


Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (135) / 2005 
 

SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 309 
Uchwała Nr XLVII/495/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości i jej zbycia po zabudowaniu na podstawie pozwolenia  
na budowę. 
 
Poz. 310 
Uchwała nr  XLVII/496/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r.  
w sprawie założenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 311 
Uchwała nr  XLVII/497/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie nadania statutu publicznej Sportowej Szkole Podstawowej w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 312 
Uchwała nr  XLVII/498/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 313 
Uchwała nr  XLVII/499/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie nadania statutu publicznemu Gimnazjum Sportowemu w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 314 
Uchwała nr  XLVII/500/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie założenia Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 315 
Uchwała nr  XLVII/501/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie nadania statutu publicznemu Zespołowi Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 316 
Uchwała Nr XLVII/502/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 317 
Uchwała nr XLVII/503/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Gastronomicznych. 
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Poz. 318 
Uchwała nr XLVII/504/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Gimnazjum nr 7. 
 
Poz. 319 
Uchwała nr XLVII/505/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Szkoły Muzycznej I stopnia. 
 
Poz. 320 
Uchwała nr XLVII/506/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca  2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Elektrycznych. 
 
Poz. 321 
Uchwała nr XLVII/507/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

 
Poz. 322 
Uchwała nr XLVII/508/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 20. 
 
Poz. 323 
Uchwała nr XLVII/509/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 15. 
 
Poz. 324 
Uchwała nr XLVII/510/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 18. 
 
Poz. 325 
Uchwała Nr XLVII/511/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 r. 
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2005 r. 
 
Poz. 326 
Uchwała Nr XLVII/512/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 roku  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
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Poz. 327 
Uchwała Nr XLVII/513/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 328 
Uchwała Nr XLVII/514/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 329 
Uchwała nr XLVII/515/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości 
gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym na cele mieszkaniowe.  
 
Poz. 330 
Uchwała Nr XLVII/516/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Poz. 331 
Uchwała Nr XLVII/517/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi. 

 
Poz. 332 
Uchwała Nr  XLVII/518/2005  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2005r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Poz. 333 
Zarządzenie Nr 1183/I/2005 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego  2005 roku 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego  budżetu miasta na 2005 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 309 
Uchwała Nr  XLVII/495/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

    z dnia 9 marca 2005r.  
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości i jej zbycia po zabudowaniu na podstawie pozwolenia na 

budowę. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z uchwałą Nr LIV/357/93 
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia zasad 
nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz na podstawie art. 37 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603), uchwala się co następuje. 
 

§ 1.Wyraża się zgodę na: 
1. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości, obejmującej działkę nr 778/1 o pow. 15.552 m2 przy ul.Witosa. 
2. Zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości, opisanej w pkt 1 z Kupiec 

Gorzowski Sp. z o.o. w organizacji. 
3. Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 778/1 przy 

ul.Witosa  i jej oddanie w użytkowanie wieczyste dzierżawcy, po zabudowaniu na 
podstawie pozwolenia na budowę. 

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

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

              Przewodniczący Rady Miasta  
 
                        Mieczysław Kędzierski  
 
 

Poz. 310 
 

Uchwała nr  XLVII/496/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie założenia Sportowej Szkoły Podstawowej w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
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ust. 1, 2a i 6 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz  § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz 
działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 126, poz. 1078 ) uchwala się, co następuje: 
 
                  § 1.  1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. Sportową Szkołę Podstawową  
w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 11 przy  
ul. Stanisławskiego 2. 
2. Struktura organizacyjna Sportowej Szkoły Podstawowej obejmuje klasy IV – VI. 
 
         § 2. Organizację Sportowej Szkoły Podstawowej określa statut opracowany  
na podstawie ramowego statutu  szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. 
 
         § 3. Organem prowadzącym Sportową Szkołę Podstawową jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
         § 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Sportowej Szkoły 
Podstawowej. 
 
         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 311 

 
Uchwała nr  XLVII/497/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznej Sportowej Szkole Podstawowej w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c pkt 
1,  art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Nadaje się pierwszy statut publicznej Sportowej Szkole Podstawowej  
w Gorzowie Wlkp. 
 

Postanowienia ogólne. 
 
         § 2.  1. Sportowa Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisławskiego 2 zwana dalej „szkołą” jest szkołą publiczną. 
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2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. zwanego dalej 
„zespołem” i używa nazwy: Zespół Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa  
ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
3. Organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp. 
4. Nadzór pedagogiczny pełni Lubuski Kurator Oświaty. 
5. Szkoła jest jednostką budżetową. 
6. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy IV – VI, ze względu na realizację etapów 
szkolenia sportowego począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. 
7. Szkole nie określa się obwodu. 
 

Cele i zadania szkoły. 
 
         § 3.  1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz 
uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości 
psychofizycznych. 
2. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły. 
3. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny Szkolny System 
Oceniania 
4. Zadania zespołów nauczycielskich określa § 12. 
5. Szkoła organizuje oddziały sportowe z jako wiodącymi sportami wodnymi oraz prowadzi 
kształcenie, wychowanie i opiekę w tych oddziałach zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego w tym zakresie. 
6. Szkoła może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną. 
7. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem  
w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 
8. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna zgodnie  
z odrębnymi przepisami. 
9. Szkoła współdziała z: 
- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
- stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom oraz rodzicom, 
- rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 
- polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury 

fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie 
fizyczne. 

10. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
 

Organy szkoły. 
 
         § 4. 1. Organami szkoły są: 
a. dyrektor, 
b. rada pedagogiczna, 
c. rada rodziców, 
d. samorząd uczniowski. 
2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają odrębne 
przepisy. 

 6 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (135) / 2005 
 

3. Dyrektorem szkoły jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 
         § 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
 
         § 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  
od 30 do  60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć, o którym mowa w  § 10 ust. 3. 
 
         § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 
ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację  dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 
świetlicę. 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
nie powinna przekraczać 25. 
 
         § 8. Szkoła organizuje działalność biblioteki szkolnej oraz określa zadania nauczyciela 
bibliotekarza, z uwzględnieniem zadań w zakresie: 
a. udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
b. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
c. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się, 
d. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 
e. organizowania współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
 
          § 9. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. 
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin 
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 
         § 10. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 
wicedyrektora szkoły. 
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
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         § 11. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programu nauczania 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 
2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 
 
         § 12. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu  
edukacyjnego. 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów,  
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 

Uczniowie. 
 
         § 13. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły oraz ich prawa i obowiązki określają 
odrębne przepisy, w tym: 
a. rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia, tryb odwoływania się od kary; nie mogą 

być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia, 
b. przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem  

o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
c. warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 
 

Postanowienia końcowe. 
 
         § 14. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu  
i nazwę szkoły. 
 
         § 15. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 
         § 16. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 
          
         § 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

       Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 312 
 

Uchwała nr  XLVII/498/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie założenia Gimnazjum Sportowego w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) oraz  § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół 
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078 )  
uchwala się, co następuje: 
 
 
         § 1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. Gimnazjum Sportowe w Gorzowie Wlkp.  
z siedzibą w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisławskiego 2. 
 
         § 2. Organizację Gimnazjum Sportowego określa statut opracowany  
na podstawie ramowego statutu  szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. 
 
        § 3. Organem prowadzącym Gimnazjum Sportowe  jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
         § 4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski Gimnazjum Sportowego. 
 
         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 313 
 

Uchwała nr  XLVII/499/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznemu Gimnazjum Sportowemu w Gorzowie Wlkp. 
 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c pkt 
1.  art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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               § 1. Nadaje się pierwszy statut publicznemu Gimnazjum Sportowemu  
w Gorzowie Wlkp. 
 

Postanowienia ogólne. 
 
         § 2. 1. Gimnazjum Sportowe w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisławskiego 2 zwane dalej „gimnazjum” jest szkołą 
publiczną. 
2. Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. zwanego dalej 
„zespołem” i używa nazwy: Zespół Szkół Sportowych Gimnazjum Sportowe  
ul. Stanisławskiego 2, 66-400 Gorzów Wlkp. 
3. Organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp. 
4. Nadzór pedagogiczny pełni Lubuski Kurator Oświaty. 
5. Gimnazjum jest jednostką budżetową. 
6. Gimnazjum nie określa się obwodu. 
 

Cele i zadania szkoły. 
 
         § 3.  1. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego 
oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów, ich indywidualnych zainteresowań, a także możliwości 
psychofizycznych. 
2. Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia gimnazjum. 
3. Szczegółowe zasady wewnętrznego oceniania określa Wewnętrzny Szkolny System 
Oceniania 
4. Zadania zespołów nauczycielskich określa § 12. 
5. Gimnazjum organizuje oddziały sportowe z jako wiodącymi sportami wodnymi oraz 
prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę w tych oddziałach zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego w tym zakresie. 
6. Gimnazjum może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną. 
7. Gimnazjum może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem  
w szczególności ich potrzeb rozwojowych. 
8. Gimnazjum organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, 
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna 
zgodnie z odrębnymi przepisami. 
9. Gimnazjum współdziała z: 
- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 
- stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc dzieciom oraz rodzicom, 
- rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, 
- polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury 

fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie 
fizyczne. 

10. Program wychowawczy gimnazjum i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna  
po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 
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Organy szkoły. 
 
         § 4. 1. Organami gimnazjum są: 
a. dyrektor, 
b. rada pedagogiczna, 
c. rada rodziców, 
d. samorząd uczniowski. 
2. Szczegółowe kompetencje ww. organów oraz zasady ich współdziałania określają odrębne 
przepisy. 
3. Dyrektorem gimnazjum jest dyrektor zespołu. 
 

Organizacja szkoły. 
 
         § 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział. 
2. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
 
         § 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  
od 30 do  60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć, o którym mowa w  § 10 ust. 3. 
 
         § 7. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas 
pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację  dojazdu do gimnazjum, 
gimnazjum organizuje świetlicę. 
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie 
nie powinna przekraczać 25. 
 
         § 8. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza,  
z uwzględnieniem zadań w zakresie: 
a. udostępniania książek i innych źródeł informacji, 
b. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i  wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 
c. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania  

i pogłębiania u nich nawyku czytania i uczenia się, 
d. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 
e. organizowania współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami. 
 
         § 9. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora zespołu,  
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie 
ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. 
Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego 
roku. 
2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników,  
w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych 
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin 
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli. 
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3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor zespołu,  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 
 
         § 10. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko 
wicedyrektora szkoły. 
2. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska 
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 
 
         § 11. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programu nauczania 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 
2. Dyrektor zespołu może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez 
dyrektora, na wniosek zespołu. 
 
         § 12. 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby 
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu  
edukacyjnego. 
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy są dostosowane do wieku uczniów,  
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. 
 

Uczniowie. 
 
         § 13. Zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum oraz ich prawa i obowiązki 
określają odrębne przepisy, w tym: 
a. rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia tryb odwoływania się od kary; nie mogą 

być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia, 
b. przypadki, w których dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty  

z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, 
c. warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed 

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej. 
 

Postanowienia końcowe. 
 
         § 14. 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie gimnazjum wchodzącego w skład zespołu szkół zawierają nazwę 
zespołu i nazwę gimnazjum. 
 
         § 15. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 
 
         § 16. 1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej gimnazjum określają odrębne przepisy. 
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         § 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 314 

 
Uchwała nr  XLVII/500/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie założenia Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
 
         Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.5 ust. 2 pkt 1, art. 58 
ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 ze zm.) oraz  § 2 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół 
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078)  
uchwala się, co następuje: 
 
         § 1.  1. Zakłada się z dniem 1 września 2005 r. Zespół Szkół Sportowych w Gorzowie 
Wlkp. z siedzibą w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisławskiego 2. 
2. W skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą: 
- Sportowa Szkoła Podstawowa  o strukturze organizacyjnej  klas IV – VI, 
- Gimnazjum Sportowe. 
 
         § 2. Organizację Zespołu Szkół Sportowych określa statut opracowany na podstawie 
ramowego statutu  szkół publicznych dla dzieci i młodzieży. 
 
         § 3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Sportowych jest Gmina Gorzów Wlkp. 
 
         § 4. Niniejsza    uchwała    stanowi   jednocześnie  akt założycielski Zespołu Szkół 
Sportowych. 
 
         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 315 
 

Uchwała nr  XLVII/501/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie nadania statutu publicznemu Zespołowi Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
 

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c  
pkt 1, art. 60 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Nadaje się pierwszy statut publicznemu Zespołowi Szkół Sportowych  
w Gorzowie Wlkp. 
 

Postanowienia ogólne. 
 
         § 2. 1. Zespół Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w obiekcie Szkoły 
Podstawowej nr 11 przy ul. Stanisławskiego 2 zwany dalej „zespołem” jest jednostką 
organizacyjną, w skład której wchodzą: 
a. Sportowa Szkoła Podstawowa w Gorzowie Wlkp., o strukturze organizacyjnej  

klas IV –VI, 
b. Gimnazjum Sportowe w Gorzowie Wlkp. 
2. Organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp. 
3. Nadzór pedagogiczny pełni Lubuski Kurator Oświaty. 

 
Cele i zadania zespołu. 

 
         § 3. 1. Zespół realizuje cele i zadania szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z ich 
statutami. 
2. Sposób wykonywania zadań zespołu, szczegółowe zasady systemu oceniania, organizacji 
oddziałów, zajęć dodatkowych dla uczniów, form opieki i pomocy uczniom, zasady i formy 
współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom oraz współdziałanie 
z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki zespołu 
są zawarte w statutach szkoły podstawowej i gimnazjum. 
3. Zespół realizuje program wychowawczy szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 

Organy zespołu. 
 
         § 4. 1. Organami zespołu są: 
a. dyrektor zespołu, 
b. rada pedagogiczna szkoły podstawowej i gimnazjum, 
c. samorząd uczniowski złożony z samorządu szkoły podstawowej oraz samorządu 

gimnazjum, 
d. rada rodziców złożona z rady rodziców szkoły podstawowej i rady rodziców gimnazjum. 
2. Szczegółowe kompetencje organów zespołu oraz zasady ich współdziałania określają 
odrębne przepisy. 
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Organizacja zespołu. 
 
         § 5. 1. Zespół składa się ze szkoły podstawowej o strukturze organizacyjnej klas IV – VI 
oraz trzyletniego gimnazjum. 
2. Podstawową jednostka organizacyjną każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu jest 
oddział. 
3. Zasady podziału oddziału na grupy określają odrębne przepisy. 
 
         § 6. 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie  
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 3 szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 
         § 7. Zadania i organizację świetlicy i biblioteki szkolnej oraz zadania pracujących tam 
nauczycieli określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 
         § 8. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określają arkusze organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum opracowane przez 
dyrektora zespołu do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły podstawowej 
i gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku. 
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły podstawowej i gimnazjum 
dyrektor zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala 
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. 
 

Nauczyciele i inni pracownicy zespołu. 
 
         § 9. Zakres zadań pracowników, którym powierzono stanowiska kierownicze  
w szkołach wchodzących w skład zespołu, nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, 
wychowawcze i opiekuńcze oraz zespołów wychowawczych, przedmiotowych  
i problemowych określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum. 
 
 
 
 

Uczniowie zespołu. 
 
         § 10. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej i do gimnazjum oraz ich 
prawa i obowiązki określają statuty szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
 

Postanowienia końcowe. 
 
         § 11. 1. Zespół szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego 
skład, zawierającą nazwę zespołu: Zespół Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.,  
ul. Stanisławskiego 2. 
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3. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę 
szkoły. 
 
         § 12. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
2. Zasady gospodarki finansowej zespołu określają odrębne przepisy. 
 
         § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

      Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Poz. 316 
 

Uchwała Nr XLVII/502/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie nadania imienia Szkole Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  w związku z § 1 ust 9 załącznika 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 
2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 117 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się Szkole Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp. przy ul.Teatralnej 8 

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

 
 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 
      Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 317 
 

Uchwała nr XLVII/503/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Gastronomicznych. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do    prac   komisji    konkursowej    na  stanowisko    dyrektora   Zespołu    Szkół 
Gastronomicznych  w  Gorzowie Wlkp. wyznacza  się  przedstawicieli  organu  
prowadzącego                w składzie: 

a)  Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b)  Roman Bukartyk -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
c)  Roman Sondej – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

                                                                                                 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  

                       
 

Poz. 318 
 

Uchwała nr XLVII/504/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Gimnazjum nr 7. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  §1. Do    prac   komisji   konkursowej    na   stanowisko   dyrektora   Gimnazjum   nr 7                       
w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu prowadzącego w składzie: 

a)   Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b)   Jerzy Antczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
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c)     Roman Bukartyk -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 
                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Poz. 319 
 

Uchwała nr XLVII/505/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Szkoły Muzycznej I stopnia. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do prac komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I   
stopnia w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu prowadzącego w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Stefan Sejwa  – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
c) Roman Bukartyk -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 320 

 
Uchwała nr XLVII/506/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca  2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Elektrycznych. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do   prac    komisji   konkursowej    na   stanowisko    dyrektora   Zespołu    Szkół 
Elektrycznych   w  Gorzowie Wlkp.  wyznacza   się   przedstawicieli   organu   prowadzącego                
w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Jerzy Antczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp., 
c) Stefan Sejwa  -  Radny Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  
 

Poz. 321 
 

Uchwała nr XLVII/507/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do   prac   komisji    konkursowej    na    stanowisko    dyrektora    Zespołu   
Szkół Ekonomicznych  w   Gorzowie  Wlkp.  wyznacza  się  przedstawicieli  organu   
prowadzącego  w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Roman Bukartyk -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 
c) Stefan Sejwa  – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Gorzowa Wlkp. 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
 

                          
Poz. 322 

 
Uchwała nr XLVII/508/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 20. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do prac komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego          
nr 20 w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu prowadzącego w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Stefan Sejwa  – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
c) Roman Bukartyk -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  

                          
Poz. 323 

 
Uchwała nr XLVII/509/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 15. 
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Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do prac komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego          
nr 15 w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu prowadzącego w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Roman Bukartyk – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp., 
c) Roman Sondej -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  

                          
 

Poz. 324 
 

Uchwała nr XLVII/510/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 18. 

 
Na podstawie art. 36a ust. 5 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 
  § 1. Do prac komisji konkursowej  na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego          
nr 18 w Gorzowie Wlkp. wyznacza się przedstawicieli organu prowadzącego w składzie: 

a) Adam Kozłowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., 
b) Jerzy Antczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 

Miasta Gorzowa Wlkp., 
c) Roman Sondej -  Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 

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

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 
                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 325 
 

Uchwała Nr XLVII/511/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2005 r. 
 

Na podstawie art. 35a ust.3 w związku z art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. Nr 123 poz.776 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 
jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 808) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zadania oraz środki na ich realizację z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu dla powiatu grodzkiego   
 
      Razem:    - 3.412.142,-zł.      
z czego           
 
I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

w kwocie:         -  366.341,-zł. 
 
w tym: 

1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób 
    niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art.26    -   256.341,-zł. 
2) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w  
    związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk 
    pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności  
    osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby  
    medycyny pracy tych potrzeb (art. 26)                    -   100.000,-zł. 
3) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób 
    niepełnosprawnych (art. 38 i 40)        -     10.000,- zł. 
 
II. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej               - 3.045.801,-zł.  
 w tym: 
 1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
     warsztatów terapii zajęciowej art.35 ust 1 pkt 8        - 1.006.050,-zł. 
 2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
     opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych       -    800.000,-zł. 
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  
 ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 559.740,-zł. 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
    niepełnosprawnych            -     80.000,-zł. 
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
    w komunikowaniu się i technicznych w związku z  
    indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych       -    538.530,-zł. 
 

 22



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (135) / 2005 
 

 
6) dofinansowanie do kosztów pobytu jednego uczestnika WTZ 
    od 01.02.2005 r. do 31.12.2005 r.         -     61.481,- zł.
     
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005r. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
          
                             Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Poz. 326 
 

Uchwała Nr XLVII/512/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 roku 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142  
poz. 1591 z późn. zmianami); art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. „d”, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 
z późn. zmianami) oraz art. 109,  art. 110 ust. 1, 2 i 3, art. 116 ust. 1 i 2, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 
2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2, ust. 3, art. 128 ust. 2 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 
148 ze zmianami) uchwala się co następuje:  

 
  § 1. W uchwale Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok § 11 otrzymuje brzmienie” 
„§ 11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych ustala się w 
następujących kwotach: 
1) zakłady budżetowe  
a) przychody w wysokości  85.867.332 zł. 
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości  85.741.332 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 8 
 
2) gospodarstwa pomocnicze   
a) przychody w wysokości  375.281 zł. 
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 375.281 zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 10” 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Poz. 327 
 

Uchwała Nr XLVII/513/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 roku 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  8.840.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  8.840.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  8.840.000,00 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane  
z innych źródeł  8.840.000,00 
  
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  8.840.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  8.840.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  8.840.000,00 
wydatki majątkowe  8.840.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 328 
 

Uchwała Nr XLVII/514/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2005 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm)  oraz art.124 ust.1 pkt  2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 

 § 1. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 
 z dnia 08 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok dodaje się 
nowy tytuł inwestycyjny: 

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport 
Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe   
„Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej” 
 
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 
 

Poz. 329 
 

Uchwała nr XLVII/515/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny z tytułu sprzedaży  
nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym  

na cele mieszkaniowe.  
  
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.32 ust.1, art.37 ust.2 pkt 5 i art. 
68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
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z 2004r. Nr 261, poz.2603) uchwala się, co następuje:  
 
  § 1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty od ceny sprzedaży 
na własność użytkowanych wieczyście nieruchomości gruntowych wykorzystywanych lub 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe. 
 
  § 2.1. Bonifikaty ustala się w następującej wysokości: 
1) 95% - przy wpłacie jednorazowej, 
2) 90% - przy spłacie ratalnej, przy zastosowaniu oprocentowania niespłaconej części ceny 

według stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP. 
2. Wysokość pierwszej raty powinna wynosić nie mniej niż 20% ceny nabycia nieruchomości, 
a okres spłaty nie może przekraczać 5 lat.  
 
  § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta  
 

    Mieczysław Kędzierski   
 
 

Poz. 330 
 

Uchwała Nr XLVII/516/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca  2005r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Państwa A.G.Karło uznaje się za zasadną - uzasadnienie 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 
 
             Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr XLVII/516/2005 z dnia 9 marca 2005r. 

 
Uzasadnienie: 

Komisja Rewizyjna po:  
- zapoznaniu się z dokumentami w sprawie,  
- wysłuchaniu skarżących oraz  
- zapoznaniu ze stanowiskiem Prezydenta Miasta o efekcie skierowania wniosku 
 do rzecznika dyscyplinarnego o zbadanie postępowania naczelnik Pani Lucyny Romanow 
w dniu 28 stycznia 2005r. 
stwierdza, że: 
 
1. uznaje skargę za zasadną w zakresie naruszenia prawa przez podległe Prezydentowi Miasta 

służby, polegające na zatajeniu  przed sądem informacji o faktycznym miejscu 
przebywania Państwa Karło na terenie miasta, a tym samym pozbawienie ich możliwości 
uczestnictwa jako strony w postępowaniu sądowym (z powództwa ZGM o eksmisję), oraz 
postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Urząd Miasta (na wniosek ADM 1  
o wymeldowanie). W tej sprawie trwa postępowanie ze skargi wniesionej przez Panią 
Karło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że nadal pod adresem (z którego wymeldowana 
została Pani Karło) zameldowane pozostaje jej dwoje małoletnich dzieci, mimo że lokal 
został już przydzielony innej rodzinie.  
Dostępne dokumenty nie pozostawiają wątpliwości, że właściwi urzędnicy na bieżąco 
korespondowali z Państwem Karło - zatem z urzędu znany im był adres do korespondencji, 
a także posiadali kontakt bieżący z uwagi na częste wizyty Pani Karło w Urzędzie Miasta. 
 

2. powyżej opisane zachowanie urzędników określiło obecną, trudną sytuację bytową rodziny 
Państwa Karło, albowiem z uwagi na inwalidztwo Pani Karło nawet orzeczenie sądu  
o eksmisji musiałoby uwzględniać prawo Pani Karło do co najmniej lokalu socjalnego. 
Obecnie rodzina ta ponosi koszty najmu lokalu mieszkalnego od właściciela prywatnego.  
Pozytywnie należy ocenić starania Prezydenta Miasta, choć dotąd nieskuteczne, 
o zapewnienie rodzinie Państwa Karło lokalu mieszkalnego.  

3. w odniesieniu do zarzutów potwierdzonych przez  Prezydenta Miasta wobec postępowania 
podległego naczelnika Pani Lucyny Romanow (w postępowaniu wewnętrznym) - 
Prezydent Miasta  nie po raz pierwszy  ignoruje powagę sytuacji, nie wyciągając 
konsekwencji wobec urzędnika ustawicznie naruszającego obowiązujące procedury 
postępowania w zakresie powierzonych obowiązków i udzielonych upoważnień (przed 
rokiem Komisja negatywnie oceniła pracę tego wydziału wskazując na wiele uchybień  
a nawet naruszeń prawa co nie spowodowało żadnej reakcji ze strony Prezydenta Miasta).  
W piśmie z 4 stycznia 2005 r. prezydent miasta ostatecznie uchylił się od przedstawienia 
Komisji Rewizyjnej informacji o konsekwencjach dyscyplinarnych wobec naczelnika 
wydziału p. Romanow. 
 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
 

Marek Surmacz 
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Poz. 331 

 
Uchwała Nr XLVII/517/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Pani Krystyny Kubiak uznaje się za bezprzedmiotową, ze względu na 
zawarcie ugody - uzasadnienie 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 
 
          Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 
       Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

Nr XLVII/517/2005 z dnia 9 marca 2005r. 
 
 

Uzasadnienie 
 

 Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2005 r. Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta 

rozpatrywano skargę złożoną przez Panią Krystynę Kubiak w sprawie przydziału ogródka  

przy posesji położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego 55/1 w Gorzowie Wlkp.   

W trakcie wyjaśnień doszło do zawarcia ugody, Pani Krystyna Kubiak przyjęła  

propozycję przydziału ogródka  i zadeklarowała podpisanie umowy dzierżawy.  

 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki i Rozwoju 

 

Wiktor  Kulisz 
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Uchwała Nr  XLVII/518/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 marca 2005r. 
 

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie § 3 uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 
czerwca 1976r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Odznaka Honorowa Miasta 
Gorzowa Wlkp.”, zmienionej uchwałą nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
6 czerwca 1991r., uchwałą nr XLIV/244/96 z dnia 9 października 1996r., uchwałą  
nr LXIII/647/2001 z dnia 14 listopada 2001r.,uchwałą nr XXV/278/2004 z dnia 18 lutego 
2004r. oraz uchwałą nr XXXV/385/2004 z dnia 8 września 2004r.,uchwala się co następuje: 
 
§ 1.Przyznaje się Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. : 
 
1. Pan  Biekisz Edmund, 
2. Pan  Borowiak Marian, 
3. Pani Bytniewska Aleksandra, 
4. Pan  Cymbrykiewicz Kazimierz, 
5. Pani Cywińska Helena Alina, 
6. Pani Dziedziul-Naniewicz Krystyna, 
7. Pan  Gontarz Bolesław, 
8. Pan  Hubski Wincenty, 
9. Pani Kondrat Ewa Maria, 
10. Pan  Kopacz Franciszek, 
11. Pan  Korol Janusz Andrzej, 
12. Pan  Kowalewski Gerard Antoni, 
13. Pan  Łukomski Marian, 

 
14. Pani Mądrzak Irena, 
15. Pan  Mikołajczak Józef, 
16. Pan  Mikołajewicz Ignacy, 
17. Pani Orłowska Beata Anna, 
18. Pan  Podsiadło Andrzej, 
19. Pani Popkowska Bogumiła Danuta, 
20. Pan  Prejs Jan, 
21. Pani Skorupska-Raczyńska Elżbieta, 
22. Pan  Sobków Władysław, 
23. Pan  Świątek Mieczysław, 
24. Pani Winnicka Krystyna, 
25. Pan  Wojtków Gustaw, 
26. Pani Zakrzewska Barbara Elżbieta. 

 
- zbiorowe: 
1. Chór „Cantabile”, 
2. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 333 

Zarządzenie Nr 1183/I/2005 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 lutego 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego  budżetu miasta na 2005 rok. 
 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 oraz art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.)  
zarządzam co następuje : 
   
 § 1. Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  1.403.760,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  1.403.760,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  1.403.760,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  860.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 860.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność  543.760,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin) 543.760,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  1.403.760,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej           1.403.760,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna                                                                     1.403.760,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  860.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne  843.137,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  6.363,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe  500,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  10.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność  543.760,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne                                                                       543.760,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mieczysław Kędzierski 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Zbigniew Żbikowski 

Elżbieta Rafalska 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 

 
Prezydent Miasta 

Tadeusz Jędrzejczak 
pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Dorota Modrzejewska - Karwowska 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Mariusz Guzenda 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
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