/492/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6

Na podstawie art.  67 ust.  1  i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje zmiany do Statutu Związku Celowego Gmin 
MG-6. Zmiany do statutu Związku stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§  2.  Uchyla  się  uchwałę  Nr  XXXVIII/444/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Celowego Gmin MG-6.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

      ( - )
Jerzy Sobolewski

Załącznik 
do Uchwały Nr XLII/492/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 stycznia 2013 r. 

§  1. W statucie Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przyjętym 
uchwałą Nr XXII/234/2011 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 21 grudnia 2011r.  zmienia się,
co następuje: 

1. § 3 otrzymuje brzmienie: ,,Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie 
zadań z zakresu zadań publicznych: 
1) w dziedzinie gospodarki odpadami: 

a)  tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin - uczestników 
Związku i objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 
b) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 
na  terenie  gmin  -  uczestników  Związku,  w  tym  współdziałanie  z  przedsiębiorcami 
podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonania 
tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych, 
c) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
d)  określonych w art.  3  ust.  2  pkt  5,  6,  7,  8,  10  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach, 
e)  udostępnianie  na  stronach  internetowych  Związku  oraz  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty 
informacji,  o  których mowa w art.  3  ust.  2  pkt  9 ustawy o utrzymaniu czystości  i  porządku
w gminach,
f)  realizowanie  zadań  wynikających  z  podjętych  przez  gminy  -  uczestników  Związku 
regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej ,,regulaminami"
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w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 
g)  organizacja  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 
zamieszkują  mieszkańcy,  w  tym  organizacja  przetargów  i  zawieranie  umów  z  podmiotami 
wyłonionymi w przetargu, 
h)  określonych  w art.  6c  ust.  2  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  oraz 
organizacja  odbierania  odpadów  komunalnych  wraz  z  organizacją  przetargów  i  zawieraniem 
umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, 
i) dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek opłat, 
j) określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
k) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 
l)  określonych  w  art.  6n  ust.1,  art.  6r  ust.  3,  4  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach, 
m)  prowadzenie  sprawozdawczości  w  zakresie  odpadów  komunalnych  i  nadzór
nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców, 
n) kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar 
i wykonaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym; 

2) w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 
a) zapewnienie mieszkańcom gmin - uczestnikom Związku dostępu do urządzeń kanalizacyjnych 
zrealizowanych  przez  Związek  lub  eksploatowanych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., 
b)  prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  w  celu  kontroli  częstotliwości  ich 
opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
c) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości
i  sposobu pozbywania  się  komunalnych  osadów ściekowych oraz  w celu  opracowania  planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej, 
d)  prowadzenie  ewidencji  umów  zawartych  na  odbieranie  ścieków  bytowych  od  właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy, 
e)  udzielania  zezwoleń  na  prowadzenie  przez  przedsiębiorców  działalności  w  zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
f) kontroli wypełniania określonych w zezwoleniach warunków,
g) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nadzór 
nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców;  

3)  w dziedzinie  opieki  nad  zwierzętami  -  planowanie  i  budowa schroniska dla  zwierząt  w celu 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmin - uczestników Związku; 

4)  w  dziedzinie  energetyki  i  energii  odnawialnej  opracowanie  planów  i  studiów  zaopatrzenia
w  energię i paliwa odnawialne; 

5)  informacja  i  edukacja  społeczności  lokalnej  w  zakresie  dziedzin  należących  do  zakresu 
działalności Związku; 

6) Związek realizuje prawa i obowiązki organów gminy w    zakresie gospodarowania odpadami
oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gmin - uczestników 
Związku poprzez: 

a) tworzenie aktów prawa miejscowego, 
b) wydawanie decyzji administracyjnych, 
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c) wydawanie zezwoleń, 
d) prowadzenie rejestru działalności regulowanej, 
e) organizowanie przetargów i zawieranie umów, 
f) prowadzenie ewidencji, 
g) prowadzenie sprawozdawczości, 
h) nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców, 
i) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, 
j) rozliczanie wpłat i prowadzenie windykacji.” 

2. w § 10 po pkt 9 dodaje się punkty 10, 11, 12, 13 w brzmieniu: 
„10) wyrażanie zgody na nabywanie,  zbywanie i  obciążanie majątku Związku, wyrażanie zgody
na przyjęcie na rzecz Związku darowizn i zapisów, 

11) ustalanie rodzaju i wysokości świadczeń uczestników na rzecz Związku oraz ustalenie cen opłat 
za usługi świadczone przez Związek, 

12) przekazanie majątku do gmin - uczestników Związku, 

13) Zgromadzenie może ustalić regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady jego pracy.” 

3. w § 16 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)  prowadzenie  postępowań  przetargowych  dla  realizacji  inwestycji  ze  środków  pozyskanych
z funduszy pomocowych oraz działalności bieżącej." 

4. w §16 ust. 1 dodaje się punkty: 11, 12 i 13: 
„11) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku, 
12) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 
przejętych zadań, 
13) dokonywanie poboru opłat i windykacji w zakresie przejętych zadań." 

5. w § 16 dodaje się ustępy 2, 3, 4, 5, 6: 
„2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku, 

3.  organizację  i  funkcjonowanie  Biura  Związku  określa  regulamin  organizacyjny,
który opracowuje Dyrektor Biura, a zatwierdza Zarząd Związku, 

4. biurem kieruje Dyrektor Biura Związku, 

5. czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje w imieniu 
Związku Dyrektor Biura, a wobec Dyrektora Biura - Zarząd Związku, 

6.  Zarząd  może  upoważnić  Dyrektora  Biura  do  załatwiania  niektórych  bieżących  spraw, 
podpisywania  określonej  korespondencji,  dokumentów,  kierowania  administracją  Związku,
jak  również  reprezentowania  Związku  na  zewnątrz,  w  takim  zakresie  w  jakim  nie  należy  to
do innych organów Związku.” 

6. w § 19 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6)  wpływy z opłat  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi przekazywane przez właścicieli 
nieruchomości  oraz  wpływy  z  nakładanych  kar,  a  także  z  innych  opłat  wynikających
z obowiązujących przepisów.” 

7. w § 19 dodaje się ustępy 8, 9, 10, 11 i 12: 
„8.  Majątek  Związku  może  zostać  przekazany  do  gmin  -  uczestników  Związku  na  zasadzie 
porozumienia. 

46



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (212)/2013

9. Członkowie Związku uczestniczą w kosztach wspólnej działalności Związku.

10. Uczestnik Związku pokrywa straty w działalności Związku w takiej  wysokości,  która 
odpowiada procentowemu udziałowi straty w działalności powstałej na terenie uczestnika Związku 
w stosunku do ogólnej straty w działalności Związku liczonej w odniesieniu do ilości mieszkańców 
gminy/miasta. 

11. Uczestnicy Związku zobowiązani są do wpłat na pokrycie strat w terminie do 3 miesięcy 
od dnia podjęcia w tej sprawie uchwały przez Zgromadzenie.

12.  Celem  Związku  nie  jest  wygospodarowanie  zysku.  W  przypadku  jego 
wygospodarowania, zysk przeznacza się na cele statutowe Związku." 

8.  w § 20 dodaje się ust. 9: 
„9.  W   zakresie  niezbędnym  do  wykonywania  powierzonych  zadań,  uczestnicy  zapewniają 
Związkowi:
1) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno - kartograficznego, 
2)  współpracę  w  zakresie  uzyskania  danych  o  wielkości  zużytej  wody  z  danej  nieruchomości 
położonej na terenie gminy - uczestnika Związku." 

Poz. 2697
Uchwała Nr XLII/493/2013 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie współdziałania Miasta Gorzowa Wlkp. z gminami wchodzącymi w skład Regionu 
północnego gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt. 12 Ustawy z dnia 8 marca  
1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz Uchwały 
Nr  XXX/281/12  Sejmiku  Województwa  Lubuskiego  z  dnia  10  września  2012  roku  w sprawie 
wykonania  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa  lubuskiego  na  lata  2012-2017
z perspektywą do 2020 roku, Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zawieranie  pomiędzy  Miastem Gorzowem Wlkp.  a  gminami 
wchodzącymi  w  skład  Regionu  północnego  gospodarki  odpadami  komunalnymi,  porozumień
w zakresie  zadania  własnego gminy,  polegającego na  unieszkodliwianiu  odpadów komunalnych 
wytworzonych na terenie gmin wchodzących w skład Regionu północnego. 

§ 2. Do zawierania porozumień, o których mowa w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp.

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

§ 4.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
      ( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2698

Uchwała Nr XLII/494/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust 1, art. 212
ust 1, pkt 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240
ze zm.) w związku z art.  13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tj.  Dz. U z 2011r.
Nr 287, poz.1687 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 5.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki  bieżące o kwotę 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 5.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/494/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 334 170,00 5 000,00 11 339 170,00

75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 5 000,00 5 000,00

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 5 000,00 5 000,00

758 Różne rozliczenia 2 587 788,00 - 5 000,00 2 582 788,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 581 530,00 - 5 000,00 576 530,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 549 297,00 - 5 000,00 544 297,00

Razem: 437 292 735,00 0,00 437 292 735,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (212)/2013

Poz. 2699

Uchwała Nr XLII/495/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 rok 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 18.407.500 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.407.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 18.407.500 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.407.500 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.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/495/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
600 Transport i łączność 4 877 115,00 18 407 500,00 23 284 615,00 

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 877 115,00 18 407 500,00 20 284 615,00 

0830 Wpływy z usług 0,00 18 407 500,00 18 407 500,00 

Razem: 453 692 735,00 18 407 500,00 472 100 235,00 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/495/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
600 Transport i łączność 37 735 695,00 18 407 500,00 56 143 195,00 

60004 Lokalny transport zbiorowy 17 927 115,00 18 407 500,00 36 334 615,00 

4300 Wpływy z usług 17 927 115,00 18 407 500,00 18 407 500,00 

Razem: 437 292 735,00 18 407 500,00 455 700 235,00 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (212)/2013

Poz. 2700

Uchwała Nr XLII/496/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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,  art.217 ust.  2 pkt  6,  art.  235, art.  236 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      173.156 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      173.156 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      173.156 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę   1.035.361 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   1.034.851 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę   1.034.851 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę             510 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 510 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Deficyt budżetu (wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków dokonanego niniejszą 
uchwałą)  w  kwocie  862.205  zł  zostanie  pokryty  wolnymi  środkami  jako  nadwyżką  środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta.
2.Zmniejsza się planowaną nadwyżkę budżetu miasta o kwotę 862.205 zł, która po zmianie wynosi 
15.537.795 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 11.862.205 zł.

§  4.  Załącznik nr 3  – Dochody i  wydatki  oraz przychody i  rozchody budżetu w 2013r.,
do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok  Nr  XL/453/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
z dnia 19 grudnia 2012r. 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 

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/496/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
801 Oświata i wychowanie 12 302 879,00 8 300,00 12 311 179,00 

80120 Licea ogólnokształcące 265 042,00 8 300,00 273 342,00 

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19 658,00 8 300,00 27 958,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 600 821,00 164 856,00 3 765 677,00 

85305 Żłobki 966 235,00 - 24 012,00 942 223,00 

2007 
Dotacje  celowe  w  ramach  programów  finansowanych  z  udziałem  środków  europejskich  oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

288 155,00 - 24 012,00 264 143,00 

85395 Pozostała działalność 2 162 486,00 188 868,00 2 351 354,00 

2007 
Dotacje  celowe  w  ramach  programów  finansowanych  z  udziałem  środków  europejskich  oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

1 902 377,00 130 558,00 2 032 935,00 

2009 
Dotacje  celowe  w  ramach  programów  finansowanych  z  udziałem  środków  europejskich  oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
budżetu środków europejskich 

260 109,00 58 310,00 318 419,00 

Razem: 472 100 235,00 173 156,00 472 273 391,00 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/496/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

801 Oświata i wychowanie 170 995 863,00 416 805,00 171 412 668,00

80101 Szkoły podstawowe 38 525 346,00 74 140,00 38 599 486,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 11 655,00 11 655,0

4221 Zakup środków żywności 0,00 3 456,00 3 456,00

4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 3 200,00 3 200,00

4301 Zakup usług pozostałych 0,00 11 400,00 11 400,00

4411 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 000,00 1 000,00

4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 43 429,00 43 429,00

80110 Gimnazja 26 271 694,00 21 837,00 26 293 531,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 330,00 5 330,00

4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 964,00 1 157,00 2 121,00

4301 Zakup usług pozostałych 6 500,00 3 332,00 9 832,00

4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 500,00 12 018,00 21 518,00

80120 Licea ogólnokształcące 19 205 910,00 8 300,00 19 214 210,00

4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 122,00 574,00 1 696,00

4121 Składki na Fundusz Pracy 160,00 82,00 242,00

4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 524,00 3 335,00 9 859,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 250,00 1 000,00

4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 512,00 4 059,00 13 571,00

80130 Szkoły zawodowe 29 204 974,00 312 528,00 29 517 502,00

4211 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8 000,00 8 000,00

4301 Zakup usług pozostałych 0,00 304 128,00 304 128,00

4361 Opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w  ruchomej  publicznej  sieci 
telefonicznej 0,00 400,00 400,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 368 360,00 618 556,00 8 986 916,00

85305 Żłobki 3 154 421,00 21 255,00 3 175 676,00

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 950,00 950,00
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4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 980,00 9 000,00 124 980,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 307,00 1 500,00 22 807,00

4127 Składki na Fundusz Pracy 3 019,00 180,00 3 199,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 216,00 4 300,00 10 516,00

4267 Zakup energii 13 662,00 1 085,00 14 747,00

4287 Zakup usług zdrowotnych 0,00 300,00 300,00

4307 Zakup usług pozostałych 24 448,00 3 940,00 28 388,00

85395 Pozostała działalność 2 240 625,00 597 301,00 2 837 926,00

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 900,00 190,00 2 090,00

3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 10,00 110,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 560,00 280,00 71 840,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 459,00 50,00 5 509,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 247 517,00 6 088,00 253 605,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 36 364,00 1 074,00 37 438,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 119 190,00 120 304,00 239 494,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16 986,00 20 057,00 37 043,00

4307 Zakup usług pozostałych 1 017 020,00 409 530,00 1 426 550,00

4309 Zakup usług pozostałych 162 860,00 37 009,00 199 869,00

4367 Opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w  ruchomej  publicznej  sieci 
telefonicznej 2 103,00 190,00 2 293,00

4369 Opłaty  z  tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych  świadczonych  w  ruchomej  publicznej  sieci 
telefonicznej 112,00 10,00 122,00

4417 Podróże służbowe krajowe 13 345,00 1 899,00 15 244,00

4419 Podróże służbowe krajowe 707,00 100,00 807,00

6667
Zwroty  dotacji  oraz  płatności,  w  tym  wykorzystanych  niezgodnie  z  przeznaczeniem  lub 
wykorzystanych  z  naruszeniem  procedur,  o  których  mowa  w  art.  184  ustawy,  pobranych 
nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. 

0,00 510,00 510,00

Razem: 455 700 235,00 1 035 361,00 456 735 596,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/496/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota

1 2 3 4
Przychody budżetu ogółem: 11 862 205,00

1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy 950  862 205,00

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 952 11 000 000,00

Dochody budżetu ogółem 472 273 391,00

Razem przychody i dochody budżetu 484 135 596,00

Rozchody budżetu ogółem 27 400 000,00

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

Wydatki budżetu ogółem 456 735 596,00

Razem rozchody i wydatki budżetu 484 135 596,00
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Poz. 2701

Uchwała Nr XLII/497/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061.

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

§ 1. Załącznik nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2061 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3  -  Wykaz przedsięwzięć -  do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2061 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.

       Przewodniczący Rady Miasta 
              ( - )
    Jerzy Sobolewski

uwaga: załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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Poz. 2702
Uchwała NR XLII/498/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t  .j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.),  art.37 ust.4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały 
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80  poz.1070), 
zmienionej  uchwałą  Nr  XXVI/258/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  29  lutego  2012r.
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 8 marca 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia
z  Czesławem Tarczyńskim umowy najmu garażu  o  pow.19,00m²  położonego  na  działce  nr  213
przy ul. Krasińskiego, na czas nieoznaczony.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

          ( - )
Jerzy Sobolewski

Poz. 2703

Uchwała NR XLII/499/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie art.  12 § 2,  §11 i  §13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia
2011  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Kodeks  wyborczy (Dz.  U.  Nr  21,  poz.  113  ze  zm.)
na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału miasta Gorzowa Wlkp. na 63 stałe obwody głosowania, ustala się 
ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.  Numery i  granice  stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji 
wyborczych, o których mowa w § 1, określone są w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym 
jej integralną część.
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§  3.  Do  nowych,  przedterminowych  i  uzupełniających  wyborów  do  Rady  Miasta
Gorzowa  Wlkp.  oraz  do  przedterminowych  wyborów  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się 
przepisy dotychczasowe.

§  4.  Uchwała  podlega  niezwłocznemu  przekazaniu  Wojewodzie  Lubuskiemu
oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

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

§  6.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubuskiego,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.

§ 7. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą 
uchwałę  do  Komisarza  Wyborczego  w Gorzowie  Wlkp.,  w terminie  5  dni  od  daty jej  podania
do publicznej wiadomości.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - ) 
Jerzy Sobolewski 

Załącznik 
do Uchwały nr XLII/499/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 stycznia 2013 r.

Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

1. Deszczowa, Dworska, Gospodarska, Rumiankowa, Skrajna, Strażacka, Świetlana, Tymiankowa, 
Włościańska, Wschodnia, Wylotowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zielna, Ziemiańska, Żytnia

Dom Strażaka,
ul. Strażacka nr 36

2.

Baczewskiego, Bindera, Biwakowa, Braci Paździorków, Brauna, Chorągwiana, Dojazdowa, 
Drużynowa, Furmanka, Gruntowa, Gryczana, Harcerska, Hufcowa, Junacka, Karnińska, Knaka, 
Kowalskiego, Ludowa, Łagodzińska, Nizinna, Osadnicza, Podmokła, Poznańska, Pszenna, Rodła, 
Siedlicka, Skautów, Sulęcińska, Torfowa, Urodzajna, Wierzbowa, Willowa, Wspólna, Zastępowa, 
Zieleniecka, Zuchów

Zespół Szkół Ogrodniczych,
ul. Poznańska nr 23

3. Bydgoska, Gnieźnieńska, Inowrocławska, Kobylogórska, Krótka, Kujawska, Międzychodzka, Pilska, 
Sierakowska, Toruńska, Wał Śluzy, Wągrowiecka

Szkoła Podstawowa Nr 4,
ul. Kobylogórska nr 110

4.

Bledzewska, Bociania, Cicha, Cysterska, Drozdowa, Graniczna, Jaskółcza, Kasprzaka, Koniawska, 
Krasickiego, Kręta, Kukułcza, Łąkowa, Łysa, Małorolnych, Mazurkowa, Miernicza, Niwicka, Nowy 
Dwór, Osiedlowa, Paradyska, Piaskowa, Podgórna, Półwiejska, Rzepińska, Skowronkowa, 
Słowicza, Sowia, Ulimska, Wał Długi, Wiatraczna, Zbąszyńska, Żurawia

Przedszkole Miejskie Nr 4,
ul. Kobylogórska nr 107

5. Hermy, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Morelowa, Prosta, Różana, Sielska, Spokojna, 
Szamarzewskiego, Środkowa, Wawrzyniaka, Winna

Miejskie Centrum Kultury "Zawarcie",
ul. Wawrzyniaka nr 65

6. Grobla, Mazowiecka, Mechaniczna, Owcza, Portowa, Przemysłowa, Świętego Jerzego, Targowa, 
Wał Okrężny, Wąska, Woskowa, Zielona

Gimnazjum Nr 4,
ul. Grobla nr 68a

7. Akacjowa, Bracka, Brzozowa, Budowlanych, Grabowa, Jaworowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa, 
Orzechowa, Śląska

Zespół Szkół nr 12,
ul. Śląska nr 20

8. Fabryczna, Jasna, Jutowa, Małopolska, Polna, Spółdzielców, Tkacka, Towarowa, Wał Poprzeczny, 
Waryńskiego, Żerańska

Szkoła Podstawowa Nr 10,
ul. Towarowa 21
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9.

Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńska, Dobra od nr 1 do 25, Dolna, Drzewicka, Górna, 
Hetmańska, Husarska, Kadetów, Kasztelańska, Kirasjerów, Komandosów, Kostrzyńska, Krzyżowa, 
Marynarki Wojennej, Minerów, Nad Wartą, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rycerska, Rzeczna, 
Saperów, Tartaczna, Ułanów, Warzywna, Wiśniowa, Witnicka, Wopistów, Zwiadowców, Źródłowa

Szkoła Podstawowa Nr 12,
ul. Dobra nr 16

10.

Cedyńska, Chojeńska, Dobra od nr 26 do nr 61, Drawska, Folwarczna, Goleniowska, Gryfińska, 
Kamieńska, Kołobrzeska, Koszalińska, Lipiańska, Łobeska, Małyszyńska, Metalowców, Mironicka, 
Moryńska, Mosiężna, Nasienna, Nowogardzka, Odlewników, Okopowa, Pełczycka, Policka, 
Połczyńska, Pyrzycka, Rolna, Słupska, Spiżowa, Stalowa, Stargardzka, Szczecińska, Ustronie, 
Wolińska, Zbożowa, Złotego Smoka

budynek po Domu Kultury "Małyszyn",
ul. Małyszyńska nr 8

11. Przy Stadionie, Sportowa Przedszkole Miejskie Nr 12,
ul. Sportowa nr 2

12. Al. 11 Listopada, Planetarna, Polarna, Słoneczna od nr 1 do nr 85 Miejskie Centrum Kultury, Klub "Zodiak",
ul. Słoneczna nr 63

13. Gwiaździsta numery 2, 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, Plac Słoneczny, Zatorze Zespół Szkół Nr 6,
ul. Gwiaździsta 14

14.

Ciołkowskiego, Gagarina, Gwiaździsta numery 3, 6, 8, 10, 12, Ikara, Kosmonautów, Lotników, 
Olimpijska, Słoneczna od nr 86 do 96

NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy 
i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu,
ul. Gwiaździsta nr 4

15. Al. Konstytucji 3 Maja od nr 28 do nr 30, Grottgera, Matejki od nr 61 do nr 64 Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Al. Konstytucji 3 Maja nr 44

16. Baczyńskiego, Dunikowskiego, Fredry od nr 1 do nr 7, Staszica Zespół Szkół Ogółnokształcących Nr 16,
ul. Dunikowskiego nr 5

17. Marcinkowskiego numery od 9 do 13 i od 64 do 80, Marcinkowskiego od nr 15 do nr 19 i od nr 93 
do nr 121

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16,
ul. Dunikowskiego nr 5

18. Kotsisa, Matejki od nr 1 do nr 37 i od nr 65 do nr 90, Wyczółkowskiego Szkoła Podstawowa Nr 15,
ul. Kotsisa nr 1

19. Korczaka, Kruczkowskiego, Lelewela, Marcinkowskiego numery od 1 do nr 7, Matejki od nr 38 do nr 
54 i nr 60, Staffa

Przedszkole Miejskie Nr 10,
ul. Lelewela nr 1

20.
Ateńska, Berlińska, Brukselska, Haska, Kijowska, Lizbońska, Londyńska, Lwowska, Madrycka, 
Myśliborska, Paryska, Piłkarska, Plac Unii Europejskiej, Praska, Ryska, Rzymska, Wiedeńska, 
Wileńska

Wyższa Szkoła Biznesu,
ul. Myśliborska nr 30

21.
Broniewskiego, Bułgarska, Chełmońskiego, Chorwacka, Czeska, Kamienna, Kołłątaja, Litewska, 
Macedońska, Malczewskiego, Niemcewicza, Pankiewicza, Plac Polski, Rejewskiego, Różyckiego, 
Rumuńska, Serbska, Słowacka, Stanisławskiego, Węgierska, Zygalskiego

Zespół Szkół Sportowych,
ul. Stanisławskiego nr 2

22. Kochanowskiego, Mościckiego, Reja, Słowiańska Zespół Szkół Nr 14,
ul. Mościckiego nr 3

23. Cieszkowskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Fiedlera, Fredry od nr 9 , Młodych, Wańkowicza, 
Zapolskiej

Zespół Szkół Nr 14,
ul. Mościckiego nr 5

24. Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kossaka, Norwida, Reymonta, Skłodowskiej-Curie, Tuwima, 
Wyspiańskiego

Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 14,
ul. Kasprowicza nr 10

25.

Bohaterów Warszawy, Estkowskiego, Kopernika, Moniuszki, Orląt Lwowskich, Prusa, Sienkiewicza, 
Szymanowskiego

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej 
Akademii Wychowania Fizycznego w 
Poznaniu z siedzibą w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego nr 13

26.
Al. Konstytucji 3 Maja numery od 9 do 27 i od 48 do 105, Asnyka, Bajana, Chyża, Jastrzębia, Mała, 
Orla, Rzeźnicka, Skalskiego,
Skarżyńskiego, Sokola, Tańskiego, Żelazna, Żeromskiego

Gimnazjum Nr 7,
ul. Estkowskiego nr 3

27.
Dworcowa, Dworzec Główny, Garbary, Jancarza, Młyńska, Nadbrzeżna, Sikorskiego od nr 25 do nr 
113, Składowa

Świetlica - Grupa Energetyczna ENEA 
S.A. Oddział Gorzów Wlkp.,
ul. Sikorskiego nr 37

28. Dzieci Wrzesińskich, Hawelańska, Jagiełły, Pocztowa, Sikorskiego numery od 7 do 23 i od 116 do 
144, Stara, Strzelecka, Wełniany Rynek, Zabytkowa, Zaułek

Zespół Szkół Elektrycznych,
ul. Dąbrowskiego nr 33

29. Cichońskiego, Herberta, Lutycka, Łazienki, Łużycka, Mostowa, Obotrycka, Pionierów, Spichrzowa, 
St.Rynek, Wodna

Żłobek Miejski Nr 2,
ul. Obotrycka nr 1/1

30. Dąbrowskiego, Drzymały Zespół Szkół Ekonomicznych,
ul.30 Stycznia nr 29

31. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Łokietka Szkoła Muzyczna I i II stopnia,
ul.Chrobrego nr 3

32. 30-go Stycznia, Armii Polskiej, Pl. Nieznanego Żołnierza, Wybickiego IV Liceum Ogólnokształcące,
ul.Kos. Gdyńskich nr 8

33. Borowskiego, Kosynierów Gdyńskich Przedszkole Miejskie Nr 1,
ul.Kos. Gdyńskich nr 29

34. Kazimierza Jagiellończyka, Krasińskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Pl.Grunwaldzki, Roosevelta Miejskie Centrum Kultury, Klub "Jedynka",
ul.Mieszka I nr 50
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35. Al. Odrodzenia Polski, Batorego, Błotna, Chodkiewicza, Jana Kazimierza, Kazimierza Wielkiego od 
nr 1 do nr 45, Kukuczki, Okrzei, Rejtana, Saska, Sczanieckiej, Władysława IV, Żwirowa

Zespół Szkół Budowlanych,
ul. Okrzei nr 42

36. Kazimierza Wielkiego numery od 46 do 124, Kilińskiego, Puszkina, Wyszyńskiego od nr 77, 
Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
ul. Puszkina nr 31

37.

Arciszewskiego, Ariańska, Cegielskiego, Cisowa, Cyprysowa, Czarnieckiego, Czechowica, 
Daglezjowa, Domańskiego, Dowbora Muśnickiego, Frycza Modrzewskiego, Górki, Jackowskiego, 
Jodłowa, Ketlinga, Kiemliczów, Kmicica, Komeńskiego, Kurnatowskiego, Libelta, Longinusa 
Podbipięty, Lubienieckiego, Łaskiego, Metziga, Modrzewiowa, Niemirycza, Oleńki Billewiczówny, 
Ostroroga, Owocowa, Plater, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Skrzetuskiego, 
Sosnowa, Szlichtynga, Świerkowa, Taczaka, Taszyckiego, Ukośna, Wiejska, Wołodyjowskiego, 
Zagłoby

Zespół Szkół Nr 21,
ul. Taczaka nr 1

38.

Alabastrowa, Ametystowa, Barytowa, Bazaltowa, Berylowa, Bohaterów Westerplatte, Dolomitowa, 
Galenowa, Grafitowa, Granitowa, Jaspisowa, Kredowa, Krzemowa, Kwarcowa, Lazurytowa, 
Malachitowa, Marmurowa, Nefrytowa, Onyksowa, Sjenitowa, Topazowa, Tytanitowa, Uranitowa, 
Wapienna, Warskiego

Prywatna Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum o Profilu Artystycznym,
ul. Cegielskiego nr 1

39. Słowackiego, Wyszyńskiego od nr 1 do nr 76 Miejskie Centrum Kultury,
ul. Drzymały nr 26

40.
9 Maja, Bohaterów Lenino, Juchacz, Kościuszki, Kroenke, Walczaka od nr 24 do nr 42 Zespół Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących,
ul. Czereśniowa nr 4e

41. Chłopickiego nr 1 i 2, Na Skarpie, Połaniecka, Pułaskiego nr 63, Racławicka, Szwoleżerów od nr 9 
do nr 18, Ściegiennego, Wróblewskiego numery 52, 54, 56, 65, 67

Przedszkole Miejskie Nr 29,
ul. Wróblewskiego nr 48

42. Ogińskiego Zespół Szkół Nr 13,
ul. Szwoleżerów nr 2

43.
Bogusławskiego, Czartoryskich, Czartoryskiego, Dekerta, Działyńskich, Janockiego, Ossolińskich, 
Raczyńskich, Śniadeckich, Załuskich

parterowy budynek naprzeciw głównego 
wejścia do szpitala,
ul. Dekerta nr 1

44. Daszyńskiego, Dmowskiego, Korfantego, Kwiatkowskiego, Rataja, Witosa Zespół Szkół Nr 13,
ul. Paderewskiego nr 5

45. Legionów Polskich, Moraczewskiego, Narutowicza, Niepodległości, Paderewskiego, 
Wojciechowskiego

Zespół Szkół Nr 13,
ul. Paderewskiego nr 5

46. Diamentowa, Koralowa, Opalowa, Ordona, Perłowa, Prądzyńskiego, Rubinowa, Sosnkowskiego, 
Sowińskiego, Szmaragdowa, Złota

Żłobek Miejski Nr 1,
ul. Wróblewskiego nr 50

47.
Dembowskiego, Langiewicza, Pułaskiego od nr 9 do nr 59, Szwoleżerów od nr 1 do 8, 
Wróblewskiego od nr 31 do nr 51, 53, 55 i od nr
57 do nr 61, 63, 71, 73

Zespół Szkół Nr 13,
ul. Szwoleżerów nr 2

48.
Czereśniowa, Grabskiego, Pułaskiego od nr 1 do nr 8, Wróblewskiego od nr 1 do nr 29 Zespołu Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących - Internat,
ul. Czereśniowa nr 4i

49.
Bierzarina, Dowgielewiczowej, Energetyków, Górczyńska, Korcza, Kućki, Łukasińskiego, Papuszy Katolicka Szkoła Podstawowa Świętego 

Piusa X,
ul. Kućki nr 1

50. Armii Ludowej, Działkowców, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kopczyńskiego, 
Naruszewicza, Piramowicza, Srebrna, Sucharskiego

Zespół Szkół Nr 20,
ul. Szarych Szeregów nr 7

51. Armii Krajowej, Hubala, Kutrzeby, Szarych Szeregów, Zielona Kotlina Zespół Szkół Nr 20,
ul. Szarych Szeregów nr 7

52.
Batalionów Chłopskich, Bora-Komorowskiego, Edelmana, Kleeberga, Kombatantów, Pileckiego, 
Sendlerowej, Sosabowskiego,
Starzyńskiego

Przedszkole Miejskie Nr 22,
ul. Szarych Szeregów nr 2

53. Grota-Roweckiego, Jedwabnicza, Silwanowska, Walczaka od nr 43 do nr 110 Przedszkole Miejskie Nr 20,
ul. Walczaka nr 47

54. Fieldorfa - Nila, Hallera, Obrońców Pokoju, Popławskiego Zespół Szkół Nr 20,
ul. Szarych Szeregów nr 7

55. Andersa, Maczka, Mikołajczyka, Okulickiego, Pl. Jana Pawła II, Pluty Centrum Handlowe Watral,
ul. Kombatantów 34

56. Piłsudskiego, Sułkowskiego, Walczaka nr 14 i od nr 17 do nr 23, Zacisze Dom Studenta PWSZ Nr 1,
ul. Piłsudskiego nr 9

57. Bema, Berlinga, Okólna, Poniatowskiego Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dolinki",
ul. Okólna 25

58. Pomorska, Stilonowa, Zamenhofa Gimnazjum nr 9,
ul. Zamenhofa 2A

59. Czwartaków, Filaretów, Filomatów, Traugutta, Walczaka nr 16, Zubrzyckiego Zespół Szkół Gastronomicznych,
ul. Okólna 35

60. Chmielna, Głowackiego, Nowa, Skromna Szkoła Podstawowa Nr 9,
ul. Nowa 7
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61. Walczaka nr 13, 13A, 15, Widok Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9,
ul. Widok nr 25

62.
Chabrowa, Czechowska, Gajowa, Grochowa, Kirkora, Kłosowa, Korsaka, Krańcowa, Krzywa, 
Lambora, Leśna, Makowa, Miodowa, Parkowa, Partyzantów, Południowa, Ptasia, Sadowa, Siewna, 
Stroma, Sybiraków, Szenwalda, Urocza, Warszawska od nr 75 do nr 298, Wawrowska, Żniwna

Miejskie Centrum Kultury, Klub "Pogodna 
Jesień",
ul. Warszawska nr 42

63.
Dziewięciu Muz, Góra Powstańców, Ogrodowa, Plac Staromiejski, Podmiejska, Podmiejska 
Boczna, Słabońskiego, Szkolna, Szpitalna, Teatralna, Uskok, Walczaka od nr 2 do nr 11, 
Warszawska od nr 1 do nr 74

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3,
ul. Warszawska nr 19

Poz. 2704

Uchwała Nr XLII/500/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 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 (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1017 ze zm.) uchwala się
co następuje: 

§  1.  Skargę  p.  Ireny  Majewskiej-Sawoch  uznaje  się  za  zasadną  -  uzasadnienie  stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/500/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013r.

Uzasadnienie:

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  17  lutego  2003r.
w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj.Lub. Nr 9 poz.174 z dnia 21 lutego 2003r. ze zm.),  
Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  na  posiedzeniach  w  dniu  22  stycznia  2013r.  i  23  stycznia  2013r.,  
rozpatrywała  skargę  wniesioną  przez  Panią  Irenę  Majewską-  Sawoch  zawierającą  zarzuty  na  działania 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Komisja  rozpatrując  skargę  analizowała  dokumenty  w  sprawie  odmowy  sprzedaży  lokalu 
mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Korczaka 2f w Gorzowie Wlkp. Z dokumentów wynika, iż w kwietniu 
2011r.  Pani  Irena  Majewska-Sawoch  złożyła  wniosek  o  sprzedaż  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego.
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W maju 2011r. skarżąca została poinformowana,  że wniosek zostanie rozpatrzony po uzyskaniu informacji
z Administracji Domów Mieszkalnych Nr 5 dot. budynku przy ul. Korczaka 2f i położonego w nim lokalu
nr 5. Pismem z sierpnia 2011r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poinformował o planowanym w 2011r. 
Wykonaniu inwentaryzacji m.in. budynku przy ul. Korczaka 2f, a ADM Nr 5 przekazał informację dot. lokalu 
i budynku, z której m.in. wynikało, że Pani Majewska-Sawoch posiada zaległości w opłatach czynszowych. 
We  wrześniu  2011r.  skarżąca  została  poinformowana  o  tym,  że  jej  wniosek  zostanie  rozpatrzony  po 
wykonaniu inwentaryzacji i uregulowaniu spraw związanych z jej przyjęciem przez wspólnotę mieszkaniową 
oraz uregulowaniu zaległości czynszowych. Na kolejne wnioski złożone w dniach 18.10.2011r. i 12.03.2012r. 
przez Panią Majewską-Sawoch udzielono wyjaśnień w pismach z dnia 31.10.2011r. i 05.04.2012r.

Procedura  przygotowania  lokalu  do  zbycia  jest  procesem  wieloetapowym  i  złożonym,  gdyż 
czynności,  jakie należy wykonać  muszą  następować  w określonej  kolejności.  Nie mogą  być  realizowane 
równolegle bądź jednocześnie, gdyż jedne wynikają z drugich.

Mając  na  względzie  długoterminową  politykę  mieszkaniową,  w  celu  zapewnienia  właściwych 
warunków realizacji zadań gminy, w kwietniu 2011r. Prezydent powołał Zespół do opracowania posiadanego 
zasobu mieszkaniowego i dookreślenia liczby zasobu docelowego. Zadaniem Zespołu było przeprowadzenie 
analizy posiadanego zasobu mieszkaniowego gminy i szczegółowe opracowanie zasobu docelowego.
Głównymi celami wyodrębnienia zasobu docelowego było:
     - zapewnienie lokali zamiennych lub socjalnych w ramach bieżącej gospodarki zasobem mieszkaniowym,
     - zapewnienie lokali tym, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie sami sobie ich zapewnić,
     - poprawa stanu technicznego mieszkań i budynków komunalnych,
     - uporządkowanie struktury własnościowej w celu bardziej efektywnego i tańszego zarządzania.
Następstwem prac  Zespołu  było  zarządzenie  Nr  389/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
29  listopada  2011r.  w  sprawie  wydzielenia  docelowego  zasobu  mieszkaniowego,  w  którym  wyłączono
ze sprzedaży lokale gminne w 383 budynkach na terenie całego miasta.  Ze sprzedaży wyłączone zostały 
lokale w budynkach, w których Miasto Gorzów Wlkp. posiada 100% i w budynkach, w których jest duża 
wspólnota  mieszkaniowa,  a  gmina  posiada  ponad 50% udziałów.  Informacja  o  wydzieleniu  docelowego 
zasobu mieszkaniowego została przekazana Radzie Miasta w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gorzów Wlkp.  na lata 2012-2016 przyjętego 
przez  Radę  Miasta  uchwałą  Nr  XXVIII/274/2012  z  dnia  28  marca  2012r.  W kwietniu  br.  zasób  został 
powiększony i obecnie obejmuje 441 budynków, w tym m.in. budynek przy ul. Korczaka 2f. Uwzględniając 
kryterium własnościowe i kryterium stanu technicznego - do zasobu zakwalifikowano budynki:
     - 100% gminne niezależnie od stanu technicznego, w których jest powyżej 3 lokali,
    - w których udział gminy jest większy niż 50% o stanie technicznym dobrym, zadowalającym i miernym, 
ze szczególnym uwzględnieniem budynków po termomodernizacji,
  -  w  których  udział  gminy  jest  mniejszy  niż  50%  o  stanie  technicznym  dobrym  i  zadowalającym,
ze szczególnym uwzględnieniem budynków po termomodernizacji.

Mieszkania  będące  w tym zasobie  mają  służyć  docelowo zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych 
wspólnoty  samorządowej.  Aby  mieszkania  mogły  służyć  do  realizacji  tego  zadania  –  muszą  pozostać 
własnością Miasta. Dlatego też zostały wyłączone ze sprzedaży. 

Wobec tego,  że budynek przy ul. Korczaka 2f wszedł w skład docelowego zasobu mieszkaniowego 
Prezydent  negatywnie  rozpatrzył  w  dniu  5  czerwca  2012r.  wniosek  skarżącej  i  odmówił  sprzedaży 
zajmowanego  przez  nią  lokalu.  Po  ponownym  przeanalizowaniu  sprawy  w  dniu  04.12.br.  Prezydent 
podtrzymał  swoje  stanowisko  z  czerwca  br.  o  odmowie  sprzedaży  lokalu  z  uwagi  na  wyłączenie  go
ze sprzedaży – w związku z objęciem budynku przy ul. Korczaka 2f docelowym zasobem mieszkaniowym 
Miasta.  Zgodnie  z  art.  140  Kodeksu  cywilnego  decyzja,  co  do  przeznaczenia  nieruchomości  do  zbycia 
podejmowana jest przez gminę  w zakresie jej uprawnień  właścicielskich. Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 
ustawy o gospodarce nieruchomościami  -  nieruchomości  mogą  być  przedmiotem obrotu i  gmina nie  ma 
ustawowego obowiązku ich zbycia. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia, zgodnie z art. 34 
ust. 1 pkt. 3 powyższej ustawy - osobie, która jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na 
czas nieoznaczony - przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. W sytuacji, gdy nieruchomość  nie została 
przeznaczona do sprzedaży, najemcy nie przysługuje roszczenie o sprzedaż zajmowanego lokalu.

Odmowa  sprzedaży  lokalu  na  rzecz  skarżącej  nie  jest  jednostkowym  przypadkiem,  obejmuje 
najemców zajmujących lokale w budynkach, które weszły w skład docelowego zasobu mieszkaniowego.
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Odnosząc  się  do  zarzutu  braku  rzeczowych  odpowiedzi  na  przesyłane  przez  skarżącą  pisma 
wyjaśniono, że była ona informowana o planowanym wykonaniu inwentaryzacji budynku przy ul. Korczaka 
2f oraz konieczności przeprowadzenia procedury jej przyjęcia, a po włączeniu budynku przy ul. Korczaka 2f 
do  docelowego  zasobu  mieszkaniowego  –  wyjaśnione  zostały  przyczyny  odmowy z  podaniem podstaw 
prawnych.

Rada Miasta biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia uznała skargę Pani Ireny Majewskiej-Sawoch - 
za zasadną i wnosi do Prezydenta Miasta o ponowne przeanalizowanie docelowego zasobu mieszkaniowego, 
zmianę Zarządzenia Nr 528/III/2012 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2012r.

Poz. 2705

Uchwała Nr XLII/501/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.  j.  Dz. U. z 2012r.  poz.  391) oraz art.  40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie  
gminnym (t.  j.  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142  poz.1591  ze  zm.),  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim uchwala się , co następuje:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
Rozdział 1

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości

§  1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  prowadzenia  selektywnego  zbierania 
następujących rodzajów odpadów:

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,

2) zużytych baterii i akumulatorów,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

6) zużytych opon,

7) odpadów zielonych,

8) papieru i tektury,

9) szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego,

10) tworzywa sztucznego,

11) opakowań wielomateriałowych,

12) metali,

13)  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji,  w  tym  odpadów  opakowaniowych 
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ulegających biodegradacji.

§ 2.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usunięcia śniegu, lodu, błota oraz innych 
zanieczyszczeń powstałych na chodniku przyległym do posesji.

2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

3.  Zakazuje  się  wrzucania  śniegu,  lodu,  błota  lub  innych  zanieczyszczeń  uprzątniętych
z chodnika do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

4. Zakazuje  się  stosowania  środków  chemicznych  szkodliwych  dla  środowiska  podczas 
usuwania śniegu i lodu.

Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 3.1.  Ustala  się  następujące rodzaje  pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:

1) pojemniki na odpady 80 l,

2) pojemnik na odpady 110 l,

3) pojemniki na odpady 120 l,

4) pojemniki na odpady 240 l,

5) pojemniki na odpady 260 l,

6) pojemniki na odpady 660 l,

7) pojemniki na odpady 770 l,

8) pojemniki na odpady 1100 l,

9) pojemniki o pojemności od 5 m³ do 16 m³,

10) worki z tworzywa sztucznego w rozmiarach od 80 l do 120 l oznaczone odpowiednimi kolorami 
w  stosunku  do  każdego  rodzaju  odpadu  selektywnie  zbieranego  oraz  pojemniki  stałe  w 
odpowiednich kolorach i oznakowaniach dla budynków wielorodzinnych:

-kolor zielony dla odpadów szklanych,

-kolor żółty dla odpadów z plastiku,

-kolor niebieski dla odpadów z papieru i tektury,

-kolor czarny dla odpadów biodegradowalnych - zielonych,

-kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l.

2. Pojemniki stałe i worki z tworzywa sztucznego należy rozmieścić przy lub na nieruchomości 
w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór odpadów.
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3. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych 
i  zabezpieczonych,  spełniających wymagania  określone  w odrębnych przepisach,  tak  by nie 
stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska.

4. Pojemniki na odpady komunalne winny być utrzymywane w czystości i we właściwym stanie 
sanitarnym przez właściciela nieruchomości.

§  4.  Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemnika  do  zbierania  odpadów  komunalnych 
zmieszanych  na  terenie  nieruchomości  na  których  zamieszkują  osoby  w  budynkach 
jednorodzinnych:

1) w gospodarstwach domowych jedno i dwuosobowych pojemnik 80 l odbierany nie rzadziej niż 2 
razy w miesiącu,

2)  w  gospodarstwach  domowych  zamieszkałych  przez  3  osoby  pojemnik  120  l  odbierany  nie 
rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

3) w gospodarstwach domowych zamieszkałych przez 4 – 6 osoby pojemnik 120 l odbierany nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

4)  w  gospodarstwach  domowych  zamieszkałych  przez  7  i  więcej  osób  w  pojemnikach  240  l 
odbierany 1 raz w tygodniu.

§  5.  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy
w budynkach jednorodzinnych,  minimalną  pojemność  pojemników przeznaczonych  do zbierania 
segregowanych  odpadów  komunalnych,  o  których  mowa  w  §4  pkt  1,  dla  każdego  z  rodzaju 
odpadów selektywnie zbieranych, jeżeli z nich korzysta:

1) nie więcej niż trzy osoby w rozmiarze 80 l,

2) 4 i więcej osób w rozmiarze 120 l.

§  6.  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości  w  budynkach  wielorodzinnych  minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów 
komunalnych, jeżeli z nich korzysta:

1) nie więcej niż 9 osób - w wymiarze 1x240l,

2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240 l,

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1100 l,

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1100 l i 240 l,

5) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób - w wymiarze 1100 l i 2 x 240 l.

§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną pojemność 
pojemników  (żółty,  zielony,  niebieski)  przeznaczonych  do  zbierania  segregowanych  odpadów 
komunalnych dla każdego z rodzaju selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:

1) nie więcej niż 10 osób - w rozmiarze 120 l,

2) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób - w wymiarze 240 l,

3) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 240 i 120 l,
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4) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób - w wymiarze 2 x 240 l.

§ 8. Średnia ilość odpadów komunalnych oraz liczba osób korzystających z tych urządzeń w 
roku 2012 dla Miasta Gorzowa Wlkp.:

Lp. Gmina

Ludność 
ogółem 
informacja z 
Urzędu 
Statystycznego

Liczba 
mieszkańców 
objęta systemem 
zbiórki odpadów 
komunalnych

Masa 
zebranych 
odpadów 
komunalnych 
ogółem w Mg 
( na rok)

Masa 
zebranych 
odpadów 
komunalnych 
ogółem w Mg 
( na miesiąc)

Ilość odpadów 
przypadających 
na jednego 
mieszkańca 
objętego zbiórka 
odpadów 
komunalnych w 
(kg na rok)

Ilość odpadów 
przypadających 
na jednego 
mieszkańca 
objętego zbiórka 
odpadów 
komunalnych w 
(kg na miesiąc)

1. Gorzów 
Wlkp. 125 544 125 544 34 828,44 2 902,37 277.42 23,12

Rozdział 3
Prowadzenie zbiórki selektywnej odpadów komunalnych

§ 9.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych:

1)  odpady  surowcowe  należy  gromadzić  w  pojemnikach  lub  w  przeznaczonych  do  tego  celu 
workach, dostarczanych przez podmiot zajmujący się zbiórką selektywną:

a) odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe np.: meble, opony, zniszczona stolarka budowlana 
itp. odbierane są po indywidualnym uzgodnieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
b)  odpady  biodegradowalne  -  roślinne  –  zalecane  gromadzenie  na  terenie  nieruchomości  na 
kompostowniku,  wykorzystywane  na  potrzeby  własne  –  nawożenie  terenów  zieleni,  ogrodów 
przydomowych  lub  oddawanie  przedsiębiorcy  odbierającemu  odpady  komunalne  po  uprzednim 
uzgodnieniu w oddzielnych workach foliowych koloru czarnego.

2)  gruz  budowlany  -  pochodzący  z  robót  remontowo  -  budowlanych  należy  zgłaszać 
przedsiębiorstwom odbierającym odpady komunalne i uzgadniać odbiór telefonicznie lub pisemnie.

2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący: 

1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach,

2) chemikalia - w wyznaczonych punktach zbiórki,

3) zużyte  baterie  -  w wyznaczonych punktach zbiórki  np.  (punktach handlowych prowadzących 

sprzedaż baterii i szkołach),

4) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD po uprzednim zgłoszeniu do przedsiębiorstwa 
odbierającego odpady lub dostarczany indywidualnie do punktu zbiórki.

Rozdział 4
Zagospodarowania nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstw domowych

§ 10.1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych:

1)  zbiorniki  bezodpływowe w zakresie  częstotliwości  ich  opróżniania  oraz  planu  rozwoju  sieci 
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kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewidencji gminnej,

2)  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  w  zakresie  częstotliwości  i  sposobu  pozbywania  się 
komunalnych  osadów ściekowych  jak  i  planu  rozwoju  sieci  kanalizacyjnej  podlegają  kontroli  i 
ewidencji gminnej,

3)  właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  regularnego  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  przez  przedsiębiorców  posiadających  zezwolenie  w  zakresie  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,

4)  nakazuje  się  odprowadzania  nieczystości  powstałych  w wyniku produkcji  hodowlanej  bydła, 
trzody chlewnej i innych zwierząt do wydzielonych zbiorników bezodpływowych.

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą 
przepełnieniu  zbiornika  bezodpływowego  i  wypływowi  tych  nieczystości  do  ziemi  i  wód 
gruntowych.

Rozdział 5
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§  11.1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z § 4 pkt 1 i 2, w przypadku 
budynków jednorodzinnych oraz §4 pkt 3 i 4 w przypadku budynków wielorodzinnych.

2.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  segregowanych  odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz na 3 miesiące.

3. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe odbierane będą 2 razy w roku, w ostatnim 
tygodniu kwietnia i ostatnim tygodniu października.

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości  w sposób systematyczny,  nie  dopuszczając do przepełnienia  się  urządzeń do 
gromadzenia  nieczystości  ciekłych,  gwarantując  zachowanie  czystości  i  porządku  na 
nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

5. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą 
1 raz w tygodniu.

6. Odpady wielkogabarytowe i wielomateriałowe użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do 
wyznaczonych przez podmiot odbierający odpady, punktów odbioru w terminie określonym w 
pkt.3.

7. Odbierający odpady komunalne ma obowiązek opróżniania koszy na śmieci na terenach lub 
obiektach służących do użytku publicznego z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu i 
zagniwaniu.

8. Obowiązek określony w ust. 7 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się 
na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz w odniesieniu do przystanków 
komunikacji publicznej i przedsiębiorców użytkujących te przystanki.
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Rozdział 6
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 12.1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości nie 
służącej do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej 
lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest dozwolona, 
jeżeli: 

1) nie jest związana z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. z wymianą olejów, smarów, 
płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,

2)  nie  powoduje  zanieczyszczenia  ziemi  i  wód oraz  pogorszenia  stanu porządku  i  czystości  na 
terenie nieruchomości i nie jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.

3) powstałe odpady są gromadzone i usuwane na zasadach określonych w Regulaminie. 

Rozdział 7
Obowiązki posiadaczy zwierząt domowych

§ 13.1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, zwana dalej 
właścicielem zwierzęcia, winna:

1)  dysponować  pomieszczeniami  zapewniającymi  odpowiednie  warunki  bytu  dla  utrzymania 
zwierząt,

2) zapewnić ochronę osobom zamieszkującym w sąsiedztwie przed uciążliwościami powodowanymi 
przez zwierzę.

2. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest:

1) utrzymywać pomieszczenia i miejsca w których przebywają zwierzęta w czystości i odpowiednim 
stanie sanitarnym,

2) usuwać zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta,

3)  stosować  zabezpieczenia  uniemożliwiające  samowolne  wydostanie  się  zwierzęcia  poza 
pomieszczenia lub teren nieruchomości,

4) zapewnić stały nadzór.

§ 14. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez 
zwierzęta  w  miejscu  publicznym,  a  także  na  klatce  schodowej  i  w  innych  pomieszczeniach 
wspólnego użytku.

Rozdział 8
Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej

§ 15.1. Na terenach wyłączonych z produkcji  rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem 
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zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt 
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w 
sposób  zgodny  z  prawem,  w  tym  zwłaszcza  z  wymaganiami  niniejszego  Regulaminu  i  nie 
powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2)  nie  powodowanie  uciążliwości  (m.in.  hałas  i  odory)  wobec  innych  osób zamieszkujących  w 
nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 9
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia

§ 16.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne,

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, 
produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli 
zwierząt,

3) zakłady pracy,

4) obiekty użyteczności publicznej,

5) węzły cieplne,

6) sieć kanalizacyjna,

7) składowiska odpadów komunalnych.

2.  Wyznacza się miesiąc październik jako termin przeprowadzenia corocznej,  obowiązkowej 
deratyzacji.

3. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym należy realizować w miarę potrzeb.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XL/458/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2706

Uchwała Nr XLII/502/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok.

Na  podstawie  §  30  ust.1  uchwały  nr  VII/58/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
17 lutego  2003r.  w sprawie  Statutu  Miasta  Gorzowa Wlkp.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  z  dnia
21  lutego  2003r.  Nr  9,  poz.174),  zmienionej  uchwałą  nr  XXXI/475/2008  Rady  Miasta
Gorzów Wlkp. z dnia 26 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2008r. Nr 34, 
poz.721), uchwałą nr LXXXIII/1293/2010 z dnia 27 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
z  dnia  23  grudnia  2010r.  Nr  120,  poz.1930)  oraz  uchwałą  nr  XXVIII/289/2012  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28 marca  2012r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego z  dnia 11 kwietnia  2012r., 
poz.887) uchwala się co następuje:

§ 1.Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy na 2013r., który stanowi 
załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/502/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013r.

Plan pracy Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok

Data posiedzenia Proponowana tematyka Odpowiedzialny wydział
27 Luty -Sprawozdanie  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń 

nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu 
zawodowego w gorzowskich placówkach oświatowych

Wydział Edukacji

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

Biuro Prezydenta Miasta
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- Sprawozdania z realizacji:
• Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp.
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 
2012 roku;
• Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w roku 2012;
• Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
Miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2012
• Miejskiego Programu Promocji, Edukacji Zdrowotnej i 
Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców Gorzowa Wlkp.
w roku 2012 .

-Sprawozdanie z realizacji Strategii Polityki Społecznej 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + ,
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej wraz z potrzebami 
związanymi z realizacją zadań.

Wydział Spraw
Społecznych

GCPRiPS

24 Kwiecień -Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta 
(za I kwartał 2013 rok.),

-Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 
publicznego miasta w okresie 30.04.2012-24.04.2013,

-Informacje z realizacji zadań służby geodezyjnej i 
kartograficznej w roku 2012,

- Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z 
rekomendacjami.

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Zarządzania
Kryzysowego

Wydział Geodezji 
Katastru

GCPRiPS

29 Maja -Sprawozdanie z działalności GCPRiPS za 2012 rok, GCPRiPS

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

-Sprawozdanie z działalności zakładów budżetowych

-Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gorzowa za 
2012 rok i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta

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

Biuro Prezydenta Miasta

Wydziały Merytoryczne

Skarbnik Miasta

Wydział Audytu i Kontroli

02 Lipca Uroczysta Sesja Rady Miasta- wręczenie odznaczeń. Biuro Rady Miasta

28 Sierpnia -  Informacje  o  stanie  przygotowań  Miejskiej  Oświaty
do nowego roku szkolnego 2013-2014

- Sprawozdanie z działalności Spółek i Fundacji z udziałem
 miasta za 2012 rok,

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał Rady 
Miasta (za II kwartał 2013 rok.),

Wydział Edukacji

Wydział Majątku i
Działalności Gospodarczej

Biuro Prezydenta Miasta

25 Września - Informacja z wykonania budżetu za I półrocze
2013 roku.,

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

-uchwała w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2014r.,
-uchwała o opłacie targowej,
-uchwała o opłacie prolongacyjnej

Biuro Prezydenta Miasta

Wydział Podatków i Opłat

30 Października -  Realizacja  „Strategii  rozwoju  gorzowskiej  oświaty  w 
latach  2011-2015r.”  oraz  informacja  o  stanie  realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013

- Kwartalne sprawozdanie z wykonania uchwał
Rady Miasta (za III kwartał 2013 rok.),

-Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych,

-uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków 
transportowych

Wydział Edukacji

Biuro Prezydenta Miasta

Przewodniczący Rady
Miasta

Wydział Podatków i Opłat

27 Listopada -  podjęcie  inicjatywy  uchwałodawczej  w  sprawie 
uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok
2014 , Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Gorzowa 
Wlkp. na rok 2014, oraz Miejskiego Programu Promocji, 
Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki Zdrowia Mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. na lata 2014-2016 .

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

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

Wydział Spraw
Społecznych

Wydział Spraw
Społecznych

Wydział Spraw
Społecznych

18 Grudzień - Uchwalenie budżetu miasta na rok 2014

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

Skarbnik Miasta

Biuro Prezydenta Miasta
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Poz. 2707

Uchwała Nr XLII/503/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok.

Na  podstawie  §  96  ust.3  uchwały  Rady Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 z dnia 
21 lutego 2003r. ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji plan pracy Komisji Rewizyjnej na 
2013 rok, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
                   ( - )

Jerzy Sobolewski 

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/503/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 stycznia 2013r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

I półrocze

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

2. Analiza sytuacji finansowej w MCK w 2012 r. – wnioski pokontrolne z grudnia 2012 r.

3. Rozpatrzenie zarzutów w skardze z dnia 28.09.2012r. p. Mirosława Zotowa kupca przy II 
bramie cmentarza komunalnego.

4. Rozpatrzenie zarzutów w skardze z dnia 19.10.2012r. p. Celiny i Dariusza Najdowskich.

5. Analiza przyczyn kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miasta (2012), 
zapoznanie z raportem pokontrolnym i ocena realizacji wniosków.

II półrocze

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

2. Ocena działalności Centrum Integracji Społecznej (CIS).

3. Analiza funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania zadań z zakresu utrzymania
i konserwacji zieleni oraz czystości w mieście w 2012 r.

74



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 3 (212)/2013

Poz. 2708

Zarządzenie Nr 823/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1.Zwiększa się łączna kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  75.000 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę  75.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  75.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  75.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
( - )

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 823/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
852 Pomoc społeczna 47 364 077,00 75 000,00 47 439 077,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 38 000,00 75 000,00 113 000,00

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 75 000,00 75 000,00

Razem: 472 273 391,00 75 000,00 472 348 391,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 823/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2013 r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
852 Pomoc społeczna 75 788 601,00 75 000,00 75 863 601,00

85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 401 000,00 75 000,00 6 476 000,00

2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 
art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

430 000,00 75 000,00 505 000,00

Razem: 456 735 596,00 75 000,00 456 810 596,00
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech-Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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Redaktor naczelny: mgr Jacek Jeremicz 
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Cena 
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