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SPIS  TREŚCI 

 
 
Poz. 947 
Uchwała Nr VIII/94/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw 
Mieszkańców w 2006 roku. 
 
Poz. 948 
Uchwała Nr VIII/95/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian  
w budżecie miasta na rok 2007 i udzielenia pomocy finansowej. 
 
Poz. 949 
Uchwała Nr VIII/96/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie przyjęcia 
Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. 
 
Poz. 950 
Uchwała Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi.   
 
Poz. 951 
Uchwała Nr VIII/98/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad  
i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży szkolnej. 
 
Poz. 952 
Uchwała Nr VIII/99/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr LXXIV/905/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie 
przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 
Poz. 953 
Uchwała Nr VIII/100/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. 
 
Poz. 954 
Uchwała Nr VIII/101/2007 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
wydania dokumentów komunikacyjnych bez opłat w związku ze zmianami administracyjnymi 
 
Poz. 955 
Uchwała Nr VIII/102/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za usunięcie oraz parkowanie pojazdu. 
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Poz. 956 
Uchwała Nr VIII/103/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
przejęcia pojazdów na własność miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 957 
Uchwała Nr VIII/104/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
przejęcia pojazdu na własność miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 958 
Uchwała Nr VIII/105/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006. 
 
Poz. 959 
Uchwała Nr VIII/106/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian  
budżetu  miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 960 
Uchwała Nr VIII/107/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 961 
Uchwała Nr VIII/108/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian  
budżetu  miasta na 2007 rok.  
 
Poz. 962 
Uchwała Nr VIII/109/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian 
w budżecie  miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 963 
Uchwała Nr VIII/110/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian 
w  budżecie miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 964 
Uchwała Nr VIII/111/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zmian 
w  budżecie miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 965 
Uchwała Nr VIII/112/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2008 i 2009 na realizację projektu „ 
Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” 
 
Poz. 966 
Uchwała Nr  VIII/113/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  21 marca 2007r. w sprawie zmian  
budżetu  miasta na 2007 rok oraz udzielenia poręczenia. 
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Poz. 967 
Uchwała Nr VIII/114/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa 
 
Poz. 968 
Uchwała Nr VIII/115/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa 
 
Poz. 969 
Uchwała Nr VIII/116/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 970 
Uchwała Nr VIII/117/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 971 
Uchwała Nr VIII/118/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 972 
Uchwała Nr VIII/119/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 973 
Uchwała Nr VIII/120/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 974 
Uchwała Nr VIII/121/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 975 
Uchwała Nr VIII/122/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 976 
Uchwała Nr VIII/123/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
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Poz. 977 
Uchwała Nr VIII/124/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie opinii  
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 978 
Uchwała Nr VIII/125/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 979 
Uchwała Nr VIII/126/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 980 
Uchwała Nr VIII/127/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 981 
Uchwała Nr VIII/128/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. 
 
Poz. 982 
Uchwała Nr VIII/129/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca  2007r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 983 
Zarządzenie nr 130/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 marca 2007r. w sprawie 
zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 
 
Poz. 984 
Zarządzenie nr 152/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 marca 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 

Poz. 947 
Uchwała Nr VIII/94/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika  

Konsumentów i Spraw Mieszkańców w 2006 roku. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów  
i Spraw Mieszkańców w 2006 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VIII/94/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
                                             Informacja z działalności 
                 Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców 
                                              w Gorzowie Wlkp., 
                  za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. 
 
  Prawne podstawy działalności Rzecznika wynikają z przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. nr. 86 z 2003r. ). 
Na mocy przedmiotowej ustawy działalność Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw 
Mieszkańców w roku 2006, koncentrowała się podobnie jak w latach poprzednich na udzielaniu 
szeroko pojętej pomocy prawnej konsumentom – mieszkańcom Gorzowa Wlkp., polegającej przede 
wszystkim na bezpłatnym poradnictwie i informacji prawnej, podejmowaniu interwencji bądź 
wszczynaniu postępowania wyjaśniającego, którego głównym celem było wyegzekwowanie 
należytego wykonania zobowiązań przez strony przeciwne (przedsiębiorców, sprzedawców). 
Niektóre problemy z jakimi zgłaszali się konsumenci wymagały od Rzecznika udzielenia pomocy  
w sporządzaniu pism procesowych tj wystąpień sądowych, wszelkiego rodzaju wezwań, wniosków 
o wszczęcie postępowania sądowego bądź egzekucyjnego. Rzecznik w określonych sprawach 
dotyczących ochrony interesów konsumentów występował w postępowaniach sądowych na mocy 
art. 63³ kpc, jak również w uzasadnionych przypadkach powiadamiał organy ścigania o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa na szkodę konsumentów. 

Z każdym rokiem poziom ochrony prawnej konsumentów w naszym mieście  
podnosi się. Jest to pozytywnym skutkiem nie tylko zwiększającej się dojrzałości rynku  
i podmiotów na nim funkcjonujących, lecz w dużej mierze również działań Biura Rzecznika oraz 
organizacji konsumenckich. Wciąż jednak na konsumentów czyha wiele pułapek, wciąż to oni 
pozostają słabszymi uczestnikami rynku. Dzieje się tak również dlatego, że znajomość praw 
przysługujących nam jako konsumentom i obowiązków, jakie mają względem nas przedsiębiorcy, 
nie jest jeszcze powszechna.  Ale na pewno można stwierdzić, iż coraz bardziej powszechna jest 
świadomość gdzie pomocy można szukać. Przy zawiłości obowiązujących przepisów ta pomoc 
wręcz jest konieczna, szczególnie w przypadkach gdzie nadinterpretacje firm i dorabianie różnych 
teorii jest wręcz szkodliwe i niczym nie uzasadnione, a do tego  jeszcze przekazywane 
konsumentom jako powszechnie obowiązujące przepisy – czyli typowe wykorzystywanie pozycji 
silniejszego, pozycji dominującej.             

Działalność Rzecznika Konsumentów jak wspomniano wyżej oparta jest na  przepisach 
zawartych w ustawie z 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 86  
z 2003 roku, tekst jedn.), które wyznaczają stan prawny oraz zadania jakimi Rzecznik winien się 
zajmować. 

Główne zadania rzecznika wynikają  z art. 37  wyżej cytowanej ustawy,  z którego to 
wynika, że zakres zadań jest bardzo szeroki obejmujący niemal wszystkie dziedziny związane  
z prawnym obrotem między konsumentem a przedsiębiorcą bądź sprzedawcą.    

Szczególne działania podejmowane były w zakresie: 
- udzielania bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej z zakresu ochrony 
interesów konsumentów, 
- występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw konsumentów    
- bieżąca współpraca z właściwymi organizacjami konsumenckimi, organami  Inspekcji Handlowej, 
delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 - wytaczanie powództw na rzecz konsumentów przed organami ścigania i sądowymi. 
- podejmowanie innych działań we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców naszego  
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Miasta. 
- podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie obowiązujących przepisów dla konsumentów jak 
również dla poszczególnych jednostek gospodarczych w zakresie ich stosowania. 
 Szczególnego znaczenia w pracy Biura Rzecznika miało miejsce wprowadzenie ustawy  
z dnia 27 lipca 2002 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz  o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest ona wiernym 
odzwierciedleniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie określonych aspektów sprzedaży  
i gwarancji na dobra konsumpcyjne. Jest to ważne, ponieważ w wielu państwach europejskich 
została implementowana do ustawodawstwa krajowego w tym również w Polsce i to w tym samym 
brzmieniu. Dla konsumenta oznacza to jasność, jakie prawa posiada w naszym jak i innym kraju, co 
w znacznej mierze ułatwia podejmowanie decyzji o zakupie i ewentualne składanie reklamacji. 
Ustawa jest regulacją okołokodeksową, co oznacza, że jej przepisy nie zostały włączone do 
Kodeksu cywilnego, - choć jest to dziedzina prawa cywilnego. Natomiast przepisy kodeksowe 
regulujące sprzedaż nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. Ustawodawca uchylił się 
w tym zakresie istniejące od lat w polskim prawie definicje wady, rękojmi oraz tryb i terminy 
dochodzenia roszczeń. Przepisy Kodeksu cywilnego mają zastosowanie w przypadkach gdy 
podmioty postępowania są równe sobie np.: przedsiębiorca – przedsiębiorca czy osoba fizyczna – 
osoba fizyczna. Oczywiście obowiązuje wiele innych aktów prawnych, które wpływają na 
wzajemne stosunki sprzedawcy i kupującego – konsumenta. Jednak podstawowe prawa i obowiązki 
stron umów sprzedaży zawartych wynikają właśnie z tej ustawy.    
 Dlatego bardzo istotną rolą Biura Rzecznika Konsumentów było, szczególnie w tym okresie  
podnoszenie świadomości prawnej konsumentów, które czynione  jest nadal niemal codziennie. 
Każdy konsument trafiający do biura, przy rozstrzyganiu jego osobistej sprawy otrzymuje pełną 
informacje dotyczącą jego praw i obowiązków. Zasada ta stosowana jest między innymi po to by 
uniknąć pułapek czyli wykorzystywania niewiedzy konsumenta. Te pułapki którymi głównie 
posługują się przedsiębiorcy i sprzedawcy to: 

- Informacje wprowadzające w błąd – typowym przykładem takiej sytuacji jest umieszczanie  
w sklepach wywieszek typu; „towar przeceniony nie podlega reklamacji” czy „ po odejściu od 
kasy reklamacji nie uwzględnia się”. Informacje te sugerują konsumentowi, że sprzedawca 
ponosi odpowiedzialność w bardzo ograniczonym zakresie. Takie wyłączenia i ograniczenia są 
całkowicie bezskuteczne i konsument może również w takim przypadku dochodzić swoich 
praw. 

- Niezgodne z prawdą informowanie o treści umowy – bajeczne wizje roztaczane przez 
sprzedawców, pośredników nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w zapisach umowy. W tego 
typu działaniach celują agenci ubezpieczeniowi czy agenci finansowi, często „zapominając”  
o wielu ważnych składnikach umowy np. kosztach ubezpieczeniach, prowizjach czy innych 
kruczkach. 

- Prezentacje – jedna z technik sprzedaży, wykorzystywana zwłaszcza podczas prezentacji, 
polega na stopniowym „urabianiu” konsumenta i powolnym przekonywaniu go do potrzeby 
zakupu określonego dobra. 

- Odsyłanie konsumenta do serwisu producenta – niedopuszczalne jest postępowanie sprzedawcy  
odsyłanie konsumenta do serwisu producenta w przypadku gdy konsument korzysta z instytucji 
ustawowej „niezgodności towaru z umową” – roszczenie to jest to tylko i wyłącznie do 
sprzedawcy. 

- Podpisanie umowy bez jej przeczytania i zrozumienia – jest to dość często występująca 
praktyka, przypomina zakup „kota w worku”. Działania takie mogą również wpłynąć 
negatywnie na finanse konsumenta. 

- Narzucanie konsumentowi sposobu rozpatrzenia reklamacji – to konsument w pierwszej 
kolejności decyduje czy korzysta z instytucji niezgodności towaru z umową czy z gwarancji. 
Wybór konsumenta jest wiążący dla drugiej strony. Często się zdarza  przedsiębiorcom, 
sprzedawcą o tym zapominać. 
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Wymienione wyżej zachowania producentów – sprzedawców są to te główne    z którymi mamy  do 
czynienia w codziennej pracy, które w obrocie handlowym występowały, występują i będą 
występować. Stanowią one często główną przyczynę powstających konfliktów między 
konsumentami a przedsiębiorcami.         
 Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, postawiło przed Rzecznikiem nowe 
wyzwania i nowe zadania. Spotykamy się z nowymi rozwiązaniami i systemami prawnymi 
funkcjonującymi w Unii, które systematycznie przenoszone są na grunt prawa polskiego, w formie 
różnego rodzaju nowelizacji. Z dniem akcesji zaczęły obowiązywać wspólnotowe akty prawne 
dotyczące  ochrony konsumentów szczególnie nabrała większego znaczenia ustawa o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej. Biuro Rzecznika jest przygotowane do tej nowej sytuacji  
i gotowe do podejmowania działań i interwencji związanych z powstaniem nowego poszerzonego 
rynku unijnego. W celu uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia zawodowego Rzecznik oraz 
jego pracownicy brali udział  w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach dotyczących 
wprowadzaniu i funkcjonowania oraz dostosowywania prawa unijnego na grunt prawa polskiego. 
Rzecznik w roku 2006 był współorganizatorem dwóch konferencji na terenie miasta Gorzowa przy 
współudziale UOKiK oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego, finansowane ze środków 
unijnych. Konferencje te dotyczyły ochrony konsumenta w Polsce i w krajach Unii Europejskiej 
oraz zagrożeń występujących w handlu przy pomocy środków elektronicznych (internet). 
Konferencje te adresowane były dla przedstawicieli organizacji konsumenckich województwa 
Lubuskiego i Zachodniopomorskiego.         
 Po przystąpieniu do Unii i otwarciu granic gdy nastąpił wolny przepływ towarów i usług, 
przygotowani byliśmy do takich sytuacji gdzie mogły wystąpić problemy, gdzie uczestnikami 
sporów konsumenckich byliby obywatele innych krajów Jednak takie problemy w przeciągu 2006 
roku nie występowały. Udzielono kilku informacji przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży na 
temat obowiązujących zasad przy dokonywaniu zakupów w Polsce  obywatelom Niemiec. Były to 
jednak sprawy, które nie wymagały by Biuro Rzecznika podejmowało jakichkolwiek interwencji 
jedynie polegały na wyjaśnieniu przepisów prawnych w Polsce w tym zakresie.    
 Rok 2006 był podobny do lat poprzednich jedynie zmieniali się petenci, zmieniały się firmy, 
tematy pozostają te same.   Do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w okresie od 01 stycznia 
2006r do 31 grudnia 2006r wpłynęło około 1100 spraw ( jest to liczba zbliżona do  analogicznego 
okresu roku 2005 ). Jest to ilość spraw przyjętych bezpośrednio w biurze, zarejestrowane,  
i w których podejmowane były czynności wyjaśniające. Ta liczba nie uwzględnia porad, które są 
udzielane telefonicznie a których dziennie jest kilkanaście (to liczba około 2400). Liczba porad 
telefonicznych wzrosła w porównaniu z rokiem 2005, chociaż z tego można wnioskować, że często 
wskazanie sposobu rozwiązania problemu drogą telefoniczną jest wystarczające by pozytywnie 
załatwić sprawę.  Ilość przyjmowanych zgłoszeń z wszelkiego rodzaju problemami  jest nadal 
znaczna   i świadczy niewątpliwie o skali problemów z jakimi spotykają się konsumenci – 
mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. Może to również świadczyć o  trudnościach i zawiłościach 
naszego prawa w codziennym jego stosowaniu przy zawieraniu różnorakich transakcji kupna – 
sprzedaży.           
 Szczególnego znaczenia w pracy Rzecznika było podejmowanie działań z zakresu praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów tzn. tam gdzie występowało naruszanie obowiązku 
udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, nieuczciwa lub wprowadzająca 
w błąd reklama, zmowy cenowe, ograniczanie praw w dochodzeniu swoich roszczeń przez 
konsumentów i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy konsumentów. 
Przykładem takiego działania były wystąpienia przeciw np. wszelkiego rodzaju reklamom 
bankowym przecenom i promocją czy chwilowe obniżenie cen w celu zlikwidowania konkurencji 
jak również zmowy cenowe. W tych przypadkach często kierowano sprawy do rozpatrzenia  
i podjęcia stosownych decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzje 
podejmowane były różne. Często występowały spory w sprawie określenia interesu publicznego. 
Wynika to z tego, że pojęcie interesu publicznego nie jest zdefiniowane w prawie polskim.  
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Niejednolite jest też orzecznictwo sądów, gdzie w zależności od składów orzekających nadawali 
temu pojęciu różną interpretację. Zatem zdarzały się sytuacje odmiennego pojęcia interesu 
publicznego i to co było oczywiste dla Biura Rzecznika nie zawsze pokrywało się ze stanowiskiem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takim charakterystycznym przykładem, który do 
dnia dzisiejszego nie jest rozwiązany jest kwalifikacja „zmowy cenowej”. W tych przypadkach 
domagano się od nas dowodów bezpośrednich takich jak: protokoły uzgodnień, zeznania 
pracowników czy terminów dostaw, zatem dowodów, których Rzecznik nie może dostarczyć 
ponieważ nie posiada uprawnień organów ścigania lub też nie może wykonywać czynności 
zastrzeżonych dla innych jednostek kontrolnych. W związku z tak przyjętym stanowiskiem 
Rzecznik wystąpił z propozycją  dokonania zmian w zapisach ustawowych by przekazać część 
uprawnień Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rzecznikom co w znaczny sposób 
pozwoliłoby na rozwiązanie wielu takich lokalnych problemów, jak zmowy cenowe czy 
nieuzasadnione podwyżki cen. Ten przykład dobitnie pokazuje o niedoskonałości przepisu 
określającego definicje co to są „zbiorowe interesy konsumentów”. 
Nasze obserwacje, a także skargi konsumentów  wskazują na ciągle niewystarczającą znajomość 
przepisów prawa, lekceważenie interesów nabywców, brak upowszechnienia dobrych praktyk 
rynkowych przez producentów czy sprzedawców. Należy również odnotować, iż w sposób 
pozytywny zmieniło się podejście organów wymiaru sprawiedliwości do spraw z zakresu 
naruszania podstawowych praw konsumenckich przez przedsiębiorców i sprzedawców. Nawiązana 
została ścisła współpraca z odpowiednimi wydziałami Komend Policji. Prokuratury już bez 
większych oporów wszczynają postępowania. Sądy bardzo częściej wydają wyroki na korzyść 
konsumentów. To wszystko wynika z prawidłowej relacji Biura Rzecznika z odpowiednimi 
organami  i zrozumienia praw przysługującym konsumentom. Miało tu duże znaczenie częste 
interpretacje prawa konsumenckiego przez Biuro Rzecznika w poszczególnych sprawach, które 
przekonały organy o prawidłowym toku postępowania przyjętego przez rzecznika.                  
Dużą wagę przykłada Biuro Rzecznika na edukację i kształtowanie powszechnej orientacji 
prokonsumenckiej. Należy to uznać za jedno z ważniejszych zadań polityki konsumenckiej. 
Zadania te są uwarunkowane praktycznym wykorzystaniem dokonanych przemian prawno – 
organizacyjnych. Przemiany te  wymuszają na organizacjach konsumenckich, kancelariach 
prawnych czy też poszczególnych prawnikach dogłębniejszego poznania, nowo tworzącej się 
dziedziny prawa „prawa konsumenckiego”, które w obecnej chwili jest jeszcze mało znane i niezbyt 
chętnie przez te grupy poznawane. Przy każdej nadarzającej się okazji Biuro Rzecznika przekazuje 
zarówno konsumentom jak i przedsiębiorcom wszelkiego rodzaju informacje i porady. Jednak 
trudności interpretacyjne nadal występują, szczególnie w sposobach interpretacyjnych firm, które 
dodatkowo przyjmują to jako swoją zasadę i często próbują przekonać konsumentów, że taki jest 
obowiązujący przepis prawa.         
 Pomimo występujących  trudności, należy wyrazić przekonanie, że w najbliższej przyszłości 
ten stan musi ulec zmianie. Ponieważ tymi zmianami są zainteresowani wszyscy, bo wszyscy 
jesteśmy konsumentami i każdego te sprawy mogą dotyczyć. Również przedsiębiorcy, chcąc być na 
rynku konkurencyjnymi, zaczynają oferować konsumentom większą ochronę i więcej uprawnień, 
niż gwarantują to przepisy ustawowe np. zwroty. Konsumentom natomiast zależy, aby kontrola  
i wdrażanie przepisów były prawidłowe oraz aby mieli łatwy dostęp do dochodzenia swych 
roszczeń i zadośćuczynienia w przypadku nieprzestrzegania ich praw.      
          W roku 2006 problematyka i zakres spraw z jakimi zwracali się konsumenci do Rzecznika 
była bardzo różnorodna, i nie tylko dotyczyło to spraw konsumenckich. Chociaż można stwierdzić, 
że tematyka stale co roku się powtarza, zmieniają się ludzie, zmieniają się firmy i należy się 
spodziewać, że w latach następnych będzie podobnie. 
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Sprawy te ze względów tematycznych i charakter można pogrupować  
w następujący sposób:                 
I 
Poradnictwo z zakresu przepisów prawa regulujących terminy, sposoby i tryb składania reklamacji 
w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz.1176.), która obowiązuje od 1 stycznia 2003 roku, 
oraz pomoc w redagowaniu pisemnych wystąpień do sprzedawców i przedsiębiorców ze 
stosownymi żądaniami.  
Grupa ta obejmuje w szczególności:  

a) reklamacje towarów – głównie obuwie, sprzęt RTV i AGD, 
meble, elementy wyposażenia wnętrz, okna i drzwi, 

      odzież,   samochody. 
b) reklamacje wadliwego wykonania usług – głównie wady  

z zakresu prac ogólnobudowlanych, 
c) poradnictwo z zakresu przysługujących konsumentom uprawnień. 

Ogółem w ramach tej grupy do Biura Rzecznika Konsumentów zgłosiło się 485 konsumentów. 
Pomoc pracowników BRK polegała przede wszystkim na udzielaniu informacji o zakresie 
obowiązujących przepisów prawa oraz pomocy w występowaniu z pisemnymi żądaniami do 
przedsiębiorcy, odstąpieniu od umowy w trybie powołanej na wstępie ustawy oraz kierowaniu 
sprawy na drogę postępowania cywilnego (sądowego). Pomoc udzielana była również  
w postępowaniach cywilnych w szczególności w odniesieniu do nienależytego wykonania lub 
niezachowania należytej staranności w wykonaniu albo w ogóle nie wykonania  zawartej  
z konsumentem umowy o dzieło. Udzielano więc pomocy w napisaniu odstąpienia od umów trybie 
przepisów Kodeksu cywilnego. W miarę potrzeb Rzecznik wstępował do procesów sądowych lub 
stosował odpowiednie pisma procesowe tzw. stanowisko w sprawie Często też w w/w przypadkach 
korzystano z formy pozasądowej. Kierowano sprawy, by dane spory ( o ile było możliwe i była 
wola obu stron) rozstrzygał sąd polubowny. Pozasądowe procedury dochodzenia sporów 
konsumenckich stanowią dobrowolną, odformalizowaną, zdecydowanie mniej kosztowną 
alternatywę, mającą ułatwić i przybliżyć słabszym uczestnikom rynku, jakimi są konsumenci, 
dostęp do sądu i do dochodzenia naruszonych przez przedsiębiorców praw. Należy tu stwierdzić, że 
oprócz wymienionych zalet to postępowanie posiada wady tzn. istnieje wymóg zgody 
przedsiębiorcy na poddanie się jurysdykcji sądu polubownego. Gdy jednak dochodzi już do 
rozstrzygnięcia to takie postanowienie ma moc wyroku sądu powszechnego. Istnieją też inne 
postępowania szczególne tzw. branżowe takie jak: arbitraż bankowy, postępowania Rzecznika 
Ubezpieczonych czy też Stały Polubowny Konsumencki Sąd przy Prezesie Urzędu Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż rozwiązania te nie zastępują 
procedur sądowych. Dlatego też, skorzystanie z sądownictwa polubownego nie pozbawia 
konsumenta prawa do wniesienia sprawy do sądu powszechnego w przypadku, gdy nie jest on 
zadowolony z jej zakończenia.   
W przypadku konfliktów między konsumentem a przedsiębiorcą pierwszym etapem jej zażegnania, 
był udział Rzecznika w mediacjach (jako jednej z form rozstrzygania sporów). Udział w mediacjach 
oczywiście był wtedy, jeżeli przemawiał za tym charakter sprawy. Postępowania mediacyjne 
odnoszą się zwykle do skarg dotyczących roszczeń konsumentów z powodu niewłaściwej jakości 
towarów oraz niewłaściwie wykonanych usług czy też niezgodności towaru z umową.       
II 
Sprawy bankowe, systemy argentyńskie które nadal funkcjonują, i kredyty konsumenckie -  porady 
i pomoc w odzyskaniu zaangażowanych własnych środków finansowych konsumenta. 
Poradnictwo z zakresu Prawa Bankowego oraz ustawy z dnia 20 lipca 2001r. 
o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100. poz.1081.) oraz wyjaśnienia stanu prawnego po 
wprowadzeniu ustawy z dnia 17 czerwca 2004r., o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Wprowadzenie przepisów regulujących  
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postępowanie przy udzielaniu kredytów spowodowane było brakiem precyzyjnej i wyczerpującej 
informacji od instytucji finansowych, które udzielały rozmaitych kredytów i pożyczek powodował, 
że konsument często dowiadywał się o rzeczywistych kosztach związanych z pożyczonymi 
pieniędzmi dopiero przy ostatecznej spłacie zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Ustawodawca 
ukrócił nierzetelne praktyki wielu instytucji finansowych, wprowadzając do naszego systemu 
prawnego ustawę o kredycie konsumenckim. Dodatkowe uchwalenie ustawy w dniu 7 lipca 2005r 
dotycząca zmian w ustawie Kodeks cywilny tzw. potocznie ustawa antylichwiarska, która weszła w 
życie dopiero w styczniu 2006r. Przepisy te, regulują zasady i tryb zawierania umów o kredyt 
konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł umowę oraz obowiązki przedsiębiorcy, 
który udzielił kredytu, jak również uregulowała najważniejszą sprawę  - stóp procentowych. To 
spowodowało większą rywalizacje banków i instytucji finansowych na rynku by pozyskać nowych 
klientów. Stosowano różne metody typu: żadnych formalności, pieniądze od ręki, tylko 8% bądź 
0% a do tego prezencik lub do wygrania samochód. Szczególne natężenie tych informacji 
występuje w okresach  przedświątecznych. A w tym okresie,  jak się okazuje, są to jedne  
z najdroższych kredytów. Po doliczeniu różnych opłat i prowizji bądź ubezpieczenia, które  
w ulotkach reklamowych wstydliwie jest ukryte lub przemilczane, to się okazuje, że raty są 
oprocentowane od 20 do 25% w skali roku. Jest to bardzo dużo zważywszy , że inflacja jest bardzo 
niska a stopy procentowe NBP, od których zależy oprocentowanie kredytów, wynoszą niecałe 5%. 
Jest to doskonały interes dla banku a nie dla konsumenta. 
Nadal występują problemy z realizacją zapisów ustawowych przez firmy finansowe, często 
ignorując prawa konsumenckie takie jak np.: 

- Spłaty kredytu przed upływem terminu jego płatności, co powoduje między innymi 
zwolnienie z obowiązku zapłaty oprocentowania za okres po spłacie kredytu, 

- Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Przy zawarciu umowy 
konsument winien otrzymać wzór odstąpienia wraz z pełną informacją o kredytodawcy. 
Jeżeli umowa nie zawiera informacji o prawie odstąpienia, termin na odstąpienie wynosi 10 
dni od dnia otrzymania informacji o możliwości skorzystania z takiego prawa, nie później 
jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

- Prawo do informacji o rzeczywistej rocznej stopie do oprocentowania. Jeżeli informacji 
takiej nie ma, konsument ma prawo zwrócić kredyt bez oprocentowania i innych kosztów 
kredytu. 

- Prawo do jednoczesnego odstąpienia zarówno od umowy sprzedaży, jak również od umowy 
o kredyt zaciągniętej w celu sfinansowania zakupu dokonanego poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość. W takiej sytuacji ryzyko związane z rozwiązaniem 
umowy ponosi kredytodawca. 

Częste niezrozumienie tych praw lub niechęć w ich realizacji lub poprzez brak jakichkolwiek 
informacji o ich istnieniu, stają się główną przyczyną sporów pomiędzy konsumentem a firmami 
finansowymi. I w tych sprawach najczęściej konsumenci zwracają się do Rzecznika z prośbą  
o pomoc i interwencje. 
W ramach tej grupy do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłosiło się  150 konsumentów, 
w tej liczbie znajdują się również konsumenci, którzy zawarli umowy kredytowe w ramach tzw. 
systemu argentyńskiego, którym udzielono informacji o sposobie działania firm w systemie 
argentyńskim oraz udzielono porad i pomocy w pisaniu odstąpień od umów z tymi firmami, 
wezwań do zapłaty oraz pozwów do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty. Nowa sytuacja 
prawna powstała po wejściu w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku dotyczącej zmiany 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Ustawa ta 
jednoznacznie zakazuje zawierania umów w systemie argentyńskim. Przepisy tej ustawy wyraźnie 
określają, że czynem nieuczciwej konkurencji jest prowadzenie działalności gospodarczej 
polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów 
utworzonej w celu finansowania zakupu praw, rzeczy ruchomych, nieruchomości lub usług na rzecz 
uczestników (system konsorcyjny). Ustawa ta również wprowadziła środki karne za prowadzenie  
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tego typu działalności, gdzie za ten czyn zabroniony grozi kara pozbawienia wolności od  
3 miesięcy do 5 lat a w przypadku jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania 
zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka to grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 8 lat. Pomimo tego, że od 3 sierpnia 2004r zabronione jest podpisywanie nowych umów   
w ramach tych systemów. Należy stwierdzić, że w całym roku 2006 nie została odnotowana sprawa 
zawarcia takiej umowy – należy domniemać, że firmy przestrzegają tego zakazu. Nie oznacza to 
niestety końca problemów, gdyż nadal realizowane są stare umowy, zawarte przed sierpniem 2004r. 
Należy spodziewać się, że stare umowy zaczną znikać dopiero około 2010 roku.  Pracownicy Biura 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów pomagali konsumentom w postępowaniach w sprawach dot. 
systemów argentyńskich poprzez: - czynności co rok powtarzane i również w roku 2006. 

A/. odstąpienie od umowy w trybie określonym warunkach umowy zawartej przez konsumenta 
z Firmą działającą w systemie, wezwanie do zwrotu poniesionych kosztów, wystąpienie do 
Sądu  z powództwem o wydanie nakazu zapłaty, 
B/. odstąpienie od umowy na podstawie cofnięcia oświadczenia woli ze względu na błąd (art.84 
Kc) oraz podstęp (art.86 Kc) wywołane działaniem przedstawicieli firm, z którymi konsumenci 
zawierają umowy. kolejnym krokiem jest wezwanie firmy do zwrotu wpłaconych pieniędzy,  
w razie odmowy pomoc w napisaniu stosownego pozwu do Sądu, 
C/. zawiadomienie Prokuratury o popełnianiu przez firmę działającą w systemie argentyńskim 
lub innych firm nie posiadających stosownych zezwoleń, przestępstwa określonego w art.171 
prawa bankowego – dot. Prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności polegającej na 
gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek 
organizacyjnych w celu udzielania kredytów, pożyczek  pieniężnych – oraz przestępstwa 
oszustwa (art.286 kk), z jednoczesnym odstąpieniem od umowy i wezwaniem do zapłaty pod 
rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. 

Sposób postępowania jest uzależniony od sytuacji jednostkowej zgłaszającego się  konsumenta. Do 
dnia zdania sprawozdania Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów odnotowało już na tym polu 
pewne sukcesy. Mianowicie prowadzone postępowania w 80% zakończyły się wydaniem przez Sąd 
prawomocnych nakazów zapłaty otwierających drogę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego  
i w ten sposób odzyskania wpłaconych znacznej kwoty pieniędzy, na rzecz konsumentów.  
W pozostałych przypadkach, gdzie nie korzystano z drogi sądowej udzielono pomocy w napisaniu 
stosownych odstąpień od umów i wezwań do zapłaty. Działania takie podyktowane były głównie 
tym, że umowy te naszpikowane są niedozwolonymi przez prawo klauzulami. Systemy pobierają 
odsetki za cały okres na jaki zawarto umowę, mimo wcześniejszej spłaty. Poza tym dowolnie 
decydują o prawie odstąpienia od umowy oraz o konieczności wykupienia dodatkowych 
zabezpieczeń. Normą jest też pobieranie nadmiernie wygórowanego odstępnego oraz 
zatrzymywanie opłaty przygotowawczej, w sytuacji gdy od umowy odstępuje konsorcjum 
argentyńskie. Również w tym temacie przy pomocy Rzecznika konsumenci składali   
w Prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu  przestępstw na ich szkodę. 
Podczas rozpatrywania spraw dotyczących zawieranych umów, jeżeli stwierdzono, że sporządzane 
umowy nadal noszą znamiona systemu argentyńskiego kierowano wnioski do Prokuratury  
o wszczęcie postępowań przeciwko firmom działającym niezgodnie z ustawą.   
W odniesieniu do przepisów prawa bankowego MRK wystąpił, w ramach swych uprawnień  do 
banków, które uporczywie stawiają konsumentów w trudnej sytuacji np.: 

1. G.E. Capital Bank o udzielenie wyjaśnień dot. Umów kredytowych przy użyciu 
elektronicznej karty GE Capital Bank, 

2. Banku PKO BP o udzielenie wyjaśnień w sprawie sposobu naliczania odsetek od kredytów 
konsumenckich, 

3. Milenium Bank. z zapytaniem o udzielenie wyjaśnień w sprawie sprzedaży wierzytelności 
firmom windykacyjnym. 

4. Banku Pocztowego – realizacji kredytów 
5. Kredyt Banku – o sposobach naliczania odsetek ratalnych 
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6. Stowarzyszeń i organizacji finansowych w tym windykacyjnych – o sposobach udzielania  

rat, zawierania ugody, oprocentowania i kosztów. 
W sprawie kredytów konsumenckich zaciągniętego na rzecz wykonania umowy zawartej poza 
lokalem przedsiębiorstwa do Biura Rzecznika Konsumentów zgłaszali się konsumenci, którym 
udzielono pomocy w napisaniu odstąpienia od umowy kredytu. Jednocześnie pouczano firmy 
kredytujące np. Żagiel S.A., czy Lukas o konieczności usunięcia z warunków umów zawieranych  
z konsumentami postanowień niedozwolonych oraz pouczano pracowników firm kredytowych  
o zakresie obowiązywania ustawy z dnia 20 lipca 2001 r.  o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 100, 
poz.1081).                
III 
Umowy zawierane w trybie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 
nr 22.poz.271.), ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa tzw. umów zawieranych na odległość. 
Z prośbą o udzielenie porady z zakresu w/w ustawy do BRK zgłosiło się około 100 osób. Działania 
pracowników BRK polegały na pouczeniu o przepisach regulujących tą sferę umów konsumenckich 
oraz pomocy w napisaniu stosownych pism do sprzedawców i przedsiębiorców. Również w tym 
zakresie Biuro z własnej inicjatywy występowało do firm prowadzących w tym systemie swoją 
działalność o zaprzestanie stosowania praktyk niedozwolonych. W większości ta działalność 
związana jest z usługami takimi jak montaże okien, drzwi, mebli czy innych drobnych usług 
budowlanych. W tym trybie sprzedawane są również towary konsumpcyjne, które często nie 
występują w sieciach handlowych. Należy tu również przytoczyć charakterystyczną formę 
sprzedaży poprzez wszelkiego rodzaju prezentacje i pokazy, po których zawierane są umowy 
(pościele, kołdry, naczynia kuchenne). W tej grupie należy również wymienić sprzedaż w miejscu 
zamieszkania konsumenta np. termy gazowe. Jest to bardzo wygodna forma dokonywania zakupów 
przez konsumentów, jednak nacechowana jest wieloma pułapkami niekorzystnymi  dla 
konsumentów, mająca też często znamiona wyłudzenia. Klientami tych firm działających w tej 
formie najczęściej są ludzie w starszym wieku, a zatem bardzo ufni. 
   Ponadto pouczono pracowników działających w tym trybie o obowiązku dostosowania 
postanowień umownych do  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz  
o tym, że instytucja rękojmi (art.556§1 i 2 kc – rękojmia za wady fizyczne i rękojmia za wady 
prawne) została wyłączona przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 
o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. rok 2002, nr 141, poz.1176).       
IV 
Telekomunikacja, telefonia komórkowa oraz sieci kablowe – ze szczególnym naciskiem na 
poradnictwo i pomoc w składaniu reklamacji w świetle ustawy o Telekomunikacji oraz udzielanie 
pomocy w zaskarżaniu odmowy uznania reklamacji, pisaniu skarg na bezczynność  
i niekompetencję T.P.S.A.  
Najczęściej spotykanymi sprawami z tej grupy działań Miejskiego Rzecznika Konsumentów są 
skargi na bezczynność i niekompetencję pracowników  T.P.S.A., zapytania co drogi postępowania 
reklamacyjnego w świetle ustawy prawo telekomunikacyjne. Jednym z problemów był i jest nadal 
dostęp konsumenta do informacji po wprowadzeniu tzw. „Błękitnej linii”. 
Ponadto reklamacje usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej, reklamacje 
wadliwych aparatów, stosowania różnego rodzaju systemów  promocyjnych. 
W odniesieniu zaś do operatorów telewizji satelitarnych i telewizji kablowych  oraz telewizji 
publicznej najczęstsze zapytania dotyczą praktyk stosowanych przez operatorów, możliwości 
wypowiedzenia umowy o świadczenie usług oraz 
wpływ abonamentu na TVP, a uiszczanie opłaty za korzystanie z telewizji kablowej.  
W powyższych sprawach do Biura Rzecznika zgłosiło się 112 osób. Z czego 80 konsumentom 
udzielono pomocy w napisaniu stosownych skarg i odwołań od decyzji T.P.S.A. do Okręgu  
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T.P.S.A. w Kaliszu.  
Tradycyjnie wiele zgłoszeń dotyczyło reklamacji usług i zakupionego sprzętu od operatorów sieci 
komórkowych, - problemy z reklamacją aparatów telefonicznych, oddzielenie w umowie zakupu 
aparatu od świadczonej usługi oraz same usługi.  
Pozostałe przypadki – w odniesieniu do świadczonych usług telewizyjnych. Szczególnie dotyczy 
telewizji kablowych świadczenie usług, czy też przypadki wykorzystywania pozycji dominującej na 
działającym rynku.                
V 
Pomoc prawna w zakresie odwołań i zaskarżaniu decyzji wydanych przez rożnego rodzaju organy 
administracyjne.  
Najczęściej występujące sprawy to pomoc w napisaniu odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych – gdzie tych spraw było najwięcej, włącznie   z wystąpieniami o uznanie do Sądu 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Rejonowego Urzędu Pocztowego – reklamacja usług 
pocztowych, Wojskowej Komisji Uzupełnień, Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej czy 
też odwołań od decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.        
VI 
Inne sprawy mieszkańców – szeroko zakrojone poradnictwo i pomoc prawna z zakresu wielu gałęzi 
prawa od prawa i procedury cywilnej – gro spraw – poprzez prawo i procedurę karną, do prawa 
bankowego, prawa ubezpieczeń majątkowych i na życie, prawa energetycznego, prawa o miarach, 
prawa budowlanego, przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami, własności lokali, 
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. 
Praca BRK w tej grupie nie ogranicza się tylko do zapoznawania mieszkańców miasta  
z obowiązującymi przepisami, ale przedkłada się na pisanie wszelkiego rodzaju pism procesowych, 
monitorowanie postępowania od momentu wystąpienia z powództwem do czasu postanowienia 
bądź zakończenia egzekucji. 
Z tej grupy spraw do BRK zgłosiły się  osoby, którym najczęściej udzielano porad dot.: 
a) przekształcenia użytkowania wieczystego w  prawo własności, 
b) prawo ubezpieczeń majątkowych i na życie, 
c) prawo pocztowe, 
d) prawo miar, 
e) prawo energetyczne, 
f) prawo i postępowanie cywilne, 
g) z zakresu prawa budowlanego 
h) z zakresu prawa spółdzielczego 
Najczęściej udzielano pomocy w napisaniu pozwu o wydanie nakazu zapłaty, odpowiedzi na 
pozew, pozwu o uznanie zawartej umowy za nieważną, wszelkiego rodzaju pism procesowych – 
stron procesowych, wniosków nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu postanowieniu, 
wniosków o przywrócenie terminu do wykonania czynności procesowej, wniosków  
o zawieszenie egzekucji, wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosków o ustanowienie 
adwokata z urzędu, wniosków o uchylenie prawomocnych postanowień sądowych w trybie art.689 
kpc. Wystąpiły tez przypadki wystąpień o ubezwłasnowolnienie.   
W roku 2006 zarówno Rzecznik jak i pracownicy Biura aktywnie uczestniczyli w akcji podjętej 
przez Prezydenta Miasta „Stop mobbing”. Biuro było głównym punktem przyjęć petentów – 
pracowników którzy doświadczyli mobbingu w swoich zakładach pracy, poprzez wskazanie 
sposobu rozwiązania problemów na drodze prawnej.      
  Do dnia 31.grudnia.2006.r. znaczna ilość podjętych spraw zakończyła się ze skutkiem 
pozytywnym dla konsumentów tzn. uzyskano pozytywne wyroki czy postanowienia sądowe na 
rzecz konsumentów, postępowania komornicze zakończyły się oczekiwanym efektem, zostały 
uznane reklamacje, doprowadzono wiele postępowań do pozytywnego zakończenia żądań 
konsumentów do doprowadzenia do zgodności towarów z umową.    
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Wielokrotnie podejmowano też interwencję na rzecz konsumentów spoza miasta Gorzowa Wlkp. 
Telefony z prośbą o udzielenie porady lub pomocy prawnej zdarzały się nie tylko  
z okolicznych miejscowości – również występowały przypadki prowadzenia konsultacji  
z konsumentami z poza województwa Lubuskiego. Pracownicy BRK nigdy nie odmówili 
udzielenia konsumentom - klientom porady lub pomocy prawnej.  

Wielokrotnie też do Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłaszali się przedsiębiorcy  
i sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji o przepisach regulujących sprzedaż konsumencką, 
oraz  interpretację przepisów prawa w tym zakresie. Szczególne trudności w/w nastręcza ustawa  
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Zwłaszcza fakt zniesienia przez tą ustawę pojęcia rękojmi za wady fizyczne i prawne i zastąpienie 
go pojęciem doprowadzenia do stanu zgodności z umową, a także wyłączenie się przez Kodeks 
cywilny na rzecz w/w ustawy w zakresie uregulowania sprzedaży konsumenckiej. W roku 2006 
Rzecznik brał udział w wielu spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw handlowych, 
szczególnie z dużymi sieciami handlowymi w celu wzajemnych wyjaśnień i uzgodnień  
w postępowaniach roszczeniowych konsumentów – zgodnie z przyjętą zasadą „im więcej będzie 
wiedział przedsiębiorca tym mniej problemów będzie miał konsument”. 
          Podobnie jak w latach ubiegłych dokonywano analizy wzorów umów, regulaminów 
stosowanych przez różne firmy, szczególnie zwracając uwagę na zawarte w nich niedozwolone 
postanowienia umowne w myśl art. 385 3 kodeksu cywilnego, które kształtowały w sposób 
niekorzystny prawa i  interesy konsumentów.       
  W realizacji wielu zadań Miejski Rzecznik ściśle współpracował z Klubem Federacji 
Konsumentów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Danych 
Osobowych, Inspektoratem Inspekcji Handlowej organami ścigania i sprawiedliwości, z Urzędem 
Miasta Gorzowa Wlkp., z miejskimi i powiatowymi Rzecznikami Konsumentów naszego 
województwa jak również kraju . Duży udział i pomoc w rozwiązaniu  wielu spraw, miały także 
gorzowskie media.  
        Reasumując Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów i Spraw Mieszkańców na stałe 
wpisało się w życie gospodarcze naszego miasta i jesteśmy przekonani, że dobrze służy  
w wypełnianiu swoich powinności wobec mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
  Poz. 948 

           
Uchwała Nr VIII/95/2007 

        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 i udzielenia pomocy finansowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 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 i 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j. Dz.U z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 167 ust. 2  pkt 5 , art. 175  oraz art.184 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 § 1.  Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  200.000,00 
Dział  758 – Różne rozliczenia 200.000,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 200.000,00 
wydatki bieżące 200.000,00 
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§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  200.000,00 

Dział 851 – Ochrona zdrowia       200.000,00 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność      200.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje       200.000,00 

 

 § 3.Postanawia się udzielić  pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego  
w wysokości  200.000,00 zł  na zakup sprzętu w celu umożliwienia działalności Oddziału 
Kardiologii i Pracowni Hemodynamiki. 

 

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

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

 
Robert Surowiec 

 
Poz. 949 

 
Uchwała Nr VIII/96/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

na lata 2007-2013. 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2007 
- 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

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

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

           Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/96/2007 
 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
 z dnia 21 marca 2007r.   

  GORZÓW WIELKOPOLSKI  
  
  

  
  
PPLLAANN  

ROZWOJU LOKALNEGO 
MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

na lata 2007 – 2013 
 

 
 

     
 

 
 
 
 
 

       
       
MARZEC 2007 
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WPROWADZENIE 

 
Nadchodząca Perspektywa Finansowa 2007 – 2013 przynosi Polsce możliwość 

wykorzystania puli środków finansowych w wysokości około 67 mld Euro, stanowiących 19% 
wszystkich środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 
przeznaczonych przez Unię Europejską na realizację Polityki Spójności, służącej zmniejszaniu 
dysproporcji w rozwoju regionów państw członkowskich.  
Podstawę prawną Polityki Spójności Unii Europejskiej stanowi pakiet pięciu rozporządzeń:  

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

2. Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca  
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie 
(WE)  
nr 1783/1999; 

3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE)  
nr 1784/1999; 

4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94; 

5. Rozporządzenie (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 
2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT). 

  Strategicznym dokumentem, spajającym założenia Polityki Spójności w latach  
2007-2013 z założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej są Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 
(SWW), określające zasady i priorytety Polityki Spójności oraz sugerujące, w jaki sposób 
europejskie regiony mogą optymalnie wykorzystać przyznane im środki finansowe. W wyniku 
przyjętych zreformowanych rozporządzeń, w SWW Komisja Europejska zaproponowała 
wzmocnienie działań interwencyjnych zgodnie z celami Strategii Lizbońskiej, przede wszystkim 
stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia.  
Realizację powyższych celów w kraju warunkuje przyjęcie odpowiednich podstaw prawnych, 
określających kierunki i zasady polityki rozwoju oraz długofalowej strategii spójności oraz narzędzi 
jej realizacji. Aktem prawnym, obowiązującym w kraju, jest Ustawa o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, określająca działania podejmowane w celu zapewnienia trwałego  
i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej w skali  
krajowej, regionalnej lub lokalnej. Ustawa przypisuje nadrzędną pozycję Strategii Rozwoju Kraju 
(SRK), która określa podstawowe kierunki rozwoju Polski, nadając priorytety działaniom 
podejmowanym przez rząd w latach 2007 - 2015, uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. SRK, bazuje na przedmiotowych zapisach prawa wtórnego Wspólnoty  
i jest nadrzędnym dokumentem, stanowiącym bazę odniesienia dla innych strategii oraz programów 
rządowych i samorządowych, tworzonych na gruncie krajowym. 

W celu prowadzenia efektywnej polityki rozwoju w Polsce, opierającej się na maksymalnym 
wykorzystaniu środków unijnych, rząd polski opracował plan wykonawczy polskiej polityki 
rozwoju – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie (Narodową Strategię Spójności). Realizacja Narodowej Strategii Spójności odbywać 
się będzie poprzez wdrażanie Programów Operacyjnych oraz Regionalnych Programów 
Operacyjnych, ukierunkowanych na realizację globalnych priorytetów Wspólnoty. NSRO 2007 – 
2013 wyodrębniają wiele działań, służących osiągnięciu spójności w Polsce, a jako rdzeń 
Programów Operacyjnych, tj. obszary stanowiące dźwignie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, 
definiują inwestycje z zakresu: trójkąt B+R, przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP) oraz innowacje;  
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infrastruktura fizyczna (transport, energia, środowisko), technologie informacyjno-komunikacyjne; 
jak również edukacja i szkolenia oraz zdolności adaptacyjne pracowników. Prawidłowe 
zaprogramowanie działań prorozwojowych, głównie w obszarze merytorycznym, staje się 
niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie realizacji wybranych inwestycji. Meritum 
działań przygotowawczych stanowi konieczność określenia celów i kierunków rozwoju oraz 
priorytetowych przedsięwzięć, co jest  równoznaczne z prowadzeniem polityki rozwoju na szczeblu 
lokalnym według opracowanej strategii - Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) na lata 2007 – 2013. 
Za tworzenie przedmiotowego dokumentu odpowiedzialne są samorządy terytorialne według 
Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, m.in. za kształt i rezultaty tejże polityki na 
poziomie lokalnym, a jednocześnie z konieczności dostosowania się do procedur wdrażania 
programów operacyjnych, w ramach których realizowane będą projekty współfinansowane  
z funduszy strukturalnych. Szczegółowe wytyczne dotyczące systemu realizacji RPO  
w województwie lubuskim zostaną sprecyzowane przez Instytucję Zarządzającą po podjęciu przez 
Komisję Europejską decyzji, zatwierdzającej Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013. Natomiast w programowaniu budżetowym Unii Europejskiej na lata 2004-2006 do 
realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy wysunęło obligatoryjny wymóg przygotowania zintegrowanych programów 
rozwoju, m.in. Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2006.   
Wszystkie powyższe przesłanki podkreślają zasadność sporządzenia aktualnego Planu  
Rozwoju Lokalnego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który nie tylko ułatwi aplikowanie  
o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach LRPO 2007-2013, 
jak również wskaże inne źródła wsparcia finansowego z budżetu Unii Europejskiej, nakreślając 
wagę i jakość działań podejmowanych przez Miasto Gorzów Wlkp., determinujących wzrost 
zatrudnienia oraz wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej w naszym mieście. 
Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007–2013 jest dokumentem otwartym, umożliwiającym 
aktualizację danych społeczno – gospodarczych, czy priorytetowych przedsięwzięć, przyczyniając 
się tym samym do sprawnej realizacji polityki rozwoju przez władze samorządowe. Niniejszy 
dokument jest dokumentem strategicznym, zawierającym propozycje prorozwojowych zadań 
inwestycyjnych,  których realizacja możliwa będzie w momencie uzyskania wsparcia finansowego 
z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych źródeł pozabudżetowych. Jednakże 
skuteczność absorpcji środków Unii Europejskiej rozumiemy nie jako wąsko rozumianą biegłość  
w wypełnieniu wniosku aplikacyjnego, ale jako umiejętność zaplanowania, opracowania, realizacji, 
monitorowania i rozliczania projektów zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przyjęcia realnej 
taktyki działań, uwzględniającej uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wobec powyższych 
przesłanek oraz biorąc pod uwagę otwarty charakter dokumentu i czas jego realizacji, należy uznać, 
że nie obliguje on organów gminy do realizacji wszelkich zadań w nim zapisanych, lecz precyzuje 
kierunki zapisane w „Strategii zrównoważonego rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2000+”  
w perspektywie średniookresowej i pozwala dostosować potrzeby miasta do zmieniającego się 
otoczenia. 

W tworzeniu niniejszego dokumentu i późniejszym jego monitorowaniu udział biorą 
partnerzy społeczni. Program Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 służyć będzie koncentracji  
i efektywnemu wykorzystaniu środków z EFRR w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, na którego realizację w skali województwa przeznaczono 
439,17 mln Euro (stan na styczeń 2007 r.). 
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SKUTECZNOŚĆ  ABSORPCJI  ŚRODKÓW  UNII  EUROPEJSKIEJ  
W OKRESIE 2004 -2006 

 
  W okresie 2004- 2006 Miasto Gorzów było beneficjentem 17 projektów realizowanych  
w ramach programów operacyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie spójności społeczno-
gospodarczej przy wykorzystaniu pomocy  finansowej Unii Europejskiej. Nasz kraj, przystępując  
w maju 2004 roku do Wspólnot Europejskich, znalazł się w obszarze programowania budżetowego 
Unii Europejskiej na lata 2004 – 2006, umożliwiającym aplikowanie beneficjentom o środki 
finansowe z Funduszy Strukturalnych dostępnych w ramach Programów Operacyjnych. Górny 
pułap środków możliwych do wykorzystania przez Województwo Lubuskie na realizację projektów 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004 – 2006 
został wyznaczony przez kwotę w wysokości 82,5 mln Euro.  

Całkowita wartość projektów Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  współfinansowanych ze 
środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 
budżetowego 2004 – 2006 wyniosła 52.225.380,76 PLN; przy czym wartość dofinansowania 
zakontraktowana została na poziomie: 29.843.385,50 PLN. Całkowita wartość projektów 
realizowanych przez Miasto w ramach Programu Socrates Comenius oraz Programu Wspólnoty 
Europejskiej Młodzież wyniosła 501.493,50 PLN, wartość dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej wyniosła 498.947,31 PLN.  Łączna wartość poziomu dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej w programowaniu na lata 2004 – 2006 dla projektów realizowanych przez Miasto 
Gorzów Wlkp., o całkowitej wartości 52.726874,26 PLN, wyniosła: 30.342.332,81 PLN. 

Pierwszorzędnie należy podkreślić realizację projektu pn. „Restrukturyzacja obszaru 
Zawarcia - Inkubator przedsiębiorczości - I etap", znacznie oddziaływującego na rozwój społeczno-
gospodarczy Miasta, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w wysokości 707,73 tys. PLN. Projekt, realizowany w ramach ZPORR-u 
Priorytetu III. Rozwój Lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji, zakończony 
został w sierpniu 2006r. 

Dla dynamicznego rozwoju infrastruktury drogowej w naszym mieście istotne znaczenie ma 
wdrażanie projektu pn. „Modernizacja odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ul. Grobla - 
most Staromiejski”, zakwalifikowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w wysokości 21,47 mln PLN. O wadze inwestycji 
decydują zaplanowane rezultaty, mianowicie: usprawnienie ruchu tranzytowego na przedmiotowym 
odcinku drogi krajowej poprzez modernizację mostu i zastosowanie rozwiązania w postaci ronda, 
odciążenie ruchowe ulicy Przemysłowej i przywrócenie ruchu dwukierunkowego, ograniczenie  
kosztów eksploatacji pojazdów, czasu przejazdu, wypadków drogowych, zmniejszenie emisji 
hałasu i drgań oraz uciążliwości dla środowiska naturalnego. 

Kolejnym projektem z zakresu infrastruktury drogowej jest „Budowa Zintegrowanego 
Systemu Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - I Etap", którego przedmiotem jest 
przebudowa trzech zatok autobusowych, zakup wiat przystankowych, zakup systemu monitoringu 
oraz trzech nowych autobusów niskopodłogowych. Miasto zakończyło realizację w IV kwartale 
2006 roku. Projekt jest współfinansowany w wysokości 2,83 mln PLN z EFRR w ramach Programu 
ZPORR, Priorytetu I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu 
transportowego. Miasto składało również wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację 
drugiego etapu projektu, przy czym projekt został wpisany na listę rezerwową projektów  
i w rezultacie po długim okresie czasu został zakwalifikowany do realizacji przy wsparciu 
finansowym z EFRR, jednakże przyznane środki z oszczędności poprzetargowych  
 o dotacje dla uczniów i studentów gorzowskich, sześciokrotnie biorąc udział w konkursach, 
ogłaszanych przez Urząd Marszałkowskich w oparciu o Działanie 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne, które zatwierdzono do dofinansowania ze środków  
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Europejskiego Funduszu Społecznego. Na przełomie 2004/2005 wdrażane były dwa projekty 
stypendialne: Projekt pn. „Programy stypendialne szansą kształcenia gorzowskich uczniów 
pochodzących z terenów wiejskich” oraz „Pomoc stypendialna UE dla gorzowskich studentów 
drogą ich rozwoju” o łącznej wartości 662.676,23 PLN. Z kolei w 2005 roku Miasto Gorzów Wlkp. 
uzyskało stuprocentową dotację z budżetu UE i  budżetu RP na realizację dwóch projektów 
stypendialnych dla gorzowskich studentów oraz gorzowskich uczniów pochodzących  
z terenów wiejskich w łącznej wysokości: 963.078,47 PLN. W roku 2006 w konkursach w ramach 
działania 2.2. Miasto pozyskało dotację na dwa programy stypendialne „Droga do matury – 
stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół 
ponadgimnazjalnych, pochodzących z terenów wiejskich” oraz „Gorzowski student z europejskimi 
możliwościami kształcenia”, łącznie w wysokości 837.779 PLN.  
Ponadto Miasto Gorzów Wlkp. w ramach ZPORR Priorytetu II. Działania 2.1. Rozwój umiejętności 
powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego, 
wdrożyło w 2006 r. Projekt pn. „Kreatywny uczeń - rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej 
najlepszą drogą do w wysokości 23% kosztów całkowitych projektu nie dały wystarczających 
podstaw finansowych do realizacji danego przedsięwzięcia. 

W zakresie spraw społecznych, Miasto Gorzów Wlkp. corocznie wnioskowało  
sukcesu" o całkowitej wartości wynoszącej 111.666,73 PLN. Podsumowując w okresie 2004 - 2006  
roku Miasto Gorzów uzyskało stuprocentową dotację (środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Budżetu Państwa) na stypendia dla 2.748 ponadgimnazjalistów oraz 548 
studentów, łącznie dla 3.296 stypendystów w wysokości 2.463.533,70 PLN. 
Równocześnie Miasto Gorzów Wlkp. realizuje projekty transgraniczne w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III, komponent A i B.  

W 2006 r. rozpoczęta została inwestycja pn. „Adaptacja hali przemysłowej na halę targową  
i przyległego terenu na plac targowy” o wartości niemal 4 mln PLN, współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg IIIA, Priorytetu II. 
Rozwój Infrastruktury, Działania 2.2. Poprawa infrastruktury technicznej i komunalnej oraz projekt 
międzynarodowy „Zrównoważona odnowa posowieckich wojskowych terenów mieszkaniowych 
jako wyzwanie i szansa dla rozwoju lokalnego (ReMiDo )” w ramach Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej Interreg III B BSR - Region Morza Bałtyckiego. Projekt realizowany jest w Polsce, 
na Litwie, Łotwie, Estonii, w Niemczech i Szwecji. Całkowita wartość projektu złożonego przez 
Miasto Gorzów Wlkp. wynosi 302.000 PLN, dofinansowanie z EFRR wynosi 226.500 PLN. 

W ramach Priorytetu 6. „Współpraca” Działania 6.1. „Współpraca euroregionalna” 
Programu Interreg IIIA ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu „Pro Europa Viadrina” 
wdrożony został w listopadzie 2006 roku projekt pn. „Łączą nas rzeki", mający na celu 
przeprowadzenie analizy sposobów wykorzystania sektora turystyki wodnej i opracowania analizy 
infrastruktury wodnej, a w lipcu 2006 roku zakończono realizację projektu pn. „Polsko - 
Niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.", służącego aktywizacji edukacyjno – 
zawodowej młodzieży polsko-niemieckiej.        
 Miasto Gorzów Wlkp. realizuje ponadto projekty w ramach Programu Wspólnoty 
Europejskiej „Socrates Comenius” oraz Programu Unii Europejskiej „Socrates Comenius”,  
a także projekt „Młodzi dziennikarze dla młodych czytelników”, wdrażany w ramach Programu 
Wspólnoty Europejskiej Młodzież,  finansowane ze środków Unii Europejskiej (projekty z okresu 
2005/2006, 2006/2007). Należy podkreślić, iż w październiku 2006 roku  Miasto Gorzów Wlkp. 
zostało wyróżnione na konferencji Związku Miast Polskich „Dobre praktyki w wykorzystaniu 
funduszy  unijnych przez miasta”, poprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 
celu przedstawienia wyników powyższego przedsięwzięcia, mającego na celu upowszechnianie 
oraz promocję projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, 
których innowacyjność i zastosowane rozwiązania organizacyjno-technologiczne uznane zostały za 
dobre praktyki. Wyróżnienie uzyskały cztery projekty: „Budowa Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”, „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia –  
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Inkubator przedsiębiorczości – I etap”, „Stypendia unijne dla gorzowskiego studenta” oraz 
„Kreatywny uczeń – rozwój umiejętności dzięki pomocy unijnej najlepszą drogą do sukcesu”. 
Ponadto projekt pn. „Restrukturyzacja obszaru Zawarcia – Inkubator przedsiębiorczości – I etap” 
jako jedyny z województwa lubuskiego został uznany za modelowy i przedstawiony w prezentacji 
wzorcowych projektów opracowanej przez niezależnych ekspertów, oceniających przedsięwzięcia 
wszystkich miast Polski. 

Wyróżnienie to znacząco podkreśla konsekwencję i skuteczność władz Miasta Gorzowa 
Wlkp. w pozyskiwaniu środków unijnych, a efektywność wykorzystania wsparcia finansowego  
w okresie 2004 – 2006 najlepiej odzwierciedla wysokość środków finansowych, przyznanych  
z funduszy Unii Europejskiej, w wysokości ponad 30 mln PLN.           
I. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 
Obszarem realizacji poniższego Planu Rozwoju Lokalnego jest cały teren, leżący  
w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja planu obejmuje okres 
od 2007 do 2013 roku.               
II. Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza Miasta Gorzowa Wlkp. 
II.1. Ogólna charakterystyka miasta 

Gorzów Wlkp. jest miastem o powierzchni 86 km2, położonym w północno – zachodniej 
części Polski. Pełni rolę ważnego ośrodka administracyjnego, społeczno – gospodarczego  
i kulturalnego regionu.  
Prawa miejskie uzyskał w 1257 r. i pierwotnie nazywał się Landisberch Nova. W latach 1975-1999 
był stolicą województwa gorzowskiego, a obecnie jest stolicą administracyjną województwa 
lubuskiego i siedzibą Wojewody Lubuskiego.  
Gorzów Wielkopolski to miasto prawdziwie europejskie. Świadczy o tym wiele czynników, dzięki 
którym Gorzów oceniany jest jako ośrodek otwarty, nowoczesny, rozwijający się, a przede 
wszystkim przyjazny mieszkańcom i otoczeniu. 
Położenie miasta blisko zachodniej granicy w odległości 120 km od stolicy Niemiec – Berlina 
nadaje mu rolę ważnego węzła komunikacyjnego oraz miasta tranzytowego. W Gorzowie krzyżują 
się bowiem drogi, łączące państwa Europy Zachodniej i Wschodniej oraz państwa Europy 
Południowej ze Skandynawią. Drogi wodne umożliwiają połączenie: przez Wartę  
z Poznaniem, przez Noteć i Kanał Bydgoski z portami rzecznymi nad Wisłą,  
poprzez Wartę i Odrę ze Szczecinem na północy i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym na  
południu. Malownicze położenie miasta na siedmiu wzgórzach, w otoczeniu lasów i jezior to 
prawdziwa rzadkość. Powierzchnia lasów zajmuje blisko 430 ha powierzchni miasta.  
Gorzów, jako centrum obszaru stanowiącego "zielone płuca" Polski, stanowi doskonały cel dla 
turystów. Miasto jest znakomitą bazą wypadową na rajdy turystyczne. Jego okolice pokrywają lasy, 
jeziora, rzeki, wzgórza i mokradła. Oprócz Warty, przez Gorzów przepływają  rzeka Kłodawka  
i Srebrna, a stawy gorzowskie (5,3ha) to miejsca spacerowe dla mieszkańców  
i przyjezdnych, którzy mając do wyboru ofertę 10 hoteli, mogą się zatrzymać na dłużej.  
W Gorzowie Wlkp. ważny element zieleni miejskiej stanowią parki, służące mieszkańcom jako 
miejsca wypoczynku i rekreacji. Dziewięć parków zajmuje łączny obszar blisko 134 ha, który  
w połączeniu z licznymi zieleńcami, stanowiącymi obszar ok.9 ha, tworzy układ o dużej wartości 
estetycznej i zdrowotnej.  Tereny zieleni w Gorzowie zajmują ok. 14% ogólnej powierzchni miasta, 
stąd nie bez powodu od dawna Gorzów nosi dumne miano "miasta parków i ogrodów".  
O dynamicznym rozwoju miasta świadczy między innymi funkcjonowanie blisko 17,5 tysiąca 
podmiotów gospodarczych, z których aż 94 procent tworzy sektor prywatny. Ponad 400 
działających tu spółek z kapitałem zagranicznym dowodzi, że miasto i władze lokalne są otwarte na  
wszelką współpracę.  
Gorzów Wlkp. jest największym ośrodkiem Euroregionu Pro Europa Viadrina  
oraz aktywnie współpracuje na wielu płaszczyznach z krajami Europy. Dowodem uznania  
dla współpracy zagranicznej Gorzowa Wlkp. jest uhonorowanie miasta w 1999 r. Dyplomem Rady  
Europy, zaś w 2002 r. Flagą Rady Europy, którą Gorzów Wlkp. otrzymał dzięki dobrym opiniom  
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partnerów zagranicznych oraz za sposób wykorzystania środków unijnych. 

Miasto intensywnie inwestuje w swój rozwój, poprawę infrastruktury technicznej, 
komunalnej i komunikacyjnej, ochronę środowiska, szkolnictwo, sport oraz miejsca wypoczynku  
i rekreacji, dążąc w ten sposób do realizacji misji miasta zawartej w „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp.”, którą jest: Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako silnego ośrodka 
o charakterze regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko – niemieckiego 
oraz Euroregionu Pro Europa Viadrina. 

 
 

 
 

II.2. Infrastruktura lokalna 
1. Wodociągi i kanalizacja          
  Miasto Gorzów Wlkp. wyróżnia się pod względem zasobów wody i gęstości rozdzielczej 
sieci wodociągowej. Miasto zaopatrywane jest w wodę z trzech ujęć o średniej dobowej wydajności 
68.696 m3. Z uwagi na znaczne zmniejszenie poboru wody przez przemysł oraz gospodarstwa 
domowe możliwości produkcyjne ujęć wody wykorzystywane są tylko w 30%. Jednak na terenie 
miasta znaczne obszary nadal pozbawione są rozdzielczej sieci wodociągowej. Można przyjąć, że 
podłączenie tych rejonów spowoduje wzrost wykorzystania istniejących ujęć wodnych miasta do 45 
– 50%. 
Podstawowymi obiektami, istniejącego w Gorzowie Wlkp. systemu kanalizacji sanitarnej, 
wybudowanymi w połowie lat 70 - tych są: 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4  (160) / 2007 

 

 

25

  
mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, zmodernizowana w latach 1994 – 1999; 
 centralna przepompownia ścieków, zmodernizowana w 1999 r.; 
 dwa równolegle ułożone kolektory tłoczne 800 mm łączące oba powyższe obiekty; 
 lokalne przepompownie ścieków.        Gorzów 
Wlkp. posiada sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie wystarczającym  
dla prawobrzeżnej części miasta z wyjątkiem kilku rejonów, które są aktualnie urbanizowane,  
w tym tereny przyszłościowe po byłych poligonach wojskowych. Do roku 1999 słabo 
zurbanizowana była lewobrzeżna część miasta, pozbawiona była prawie całkowicie sieci 
kanalizacyjnych. Obecnie rozbudowywany jest system kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi 
przepompowniami ścieków na terenie lewobrzeżnej części miasta. W 2006 roku skanalizowane 
zostały następujące ulice: Kobylogórska, Koniawska, Wschodnia, Zachodnia, Sulęcińska, 
Osadnicza, Zielenicka, Skautów, Strażacka, Siedlicka.      
 Tak, jak w przypadku systemu wodociągowego, istniejące oraz projektowane układy 
kanalizacji sanitarnej posiadają i posiadać będą możliwości, integrujące gospodarkę ściekową 
miasta z gminami ościennymi.              
2. Energia elektryczna          
 Gorzów zasilany jest w energię elektryczną, pochodzącą z krajowego systemu 
elektroenergetycznego linią 220 kV poprzez rozdzielnię sieciową 220/110 kV oraz  
z Elektrociepłowni S.A. Gorzów. W mieście zlokalizowanych jest 6 stacji elektroenergetycznych 
110/15 kV, w tym jedna wydzielona zasilająca odbiorcę przemysłowego. Dodatkowo miasto 
zasilane jest ze stacji Łupowo na terenie gminy Bogdaniec. Wszyscy odbiorcy miasta zasilani są 
bezpośrednio z czterystu dwudziestu stacji transformatorowych 15/0,4 kV, z czego 68 zasila 
wydzielonych odbiorców przemysłowych. Najliczniejszą grupę odbiorców energii elektrycznej 
stanowią gospodarstwa domowe - ponad 90 %. Stacje transformatorowe 15/0,4 kV zlokalizowane 
są na wszystkich zurbanizowanych obszarach miasta. W kolejnych latach zostaną wybudowane 
kolejne, obejmujące swym zasięgiem tereny przyszłych osiedli mieszkaniowych oraz nowe tereny 
rekreacyjne i przemysłowe.               
3. Sieć gazowa           
 Gorzów Wlkp. zaopatrywany jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ 50 (Grupa E) 
poprzez podłączenie do krajowego systemu przesyłowego Odolanów - Police. Rejon Gorzowa 
Wlkp. w zakresie sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia podlega Wielkopolskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o.o. – Zakład Gazowniczy Szczecin.      
 Dla potrzeb miasta funkcjonuje jedna stacja redukcyjno – pomiarowa  
o przepustowości 30.000 m3, zlokalizowana przy ul. Kard. Wyszyńskiego i Srebrnej, obniżająca 
ciśnienie gazu  z wysokiego na średnie. Ze stacji tej wyprowadzona jest sieć gazowa średniego 
ciśnienia, która w układzie pierścieniowym pokrywa obszar miasta. Na terenie miasta 
wybudowano 20 stacji redukcyjnych średniego ciśnienia, z których gaz doprowadzony jest do 
odbiorców indywidualnych. Stacje redukcyjne średniego ciśnienia znajdują się we wszystkich 
zurbanizowanych rejonach Gorzowa Wlkp. Z roku na rok mieszkańcy Gorzowa decydują się na 
zmianę rodzaju ogrzewania na korzyść gazowego. Decyzję o zamianie podejmują nie tylko 
właściciele domków jednorodzinnych, ale również zarządcy, Administratorzy Budynków 
Mieszkalnych. W latach 2005-2006 na terenie miasta przybyło 630 odbiorców gazu, natomiast  
w roku 2005 wydano 920 warunków technicznych podłączenia, a w 2006 roku - 600.  Od roku 2003 
na terenie miasta Gorzowa działa również firma Media-Odra-Warta Sp. z o. o w Międzyrzeczu, 
zajmująca się w głównej mierze przesyłaniem i dystrybucją gazu do pobliskich gmin. MOW  
Sp. z o.o. to nowoczesna firma, zajmująca się budową i obsługą gazociągów oraz dystrybucją gazu 
ziemnego do klientów indywidualnych, firm, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 
budynków użyteczności publicznej. MOW to niezależny dostawca gazu ziemnego, skoncentrowany 
na realizacji potrzeb lokalnych społeczności w regionach, w których działa. 
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4. Ciepłownictwo 
  Największym, i jednocześnie najbardziej ekologicznym źródłem ciepła jest zmodernizowana 
Elektrociepłownia „Gorzów” S.A., natomiast głównym dystrybutorem i drugim producentem ciepła 
w mieście jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  
Elektrociepłownia Gorzów S.A. na rynku energii działa od 1950 roku, a w obecnej formie prawnej 
jako spółka akcyjna od 1993 roku. Elektrociepłownia produkuje energię elektryczną  
i ciepło w układzie skojarzonym. Energię elektryczną dostarcza do Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych S.A. i odbiorców przemysłowym, zlokalizowanych na terenie ZWCh 
„Stilon” S.A.. Ciepło dostarczane jest za pośrednictwem przedsiębiorstw dystrybucyjnych do 
odbiorców komunalnych i przemysłowych w mieście.  Na obecny wizerunek Elektrociepłowni 
Gorzów złożyło się wiele czynników, a do najważniejszych można zaliczyć wybudowanie i oddanie 
do eksploatacji, w 1999 roku, pierwszego w Polsce gazowo-parowego bloku energetycznego. 
Produkcja energii elektrycznej i ciepła w bloku gazowo-parowym odbywa się w skojarzeniu 
w oparciu o spalanie gazu ziemnego ze złóż lokalnych odległych o 40 km od Gorzowa Wlkp. 
(okolice Dębna Lubuskiego). Zastosowanie gazu ziemnego ze źródeł lokalnych, jako nośnika 
energii, uczyniło z EC Gorzów S.A. prekursora tego typu rozwiązań oraz jedną z najbardziej 
niezawodnych i proekologicznych elektrociepłowni w kraju.  
Drugim ważnym czynnikiem kształtującym wizerunek EC Gorzów było nabycie w 2001 roku od 
Miasta Gorzów Wlkp. większościowego pakietu udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. i utworzenie tym samym Grupy Kapitałowej EC Gorzów - PEC Gorzów. Objęcie 
większościowego pakietu udziałów w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gorzów  
Sp. z o.o., pozwoliło na realizację prezentowanej od wielu lat koncepcji rozwoju ciepłownictwa  
w mieście. Działania Elektrociepłowni doprowadziły do połączenia oddzielnych systemów 
ciepłowniczych w jeden system zasilany z Elektrociepłowni jako źródła podstawowego. Główne 
kierunki działania Grupy Kapitałowej EC Gorzów – PEC Gorzów na rynku lokalnym to: likwidacja 
niskiej emisji pyłu w śródmieściu miasta, modernizacja sieci ciepłowniczych, przyłączanie nowych 
odbiorców pod zasilanie ciepłem sieciowym, wykorzystanie lokalnych źródeł energii i lokalnych 
uwarunkowań. EC Gorzów S.A. jest przedsiębiorstwem energetycznym, należącym do Grupy 
Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., nieprzerwanie wdrażającym nowoczesne 
technologie ograniczające jej uciążliwość dla środowiska i mieszkańców miasta Gorzowa. 
Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem  
i Higieną Pracy zgodny z międzynarodowymi standardami, uzyskane Pozwolenie Zintegrowane na 
prowadzenie instalacji - potwierdzające stosowanie najlepszych dostępnych technik oraz spełnianie 
wymagań prawnych UE, dotyczących zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń 
(Dyrektywa IPPC), jak również czterokrotnie uzyskiwany certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, 
potwierdzają liczące się osiągnięcia Spółki w obszarze zarządzania. Elektrociepłownia, zatrudniając  
330 osób, należy do znaczących lokalnych pracodawców.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Gorzów Sp. z o.o. działa na terenie Gorzowa Wlkp. od 1971 roku. Dostarcza  ciepło  zarówno do 
budynków mieszkalnych jak i do obiektów użyteczności publicznej. Ogrzewa około 1,7 mln m2 
powierzchni poprzez ok. 80 km magistralnych sieci ciepłowniczych. Łączna moc zainstalowana  
wynosi 218 MW, moc cieplna zamówiona przekracza 150 MW a roczna sprzedaż - około 1 mln GJ 
ciepła. PEC Gorzów jest jednym z najnowocześniejszych  przedsiębiorstw w branży ciepłowniczej 
w kraju. Wszyscy odbiorcy rozliczani są wg. wskazań liczników ciepła, a węzły cieplne (jest ich ok. 
500) wyposażone są w automatykę i regulatory pogodowe, a ostatnie PEC-owskie lokalne 
kotłownie węglowe w Gorzowie zostały przebudowane na gazowe lub zlikwidowane. 
Systematycznie zamieniane są tradycyjne sieci cieplne, budowane w kanałach i ocieplane wełną 
mineralną, na nowoczesne rury preizolowane, droższe, ale znacznie zmniejszające ubytki ciepła. 
Stanowią one już blisko 50% całej sieci magistralnej.  Praca sieci cieplnej jest coraz lepiej 
regulowana, a wkrótce będzie sterowana automatycznie z nowej dyspozytorni przy  
ul. Niemcewicza. W wyniku realizacji planu zaopatrzenia  miasta w ciepło, skonkretyzowanego  
w 2004 roku uchwałą Rady Miasta, stworzony został optymalny, pierścieniowy układ miejskiego  
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systemu ciepłowniczego. Pierścień stwarza możliwość drugostronnego zasilania odbiorców  
w przypadku dużej awarii, a ponadto pozwala na przyłączenie szeregu nowych obiektów.  
W 2007 roku będzie budowana magistrala cieplna, do obiektów centrum handlowo-rozrywkowego 
ASCANA, która w przyszłości będzie wykorzystana do utworzenia tzw. małego pierścienia, 
łączącego komorę przy ul. Jagiellończyka z komorą przy moście kolejowym. Przewidywana jest 
także rozbudowa sieci po lewej i prawej stronie ul. Myśliborskiej. Wraz z ZGM przygotowywane 
jest objęcie centralnym ogrzewaniem budynków w Śródmieściu, dotychczas ogrzewanych piecami.  
W 2005 roku Agencja Nieruchomości Rolnych zwróciła się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu 
problemów ogrzewania osiedli popegeerowskich w Lipkach Wielkich (od 2004/2005) 
Wojcieszycach (od 2006) Baczynie i Marwicach (od 2007). 
W 2006 roku o przejęcie w całości systemu grzewczego zwróciło się miasto Recz.  W wyniku 
porozumienia kotłownia jest obecnie przebudowywana i po zakończeniu inwestycji zostanie 
odkupiona przez gorzowski  PEC. 
5. Łączność 

W ostatnich latach w Gorzowie Wlkp. znacząco zwiększyła się dostępność usług 
telekomunikacyjnych. Obecni na gorzowskim rynku są dwaj najwięksi operatorzy Telekomunikacja  
Polska oraz Multimadia Polska, oferujący szeroką gamę usług, stale rozbudowując swoją sieć. 
Mieszkańcy mogą korzystać również z usług operatora TELE 2, jak również lokalnego, prywatnego 
tj. TELEKAM. Dostawcami usługi, jaką jest internet, na terenie miasta są: PROVECTOR, 
MULTIMEDIA, TPSA-NEOSTRADA i TELEKAM. Ponadto cały teren miasta pokrywa sieć 
wszystkich funkcjonujących w Polsce operatorów sieci komórkowej ORANGE, PLUS, ERA GSM. 
6. Komunikacja 
 Bardzo korzystne położenie geograficzne miasta Gorzowa wpływa na fakt, iż ma dogodne 
połączenia w transporcie kolejowym i autobusowym. Bardzo duże znaczenie w tym zakresie ma 
funkcjonowanie PKS Gorzów Sp. z o.o. oraz gorzowski oddział PKP. Przedsiebiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Gorzowie Sp. z o.o. oferuje usługi przewozowe w zakresie 
przewozów krajowych i zagranicznych dla ruchu pasażerskiego i towarowego. PKS Gorzów Sp.  
z o.o. organizuje połączenia na terenie woj. lubuskiego, pośpieszne połączenia dalekobieżne, swoim 
zakresem obejmuje również komunikację międzynarodową turystyczną. Przedsiębiorstowo 
prowadzi również działalność spedycyjną krajową i zagraniczną. Należy do spółki PKS-
INTERNATIONAL-CARGO. PKS realizuje również obsługę pasażerów w formie przewozów 
turystycznych, w formie najmów turystycznych krajowych i zagranicznych oraz organizacji 
wycieczek.  
 Podstawowa oś komunikacji kolejowej w Gorzowie to linia Krzyź-Kostrzyn, biegnąca ze 
wschodu na zachód popółnocnym brzegu rzeki Warty. Ze stacji Gorzów Główny poprzez most na 
Warcie kanale Ulgi odchodzi linia Gorzów-Zbąszynek. W Gorzowie znajduje się 5 stacji  
i przystanków kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich i towarowo-
przeładunkowych. Gorzów posiada bezpośrednie powiązania kolejowe w obrocie pasażerskim do:  
Poznania, Warszawy, Zbąszynka, Kostrzyna, Bydgoszczy, Piły, Międzyrzecza. 
 Wynikiem prowadzonych "Międzynarodowych rozmów transportowych" powstała 
inicjatywa powołania Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych, majacego na celu 
reaktywację połączenia kolejowego między Berlinem a Gorzowem. Pod koniec kwietnia 2006 roku  
we Frankfurcie/O podpisany został akt notarialny – umowa założycielska, dająca zaczątek 
działalności Wspólnocie Interesów "Linia kolejowa Berlin – Gorzów Wlkp.”  
 W zakresie komunikacji powietrznej prowadzone są prace przygotowawcze do 
uruchomienia lotniska trawiastego dla celów sportowo-ratowniczych w rejonie Wojcieszyc  
i Różanek (gmina Kłodawa). Jako docelowe rozwiązanie zakłada się wybudowanie w przyszłości 
pasa betonowego dla lotów charterowych oraz biznesowo-turystycznych.  
Przepływająca przez miasto rzeka Warta stanowi drogę wodną, łączącą Odrę z Wisłą poprzez Noteć 
i Kanał Bydgoski. Umożliwia to komunikację wodną z Poznaniem i Koninem oraz zespołem 
portowym Szczecin – Świnoujście. Głębokości kształtują się w granicach od 1,10 m do 1,60 m.  
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Przy takich stanach maksymalna nośność taboru wynosi do 550 ton, a długość zestawu do 95 
metrów. Istniejące warunki wodne stwarzają także przesłanki sprzyjające rozwojowi turystyki 
wodnej dla małych statków i łodzi. W tym celu planowana jest budowa nowoczesnej Mariny dla 
przypływających wodniaków.  
 Obecnie układ komunikacji kołowej miasta składa się z ok. 282 km dróg, w tym ok. 191 km 
dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych). Głównymi jego 
elementami są dwie przecinające się drogi krajowe nr 3 i nr 22. Od paru lat podejmowane są 
działania zmierzające do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz do 
usprawnienia wewnętrznego układu komunikacyjnego poprzez budowę nowych dróg  
i modernizację istniejących już układów.   
Do najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat należą: 

1. Trasa Nadwarciańska z mostami nad Wartą, Kanałem Ulgi i rondem Santockim; 
2. Ulica Kasprzaka z rondem; 
3. Druga jezdnia ul. Górczyńskiej i Piłsudskiego z rondami: Górczyńskim, Niepodległości  

i Gdańskim; 
4. Trasa Średnicowa z rondami Kard. Stefana Wyszyńskiego i Myśliborskim; 
5. Połączenie ul. Walczaka  z ul. Podmiejską (odcinek drogi krajowej nr 22)  wraz z rondem 

Sybiraków; 
6. I Etap Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. wraz z odcinkiem ul. Sulęcińskiej do  

ul. Poznańskiej wraz z rondem oraz połączenie z ul. Kasprzaka; 
7. Ulice Maczka i Bogusławskiego na osiedlu Górczyn; 
8. Ulice Sczanieckiej i Dowbór – Muśnickiego na osiedlu Piaski. 

W najbliższych latach kontynuowane będą działania związane ze zmianą układu komunikacyjnego 
miasta. Wykonana została kompleksowa analiza układów drogowych miasta wraz z prognozami 
jego rozwoju do 2020 r., która pozwala na podjęcie prac planistycznych dotyczących stworzenia 
harmonogramu inwestycyjnych zadań drogowych. 
Gorzów Wlkp. doczeka się wreszcie trzeciego mostu drogowego przez Wartę. Zostanie on 
uruchomiony w ciągu realizowanej obecnie Zachodniej Obwodnicy Gorzowa. Po oddaniu (plan VI-
2007r.) ww. etapu Obwodnicy i zakończeniu realizacji budowy nowego przebiegu ulicy Grobla 
wraz z rondem przy przebudowywanym obecnie Moście Staromiejskim oraz  po wybudowaniu 
nowego ronda u zbiegu ulic Walczaka i Pomorskiej, której przedłużenie przez Park Kopernika 
połączy w całość odcinki realizowanej od kilku lat „Trasy Średnicowej” – układ drogowy miasta 
będzie powoli „normalnieć”. Uciążliwy ruch tranzytowy zwłaszcza ciężarowy zostanie wówczas  
niejako wyrzucony z centrum miasta, co pozwoli na kolejne remonty ulic śródmiejskich 
zdewastowanych przez ruch ciężarowy. 
W fazie projektowania jest druga jezdnia Zachodniej Obwodnicy Gorzowa z pełnym węzłem  
w rejonie ulicy Kostrzyńskiej, której przebudowa też czeka na realizację. Przygotowana jest 
również dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz  
z budową dwóch rond u zbiegu z ulicą Górczyńską i wjazdem do Szpitala Wojewódzkiego. 
Realizacja inwestycji usprawni i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie miasta. 
 W najbliższym okresie planowane są remonty kapitalne ulic: 
-  Kwiatowa (w ramach zadania pn.: Kompleksowe uzbrojenie dzielnicy Zawarcie), 
-   Strażacka i Wiatraczna, w rejonie Zakanala, 
-  Fredry (na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ulicy Słowiańskiej łącznie z przebudową 
skrzyżowania z ul. Staszica) oraz przebudowa ulicy Obrońców Pokoju w rejonie  
Oś. „Górczyn”. 
II.3. Sfera ekologiczna 
1. Stan zanieczyszczenia wód   
 Na stan czystości wód rzeki Warty w obrębie miasta wpływa przede wszystkim stan 
gospodarki wodno – ściekowej w zlewni powyżej Gorzowa Wlkp. Oceny jakości wód Warty na 
terenie miasta dokonano w oparciu o badania przeprowadzone  w punkcie kontrolno-pomiarowym,  
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na moście drogowym w 57,2 km biegu rzeki. Wody Warty w tym punkcie pomiarowym 
odpowiadały IV klasie czystości. Na ogólną ocenę rzeki złożyły się następujące wskaźniki: 
wskaźniki fizyczne były podwyższone do IV klasy ze względu na barwę; wskaźniki biogenne 
odpowiadały III klasie ze względu na wartości azotu Kjeldahla i fosforany; zasolenie wód było 
niskie i nie przekraczało wartości dopuszczalnych dla I i II klasy; wartości metali mieściły się  
w I klasie czystości; wskaźniki biologiczne zaliczone zostały do klasy IV ze względu na 
podwyższone wartości chlorofilu „a”; wskaźniki mikrobiologiczne obrazujące stan sanitarny 
wskazywały na V klasę. 

Wpływ na stan czystości rzeki Kłodawki ma charakter jej zlewni – duża powierzchnia, silnie 
rozwinięta sieć hydrograficzna, liczne stawy rybne, wprowadzanie wód deszczowych z terenu 
miasta. Oceny jakości wód rzeki, przepływającej przez miasto na długości około 6 km dokonano  
w oparciu o badania prowadzone  na odcinku przyujściowym w 0,1 km biegu rzeki. Stan czystości 
jej wód odpowiadał IV klasie. O takiej klasyfikacji zdecydowały wskaźniki fizyczne – barwa  
i zawiesina, pozostałe wskaźniki mieściły się w I, II i III klasie czystości, wskaźniki 
mikrobiologiczne, obrazujące stan sanitarny wskazywały na V klasę. 
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony był w Gorzowie w trzech punktach 
pomiarowych, z których jeden należy do sieci krajowej, a dwa do sieci regionalnej. Wody  badane 
w otworze monitoringu podstawowego odpowiadały III klasie – wody niskiej jakości, natomiast 
wody w  pozostałych dwóch otworach zaliczono do klasy Ib – wody dobrej jakości.    
 2. Stan zanieczyszczenia powietrza  

Czynnikami wpływającymi na stan stężeń zanieczyszczeń w powietrzu są między innymi: 
wielkość emisji, sposób zagospodarowania terenu, warunki wprowadzania zanieczyszczeń.  
W mieście występuje zarówno emisja punktowa, której źródłami są zakłady przemysłowe, lokalne 
kotłownie, indywidualne piece węglowe, jak również emisja niezorganizowana, pochodząca 
głównie z transportu drogowego. 

Ocena jakości powietrza w Gorzowie Wlkp. dokonywana jest na podstawie badań imisji 
zanieczyszczeń, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. Zanieczyszczenia,  
dla których nie było prowadzonych badań sklasyfikowano, wykorzystując metody szacunkowe, 
biorąc pod uwagę wyniki badań, wykonanych w innych strefach o charakterze zbliżonym do 
warunków, występujących w Gorzowie. Oceniając stan jakości powietrza, brano pod uwagę 
następujące zanieczyszczenia: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon 
i pył zawieszony. Jak wynika z przeprowadzonej oceny i dokonanej na tej podstawie klasyfikacji 
stref, miasto zaliczono do klasy C. Podstawą do takiego sklasyfikowania strefy było odnotowanie 
ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego. Pozostałe stężenia zanieczyszczeń kształtowały się 
na poziomie niższym od dopuszczalnych norm.            
3. Odpady           
 Ogólna ilość odpadów powstających co roku na terenie miasta wynosi około 130 tys. Mg,  
w tym odpadów komunalnych ok. 38 tys. Mg, a resztę stanowią odpady pochodzenia 
przemysłowego (ok. 92 tys. Mg). Część z tych ostatnich wykorzystywana jest gospodarczo  
w postaci surowców wtórnych. Dostarczone z terenu Gorzowa Wlkp. odpady komunalne od 1998 r. 
są w 100 % poddawane segregacji w nowoczesnym Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów 
zlokalizowanym przy ul. Małyszyńskiej 180, należącym do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ulicy Teatralnej 49 w Gorzowie. Zakład wyposażony jest w linię do segregacji 
odpadów (typ ACMB) kompostownię pryzmową, linię do uszlachetniania kondycjonera 
glebowego, linię doczyszczania surowców wtórnych odzyskanych z odpadów komunalnych wraz  
z urządzeniami do uszlachetniania odpadów (prasa, rozdrabniarka) oraz nieckę składowiska.  
Do zakładu w roku 2004 trafiło 25516 Mg odpadów komunalnych i 16127 Mg odpadów 
przemysłowych, a w roku 2005 odpowiednio: 26213 Mg i 24685 Mg odpadów. W 2005r. w ZUO 
wyprodukowano ok. 3,09 tys. ton kondycjonera glebowego oraz wysegregowano ok. 1,099 tys. Mg 
surowców wtórnych (między innymi: ok. 254 Mg szkła, ok. 192 Mg złomu żelaznego, ok. 36 Mg  
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twardych tworzyw sztucznych, ok. 10 Mg złomu aluminium, ok. 134 Mg butelek PET) ok. 5 Mg  
akumulatorów i baterii. Pozostały po segregacji balast jest składowany na dwóch kwaterach  
o łącznej powierzchni ok. 3.3 ha. Składowisko posiada prawidłową lokalizację i wymagane 
zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz system monitorowania wód 
podziemnych. Ponadto zakład przyjmuje odpady niebezpieczne, które przechowywane  
są w magazynie przejściowym i przesyłane do utylizacji do jednostek specjalistycznych.  
RZUO posiada certyfikaty zarządzania jakością i środowiskiem - ISO 9001 i 14001  
oraz przygotowuje się do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zakład przygotowuje się do 
rozbudowy o kolejne kwatery do składowania odpadów zawierających azbest – 0,5 ha, 
niebezpiecznych – 0,5 ha, i innych niż niebezpieczne – 1,5 ha. Powstaną nowe linie do przerobu 
odpadów zielonych i demontażu odpadów gabarytowych. Z części odpadów balastowych 
wysokokalorycznych produkowane będzie paliwo alternatywne.  
II.4. Sfera gospodarcza 
 Gorzów Wlkp. jest głównym ośrodkiem gospodarczym województwa lubuskiego. Stałemu 
rozwojowi gospodarczemu sprzyja stworzony w mieście dobry klimat dla inwestorów, aktywność 
władz samorządowych oraz instytucji promujących i wspierających działalność gospodarczą (m.in.: 
Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Wspierania Gospodarki S.A., Lubuskiej Organizacji 
Pracodawców, Lubuskiej Fundacji Zachodnie Centrum Gospodarcze, Zachodniej Izby 
Przemysłowo-Handlowej). W sferze obsługi biznesu działa w Gorzowie Wlkp. pblisko 30 placówek 
bankowych oraz szereg firm doradczych, ubezpieczeniowych i reklamowych.  W mieście 
organizowane są imprezy o charakterze gospodarczym (m.in. Euroregionalna Prezentacja 
Gospodarcza „Euro-Targi”, Międzynarodowe Targi Produktów Regionalnych „Euro-Produkt”),  
a wiele spośród działających podmiotów gospodarczych posiada prestiżowe wyróżnienia branżowe 
oraz europejskie certyfikaty jakości.                
1. Rynek Pracy           
 Na koniec 2005 r. pracujących w Gorzowie Wlkp. było 33.723 osoby, z czego najwięcej 
osób pracowało w przemyśle i budownictwie – 33,9%. Porównując dane z roku 2005 z rokiem 
2004, zauważamy wzrost zatrudnienia, tj. o 744 osoby, z tego wzrost o 400 osób pracujących  
w przemyśle i budownictwie. W roku 2006 tendencja wzrostowa była kontynuowana, co pośrednio 
obrazują dane dotyczące bezrobocia.  
 

Liczba osób pracujących w Gorzowie Wlkp. wg wybranych sekcji PKD 
 

                                                        2003                        2004                        2005 
ogółem 34 136 32 979 33 723 
przemysł i budownictwo 12 308 11 040 11 441 
 
2. Podmioty gospodarcze 
Gorzów Wlkp. jest miastem przemysłu (chemicznego, włókienniczego, farmaceutycznego, 
elektrotechnicznego, drzewnego, motoryzacyjnego, maszynowego) oraz budownictwa i handlu. Na 
terenie miasta prowadzi działalność blisko 17,5 tys. podmiotów gospodarczych, w tym ponad 400  
z udziałem kapitału zagranicznego. Do największych firm z udziałem kapitału zagranicznego 
należą: 
SE Bordnetze Polska Sp. z o.o.  

(produkcja wiązek elektrycznych do samochodów), 
 

Zakłady Włókien Chemicznych STILON S.A.  
(produkcja: włókien dla przemysłu tekstylnego w ramach programu produkcyjno – 

handlowego Nylstar, włókien do celów technicznych w ramach programu produkcyjno – 
handlowego Rhodia Industrial Yarns, granulatów konstrukcyjnych w ramach programu  
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(produkcyjno – handlowego Rhodia Engineering Plastics),  

BAMA POLSKA Sp. z o.o.  
(produkcja akcesoriów obuwniczych), 

Zakłady Farmaceutyczne VETOQUINOL BIOWET Sp. z o.o.  
(produkcja leków weterynaryjnych), 

ENKA Sp. z o.o.  
(przetwarzanie przędzy wiskozowej), 

FAURECIA GORZÓW Sp. z o.o.  
(produkcja elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu samochodowego) 

INTER-SICHERHEITS-SERVICE Sp. Z o.o. 
(produkcja sejfów) 

HEIDENHEIM MICROPRINT POLSKA 
           ( wytwórnia elektronicznych obwodów drukowania) 
Do grupy największych przedsiębiorstw w mieście, oprócz wyżej wymienionych, należą m.in.: 
Fabryka Maszyn do Drewna GOMAD  

(produkcja maszyn do obróbki drewna), 
HOLDING - ZREMB Gorzów S.A.  

(produkcja urządzeń i konstrukcji stalowych), 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe INTERBUD – WEST Sp. z o.o.  

(budownictwo obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów inżynieryjnych), 
Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. z o.o.  

(produkcja części do maszyn i urządzeń, elementów z tworzyw sztucznych), 
GOMA Sp. z o.o. 

(produkcja maszyn do obróbki drewna) 
Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne GOTECH Sp. z o.o.  

(produkcja konstrukcji stalowych, wykonawstwo budownictwa przemysłowego) 
BT TOPBETON Sp. z o.o.  
 (budownictwo, produkcja wyrobów betoniarskich)  
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego ŚWIT  

(produkcja akcesoriów filcowych i skórzanych) 
Spółdzielnia Inwalidów WARTA 
 (producent galanterii biurowej) 
MAGNUM Spółka Jawna 

(Dom Wydawniczy Prawo i Finanse, usługi poligraficzne i introligatorskie, produkcja 
chemii gospodarczej). 
Na terenie miasta działaja zarówno międzynarodowe sieci handlowe, jak: CASTORAMA, TESCO, 
NETTO, INTERMARCHE, LIDL, BIEDRONKA, DEICHMANN oraz liczne sklepy rodzinne  
i markety np. PIOTR I PAWEŁ, KOMFORT, BERTI, NOMI, RTV Euro AGD. W Gorzowie 
znajdują się również nowoczesne centra handlowo-usługowe, m.in. PANORAMA, PARK 111, 
GALERIA MŁYŃSKA, WATRAL, wrótce zaś zostanie otwarta ASKANA, która będzie 
największym i najnowocześniejszym centrum handlowo-rozrywkowym regionu. Architektura 
budynku połączy w sobie tradycję: materiały wykończeniowe budynków i elementy zabytkowe 
oraz nowoczesność rozwiązań komercyjnych - przeszklony dach, windy panoramiczne, 
nowoczesny multiplex. Obiekt ASKANY, stanowiący połączenie szerokiej oferty handlowo- 
usługowej z rozrywką, będzie doskonałym miejscem rodzinnych zakupów i wypoczynku w kinie, 
kawiarni, czy restauracji. 
 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrwane w Gorzowie Wlkp. w rejestrze REGON  
wg wybranych sekcji PKD w latach 2004-2006 (stan na 31 grudnia 2006 r.) 
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Źródło danych: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

3. Rolnictwo 
Tereny wykorzystywane rolniczo, zlokalizowane są głównie w obszarach południowych miasta. 
Użytki rolne w granicach Gorzowa Wlkp. zajmują 4.612 ha, w tym : grunty orne – 3.790 ha, łąki – 
482 ha, pastwiska – 269 ha, sady – 71 ha, co stanowi 53,6% jego powierzchni. Powyższą liczbą 
objęte są też tereny obecnie użytkowane rolniczo, lecz docelowo przewidywane w planach 
zagospodarowania przestrzennego pod różne funkcje, takie jak: mieszkalnictwo, drogi, bazy, 
składy. Perspektywicznie obszary te ulegać będą zmniejszaniu w miarę realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych w mieście.                
4. Inwestycje 
Obecnie miasto Gorzów Wlkp. najsilniej inwestuje w rozwój i modernizację układów 
komunikacyjnych, budowę systemów kanalizacji sanitarnej oraz w rozbudowę infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. W roku 2006 zakończono budowę m.in. Bulwaru Nadwarciańskiego  
(ul. Nadbrzeżna) oraz budowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
Aktualnie realizowane są  następujące inwestycje: 
Zachodnia Obwodnica Gorzowa Wlkp. – jest to arteria komunikacyjna o decydującym  
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znaczeniu dla Gorzowa Wlkp., która spowoduje uwolnienie Miasta głównie od ruchu tranzytowego 
na kierunku północ – południe oraz ułatwi przejazd turystów udających się nad Bałtyk, 
Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie, 
Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.-ul. Grobla – Most Staromiejski, 
Budowa połączenia drogowego ul. Pomorskiej z ul. Piłsudskiego przez Park Kopernika wraz  
z odcinkiem ul. Walczaka, 
Budowa Centrum Edukacji Artystycznej, 
Budowa przyszkolnych boisk sportowych, 
Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyszłego terenu na plac targowy  
(przy ulicy Przemysłowej), 
-    Adaptacja i modernizacja pokoszarowych budynków Wyższej Szkoły Biznesu na cele statutowe. 
Przygotowywane są do realizacji następujące zadania: 
Przebudowa ul. Kostrzyńskiej, 
Przebudowa ul. Wyszyńskiego, 
Budowa ul. Niepodległości, 
Modernizacja obiektów gospodarki osadowej i energetycznej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
wraz z budową systemu wod. – kan. Gorzowa Wlkp., 
Trasa Alternatywna – zmodernizowana trasa służyć ma do płynnego przeprowadzenia przez miasto 
ruchu tranzytowego w kierunku przejścia w Kostrzynie n/O na kierunek Gdańsk, 
Ochrona przeciwpowodziowa dzielnicy Zawarcie wraz z systemem melioracji – prowadzona  
w celu uregulowania stosunków wodnych na obszarach znajdujących się na południowym brzegu 
Warty w granicach miasta, 
Budowa wschodniego bulwaru nadwarciańskiego, 
Modernizacja miejskiego stadionu żużlowego, 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3  
w Gorzowie Wlkp., 
Przebudowa skrzyżowania drogowego Fredry, Staszica, Kochanowskiego, 
Modernizacja ulic: Estkowskiego, Łokietka, Wybickiego, Jagiełły, Chrobrego i Sikorskiego  
z wprowadzeniem funkcji deptaka, 
Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-
rekreacyjne oraz inne zadania ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta. 
5. Wolne tereny pod inwestycje 

Gorzów Wlkp. posiada własne wydzielone tereny inwestycyjne. Szczególne znaczenie dla 
rozwoju potencjału ekonomicznego miasta i wprowadzania nowych jakości do funkcjonowania 
lokalnego rynku pracy ma utworzona w 2001 roku Podstrefa Gorzów, wchodząca w skład 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto Gorzów jako akcjonariusz  
K-S SSE S.A. posiada 3% udziałów.  
Oferowane przez strefę warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz warianty ulg budzą 
duże zainteresowanie poważnych inwestorów. Granicami Podstrefy Gorzów Kostrzyńsko – 
Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej objęty jest obszar 72,9902 ha. Są to tereny uzbrojone, 
dobrze skomunikowane. Według stanu na luty 2007 r. tereny wolne pod inwestycje obejmują 
powierzchnię 42,2344 ha.  
Ponadto wśród terenów inwestycyjnych miasta Gorzowa Wlkp. znajdują się: 
 tereny pod budowę stacji paliw, 
 tereny produkcyjno – magazynowe, 
 tereny pod budowę obiektów usługowo – handlowych, 
 tereny budownictwa mieszkaniowego, 
 nieruchomości zabudowane przeznaczone na cele usługowe. 
Są to tereny położone w różnych częściach miasta, w pełni lub częściowo uzbrojone,  
o dobrym dostępie komunikacyjnym o łącznej powierzchni pow. 300 ha. 
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Głównymi atutami miasta przyciągającymi inwestorów są: 
• atrakcyjne położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych blisko 

granicy polsko – niemieckiej i Berlina, 
•  dobre skomunikowanie miasta (drogowe, kolejowe, a w niedługiej przyszłości lotnicze), 
•  łatwy dostęp do mediów, 
•  atrakcyjne tereny pod inwestycje, w tym teren Podstrefy Gorzów Kostrzyńsko – Słubickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
•  lokalne ulgi dla inwestorów. 
 
 

Lokalizacja Podstrefy Gorzów 
1. Tereny przy ul. Walczaka 

                                 2. Tereny przy ul. Szczecińskiej 
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II.5. Sfera społeczna 
1. Demografia 
Według stanu z końca 2005 r. miasto Gorzów Wlkp. liczyło 125.416 mieszkańców,  
w tym: 65.695 kobiet (52,38%) i 59.721 mężczyzn (47,62%). Średnio na 1 km2 powierzchni miasta 
mieszkało 1.458 osób. Ludności w wieku przedprodukcyjnym było 18,38%, produkcyjnym 
67,66%, a poprodukcyjnym 13,96%.   
Pozostałe dane opisujące sytuację demograficzną Gorzowa Wlkp. zamieszczono w tabeli poniżej .  
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Wyszczególnienie Okres I – XII 2005 r . 
Urodzenia żywe 1.179 
Zgony ogółem 1.060 
     w tym: niemowląt 
                (dzieci w wieku poniżej 1 roku) 7 

Przyrost naturalny 119 

ogółem 1.315 

       w ruchu wewnętrznym 1.265 
Zameldowania  
na pobyt stały 

       z zagranicy 50 
ogółem 1.484 

       w ruchu wewnętrznym 1.407 
Wymeldowania  
z pobytu stałego 

       za granice 77 
stałej - 169 Saldo migracji 
       w tym: zewnętrznej -27 

 

  
2. Kultura i sztuka 
 Gorzów Wlkp. funkcjonuje w regionie i kraju jako ośrodek, będący miejscem organizacji 
ogólnopolskich imprez kulturalnych. Jest to miasto o dużym potencjale kulturalnym. Istnieje                   
tu wiele instytucji, stowarzyszeń oraz grup artystycznych i kulturalnych, zajmujących się 
upowszechnianiem i tworzeniem dóbr kultury w mieście.  
Gorzów Wlkp. posiada 7 instytucji kultury, prowadzonych przez Radę Miasta, jedną prowadzoną 
wspólnie przez Miasto oraz Urząd Marszałkowski oraz 2 instytucje, podległe Urzędowi  
Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego. 
Najważniejszymi instytucjami kultury są: 
* Miejskie Centrum Kultury, które jest realizatorem takich przedsięwzięć jak: reaktywowane                 
z sukcesem w 2005 roku Reggae nad Wartą, Przegląd Kapel Rockowych Rock Festiwal. 
* Miejski Ośrodek Sztuki, w którym, obok istniejącej już ponad 25 lat Galerii BWA, działają: 
Galeria Nowych Mediów, artystyczne kino „60 Krzeseł” (zrzeszone w Sieci Kin Studyjnych), Kino 
Niezależne, Akademia Filmu, Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron oraz Ośrodek Alliance 
Francaise. Prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniającą sztukę współczesną poprzez 
organizowanie profesjonalnych wystaw, mających zasięg ogólnopolski (Biennale Sztuki Sakralnej, 
przy współpracy ZPAP – Salon Jesienny), organizuje projekcje filmowe z zakresu kina 
niekomercyjnego, niezależnego. Instytucja organizuje w roku około 28 wystaw, prezentuje średnio 
180 filmów (na 646 seansach), które ogląda ponad 11 000 widzów. 
* Jazz Club „Pod Filarami”, który działa od 1980 roku, jest obecnie jedną z najprężniejszych 
instytucji kultury w województwie oraz jednym z najbardziej cenionych klubów jazzowych                
w kraju, w którym goszczą artyści jazzowi i bluesowych o międzynarodowej sławie. Klub promuje 
kulturę muzyczną poprzez kontakt z “żywą” muzyką i prezentacje wszystkich nurtów jazzu 
tradycyjnego i współczesnego, a także stylów pokrewnych – od muzyki klasycznej, przez etniczną,  
czy też piosenkę poetycką. Wspaniałą formą upowszechnia i uspołecznienia kultury muzycznej 
wśród dzieci i młodzieży stała się, prowadzona przez Jazz Club „Pod Filarami” od 20 lat, Mała 
Akademia Jazzu, w której wzięło już udział ponad 25 tys. młodych ludzi; 
* Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, działająca ponad pięćdziesiąt lat, dysponująca 17 
filiami bibliotecznymi oraz filiami Książki Mówionej, Zbiorów Specjalnych i Zbiorów Naukowych, 
Zbiorów Audiowizualnych. W październiku 2006 roku został wmurowany kamień węgielny pod 
rozbudowę biblioteki na miarę XXI wieku. Nowy gmach ma być oddany do użytku w 2007 roku. 
* Teatr im. Juliusza Osterwy, działający od 1946 roku. Jest organizatorem Gorzowskich Spotkań 
Teatralnych, będących przeglądem najciekawszych spektakli w kraju; Międzynarodowych Spotkań  
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Teatrów Ulicznych oraz Sceny Letniej.  
* Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, które na terenie Gorzowa mieści się w dwóch 
zabytkowych obiektach. Rocznie realizuje średnio 30 wystaw oraz 20 imprez. Dodatkowo Muzeum 
Lubuskie posiada jeszcze dwa obiekty: Zagrodę Młyńską w Bogdańcu, obejmującą trzy zabytkowe 
obiekty oraz Gród Santocki w Santoku. 
 Niebagatelną rolę odgrywa w mieście bardzo ożywiona działalność stowarzyszeń, 
towarzystw i związków twórczych oraz prężnie działający amatorski ruch artystyczny (około 100 
grup), do którego należą: Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne, pomysłodawca i organizator  
jednej z najbardziej znanych imprez fotograficznych w Polsce – Ogólnopolskich Konfrontacji 
Fotograficznych, Gorzowskie Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego, pod którego 
auspicjami działa Gorzowska Orkiestra Kameralna, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta. Zespoły: Chór 
„Cantabile”; Zespół Artystyczny „Buziaki”; Zespół Taneczny „Kontra Mini”; Zespół Tańca 
Ludowego „Mali Gorzowiacy”, działający od 25 lat; Zespół Tańca Ludowego „Gorzowiacy”. 
 W Gorzowie Wlkp. działają również dwie szkoły artystyczne: Szkoła Muzyczna I i II 
stopnia im. T. Szeligowskiego, Szkoła Muzyczna I stopnia  im. W. Ciesielskiego, w których 
kształci się łącznie 410 uczniów oraz Liceum Sztuk Plastycznych powstałe w 1994 roku  
z inicjatywy władz samorządowych. 
 Oblicze miasta Gorzowa Wlkp. kreują m in. takie wydarzenia kulturalne jak: 
Doroczna Wystawa Fotografii, 
Przegląd Kapel Rockowych Rock Festiwal, 
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha,   
Konfrontacje Fotograficzne,   
“Reggae nad Wartą”, 
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, 
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej,     
Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich “Romane Dyvesa”,  
Scena Letnia,  
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny “Serenada nad Wartą”,    
Gorzowskie Spotkania Teatralne,  
Gorzowskie Dni Muzyki, 
Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Z. Morawskiego,   
Jesień Jazzowa –  Klucz do Kariery, 
Biennale Sztuki Sakralnej. 
Mając na uwadze zaspokojenie potrzeb mieszkańców w dziedzinie kultury oraz podniesienie 
jakości życia społecznego i rozwój miasta jako znaczącego ośrodka kulturalnego w regionie, 
władze miasta rozpoczęły budowę Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp., w którym 
znajdować się będą m.in. wszystkie szkoły artystyczne oraz sala koncertowa.        
3. Sport 

Aktualnie w Gorzowie Wlkp. funkcjonują 34 kluby sportowe zrzeszające 2.133 
zawodników, którzy w 45 sekcjach uprawiają 31 dyscypliny sportu. Ponadto w mieście działa  
18 Uczniowskich Klubów Sportowych, skupiających 966 dzieci i młodzieży. W ramach UKS – ów 
działa 37 sekcji w 12 dyscyplinach sportu. 
W rozgrywkach ligowych miasto reprezentują: 
Ekstraliga 
- żeńska drużyna koszykówki (KS „AZS-PWSZ”), 
- lekkoatleci (KS „AZS-AWF”), 
- szachiści (KSZ „Stilon”); 
I liga 
- męska drużyna piłki ręcznej (KS „AZS-AWF”), 
żeńska drużyna piłki nożnej (ZTKKF „Stilon”), 
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- męska drużyna siatkówki (GTPS), 
- żużlowcy (KS „Stal - Gorzów”), 
- żeńska drużyna tenisa stołowego (GKS „Gorzovia”), 
- żeńska drużyna koszykówki (KS AZS PWSZ); 
II liga 
- dwie męskie drużyny tenisa stołowego (GKS „Gorzovia”), 
- żeńska drużyna tenisa stołowego (GKS „Gorzovia”); 
III liga 
- męska drużyna piłki nożnej (GKP). 
Gorzowscy zawodnicy odnosili również duże sukcesy na arenach światowych w sportach 
indywidualnych szczególnie w kajakarstwie i wioślarstwie. 
W 2004 roku gorzowscy sportowcy zdobywali laury na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 
paraolimpijskich, mistrzostwach świata, Europy.  
Miasto najbardziej dumne jest ze zdobytego przez Tomasza Kucharskiego /AZS AWF/ drugiego 
złotego medalu olimpijskiego w wioślarstwie wraz ze swoim sportowym partnerem  
z Bydgoszczy Robertem Syczem. Wiele radości dostarczył również wywalczony ponownie 
brązowy medal kajakarki MKKS Gorzów Beaty Sokołowskiej – Kuleszy, wspólnie z Anetą 
Pastuszką z Poznania, byłą zawodniczką gorzowskiego klubu. 
W 2005 roku gorzowscy sportowcy w mistrzostwach Polski wywalczyli łącznie 31 medali, w tym: 
7 złotych, 16 srebrnych i 8 brązowych, natomiast w Akademickich Mistrzostwach Polski sportowcy 
AZS AWF  w lekkiej atletyce i wioślarstwie zdobyli łącznie 4 medale w tym 1 złoty, dwa srebrne 
oraz 1 brązowy. W Pucharze Świata medale zdobywali przedstawiciele MKKS i AZS AWF  
w kajakarstwie i  wioślarstwie.  
W sumie gorzowianie zdobyli - 21 medali z tego sześć złotych, 8 srebrnych i siedem brązowych. 
Rok 2006 to kolejne sukcesy gorzowskich sportowców w dyscyplinach indywidualnych.  
W mistrzostwach Polski seniorów gorzowianie zdobyli /do 27 sierpnia/ łącznie 26 medali, z tego:  
9 złotych, 4 srebrne oraz 13 brązowych. Ponadto dziewięć złotych medali wywalczyli zawodnicy 
GZSN „Start” w międzynarodowych mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Daniel Woźniak  
wywalczył trzy złote krążki na 100,200 i 400 m/, oraz po dwa Tomasz Blatkiewicz /kula i dysk/, 
Mirosław Pych /oszczep i kula/ oraz Maciej Lepiato /skok w dal i wzwyż/.  
Również z aren międzynarodowych gorzowscy sportowcy przywieźli kolejne medale. Srebrny 
medal mistrzostw świata w kajakarstwie w konkurencji C-4 na 500 m zdobył Łukasz Woszczyński / 
AZS AWF/. Złoty medal Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarskiej ósemce wywalczył wraz 
z partnerami Piotr Hojka, natomiast złoty medal mistrzostw Europy zdobył Łukasz Woszczyński  
w konkurencji C-2 na 1000 m /wszyscy zawodnicy AZS AWF/. Tak, jak w 2005 roku, tytuł mistrza 
świata wioślarstwie czwórce podwójnej wywalczył wraz ze sowim partnerami Michał Jeliński AZS 
AWF. Dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich w Sydney i Atenach, po perturbacjach 
zdrowotnych w 2005 roku, powrócił na wioślarskie tory, ale występ na mistrzostwach świata wraz  
z Robertem Syczem zakończyli na piątym miejscu. W rozegranych w Szwecji I Halowych 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata sportowców niepełnosprawnych zawodnicy GZSN 
„Start” zdobyli dwa medale. Złoty wywalczył w biegu na 400 m Daniel Woźniak, a srebrny  
w pchnięciu kulą Tomasz Blatkiewicz. 
Mając na względzie promocję gorzowskiego sportu, jak również szczególne podziękowanie dla 
najlepszych sportowców i ich szkoleniowców, Prezydent Gorzowa Wlkp. organizował cyklicznie 
„Konkurs Na Najlepszego Zawodnika Gorzowa”. Tytuły te uzyskali za 2002 rok Joanna Skowroń – 
kajakarka MKKS, za 2004 r. Tomasz Kucharski – wioślarz AZS AWF a za 2005 r. Michał Jeliński 
wioślarz AZS AWF /w 2003 r. konkurs nie był organizowany/.  
W ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży młodzi sportowcy Gorzowa Wlkp. 
zdobyli w 2004 r. - 1.689,63 pkt. a w 2005 roku - 1730,19, co dało naszemu miastu w skali kraju 15 
miejsce wśród powiatów, a 14 wśród gmin. W 2006 roku wyniki współzawodnictwa nie zostały 
jeszcze podsumowane. 
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W okresie minionych lat zorganizowanych zostało w Gorzowie Wlkp. wiele imprez rangi krajowej  
i międzynarodowej, które stały się ważnym czynnikiem promującym nasze miasto.  
Należały do nich przede wszystkim organizowane cyklicznie co roku: 
Lodowy Kryształ Warty w brydżu sportowym, 
Memoriał Dolingiewicza w piłce ręcznej, 
Kongres Brydża Sportowego im B. Piotrowiaka, 
Memoriał Jana Lisowskiego w tenisie, 
Regaty Kajakowe o Memoriał Tadeusza Hryckiewicza, 
Memoriał Kazimierza Wierchowicza w tenisie, 
Runda Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej, 
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego „Europa bez granic”, 
Międzynarodowy Memoriał Edwarda Jancarza. 
Kalendarz cyklicznych imprez co roku uzupełniany był wieloma prestiżowymi imprezami.  
W  latach 2003 – 2005 odbywały się na ”Słowiance” Mistrzostwa Polski w Pływaniu Sportowców 
Niepełnosprawnych. W 2004 roku odbyły się w Gorzowie XXV Halowe Mistrzostwa Polski  
w Piłce Nożnej Kobiet i Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym oraz  ½ finału Mistrzostw 
Europy Juniorów w Piłce Wodnej. W 2005 roku Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu, 
Akademickie Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet, Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej 
PWSZ /mężczyzn/ oraz Mistrzostwa Polski w Karate /kategoria open/. 
W czerwcu 2006 r. odbyły się Międzynarodowe Zawody Dzieci i Młodzieży w karate,  
w miesiącu wrześniu mecz eliminacyjny Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet, Polska – 
Chorwacja, a w październiku Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate. W listopadzie Gorzów będzie 
gościł uczestników Grand Prix Polski oraz Mistrzostw Polski w Pływaniu z udziałem wszystkich 
najlepszych pływaków naszego kraju z medalistami tegorocznych mistrzostw świata. Praca 
szkoleniowa prowadzona jest przez 170 instruktorów i trenerów w tym wielu współpracujących  
z reprezentacjami kraju. O obliczu klubów decyduje również liczna rzesza działaczy i menedżerów. 
W Gorzowie Wlkp. z racji posiadania w naszym mieście swoich siedzib działa również  dziewięć 
związków o charakterze regionalnym.  W myśl ustawy o Kulturze Fizycznej Prezydent Miasta 
sprawuje nadzór nad tymi wszystkimi stowarzyszeniami. 
W latach 2004 – 2006 na terenie Gorzowa Wlkp. podjęto kilka zadań z zakresu inwestycji  
i modernizacji bazy sportowej: 
Oddano do użytku nową halę sportową przy I LO, 
Zmodernizowano siedem boisk przyszkolnych ze sztuczną nawierzchnią, 
Zmodernizowano stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej, 
Wykupiono od właściciela i zmodernizowano stadion żużlowy przy ul. Śląskiej, 
Przystąpiono do modernizacji nowego Centrum Sportowego przy ul. Chopina  /strzelectwo 
sportowe i kulowe, tenis stołowy i boks wraz z zapleczem socjalnym, siłownią oraz kawiarenką/, 
Przyjęto w zarząd OSiR oraz zmodernizowano boisko przy ul. Małyszyńskiej, 
Zmodernizowano pomost oraz wyposażono w nowy sprzęt meblowy, AGD i RTV bazę noclegową 
Przywodnego Ośrodka w Nierzymiu. 
Obecnie baza sportowa miasta to m.in.: 
2 stadiony, 
7 boisk wielofunkcyjnych, 
5 boisk piłki nożnej, 
19 boisk piłki ręcznej, 
11 boisk koszykówki, 
11 kortów tenisowych, 
1 tor łuczniczy, 

• 1 strzelnica sportowa, 
• 3 przystanie wodne, 
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• 2 pływalnie kryte, 
• 10 hal sportowych, 
• 30 sali gimnastyczno – sportowych, 
• 1 tor żużlowy, 
• 1 sztuczne zadaszone lodowisko. 

Większość obiektów sportowych starszej generacji, znajdujących się na terenie miasta wymaga 
remontów i modernizacji. 
4. Oświata i wychowanie 

W ramach miejskiej oświaty publicznej w Gorzowie Wlkp. funkcjonuje 
27 przedszkoli, w tym 3 integracyjne, 
18 szkół podstawowych, w tym 1 z filią , 3 specjalne, 5 z oddziałami integracyjnymi,  
1 sportowa, 1 z oddziałami sportowymi, 
15 gimnazjów, w tym 3 specjalne, 1 gimnazjum dla dorosłych, 5 z oddziałami integracyjnymi,  
1 sportowe, 3 z oddziałami sportowymi, 
18 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 2 licea ogólnokształcące samodzielne, Liceum Plastyczne, 
Sportowe Liceum Ogólnokształcące, ZSZ Specjalna nr 14 i 13 zespołów szkół. 
Kształcenie ustawiczne, praktyczne oraz dokształcanie teoretyczno-zawodowe dla pracowników 
młodocianych realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego. Oprócz szkół i placówek publicznych, 
miejska oświata wzbogacona jest atrakcyjnymi formami placówek niepublicznych. Placówki 
niepubliczne prowadzą edukację w różnych zawodach i specjalnościach w systemie dziennym, 
wieczorowym i zaocznym. Oferta skierowana jest zarówno do młodzieży, jak i osób  
dorosłych. Według stanu na 31.12.2005 roku w Gorzowie Wlkp. zarejestrowanych było 133 szkół  
i placówek oświatowych niepublicznych, w tym: 
przedszkola niepubliczne – 7 (w 4 placówkach tylko oddziały „0”), 
szkoły podstawowe – 4, 
gimnazja niepubliczne – 5, 
szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – 34, 
szkoły ponadgimnazjalne niepubliczne – 15, 
szkoły języków obcych niepubliczne – 15, 
placówki kształcenia ustawicznego – 27, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, poradnie i inne – 23. 
Na terenie miasta funkcjonują 3 samodzielne szkoły wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, ponadto 
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Poznaniu oraz 2 punkty konsultacyjne 
Uniwersytetu Szczecińskiego i Politechniki Szczecińskiej. Szkoły te maja charakter regionalny,  
a zasięg ich oddziaływania ocenia się na ok. 100 km. 
5. Mieszkalnictwo 

Liczba mieszkań w Gorzowie Wlkp. na dzień 31 grudzień 2005 roku wynosiła 45.888. 
Najwięcej mieszkań należy do zasobów spółdzielni mieszkaniowych - 22.385, co stanowi  
ok. 48,8%. Mieszkania komunalne stanowią ok. 15%, zakładowe ok. 1,9%, należące do GTBS  
ok. 0,9%, należące do osób fizycznych stanowią ok. 30,0% i pozostałe ok. 2,6%. 
W okresie od I do IV kwartału 2006 roku 591 mieszkań zostało oddanych do użytku, w tym 107  
w budownictwie indywidualnym. Część zasobów mieszkaniowych, należących do Miasta, 
administrowanych jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Miasto jest również udziałowcem  
w Gorzowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, które buduje mieszkania o czynszu 
regulowanym. Na gorzowskim rynku mieszkaniowym obecne są także liczne wspólnoty 
mieszkaniowe i 7 dużych spółdzielni. Część spółdzielni zajmuje się nie tylko administrowaniem 
posiadanych zasobów, ale także ich rozbudową. Od kilku lat na terenie miasta aktywnie działa 
również szereg firm developerskich, budujących mieszkania na wynajem lub sprzedaż. Szybko 
rozwija się także budownictwo indywidualne. W najgorszym stanie technicznym są budynki  

komunalne, które w ok. 80% pochodzą z okresu 1882 - 1945 r. 
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W grudniu 2004 r. uchwalono Program Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Zadaniem  
programu jest otwarcie drogi do pozyskania środków unijnych na realizację zawartych w nim 
zadań. Program ma na celu ożywienie gospodarcze i społeczne miasta oraz zmianę standardu 
zamieszkania, zwiększenie aktywności turystycznej i kulturalnej, a także powiększenie bazy 
mieszkaniowej i poprawę warunków komunikacyjnych poprzez pozyskanie nowych terenów po 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Tereny poligonowe po byłej jednostce wojskowej, 
znajdujące się we własności Miasta, przeznaczone pod funkcje mieszkaniowe, zostały objęte 
Programem Rewitalizacji.                
6. Ochrona zdrowia 

Na terenie miasta działa jeden Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, w skład którego 
wchodzą: Zespoły Szpitalne przy ul. Dekerta 1, ul. Warszawskiej 48, ul. Walczaka 42 oraz dwa 
pogotowia: Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego oraz Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego Zarząd Okręgowy.  
Na terenie miasta  Gorzowa funkcjonuje (stan na styczeń 2007 r.) 74 Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej oraz 6 przychodni i ośrodków zdrowia – publicznych, w których porad udziela 
400 lekarzy (stan na 31.12.2005 r. ), a zatrudnionych pielęgniarek było 987.  
 Praktyki lekarzy rodzinnych, zorganizowane jako Podstawowa Opieka Zdrowotna, 
odbywają się w 17 placówkach, Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej zapewniając opiekę 
w zakresie podstawowym. Recepty można realizować w ponad 50 aptekach.   
7.  Pomoc społeczna 
 Liczba mieszkańców miasta Gorzowa na koniec 2005 roku wynosiła 125.416. Prowadzone 
analizy wykazują utrzymujący się na podobnym poziomie wskaźnik liczby osób i rodzin ubogich.  
Z roku na rok poszerza się natomiast katalog przyczyn trudnych sytuacji życiowych, mamy do 
czynienia z pogłębiającym się ubóstwem. W rodzinach wymagających zabezpieczenia społecznego, 
obok długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezdomności, znacznie wzrosła liczba osób 
bezrobotnych.  
 W roku 2005 pomocą społeczną objęto 6 408 rodzin tj. 16 899 osób w tych rodzinach , czyli 
średnio co siódma osoba na terenie miasta Gorzowa Wlkp. korzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej (w wymienionej liczbie rodzin, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 
uwzględniono pomoc dla rodzin zastępczych oraz pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych). Powody trudnej sytuacji: 

• ubóstwo występuje w 4874 rodzinach i dotyczy łącznie 12 879 osób, 
• bezrobocie dotyczy 2905 rodzin z łączną liczbą osób w tych rodzinach 7 500, 
• niepełnosprawność występuje w 1612 rodzinach, 
• długotrwała lub ciężka choroba występuje w 1341 rodzinach, 
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego występuje w 1221 rodzinach, z czego 872 to rodziny niepełne, a 167 rodzin jest 
wielodzietnych, 

• alkoholizm występuje w 608 rodzinach, 
• narkomania występuje w 19 rodzinach, 
• trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego dotyczą 60 osób. 

Na realizację świadczeń w 2005 roku w ramach zadań własnych gminy wykorzystano środki  
w łącznej kwocie 5 995 051 PLN. Na realizacje pomocy z zadań zleconych gminie w roku 2005 
wydatkowano środki na kwotę 4 019 142 PLN. 

Programy i działania lokalne na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców Gorzowa 
Wlkp.: 
• pomoc w dożywianiu uczniów, 
• pomoc w formie zakupu biletów komunikacji miejskiej, 
• pomoc w formie zapewnienia gorącego posiłku, 
• pomoc w formie zapewnienia wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży, 
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miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych w 2005 roku przyjęty Uchwałą  
Nr LV/638/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2005 r. 
 

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne i lokalne ośrodki wsparcia zabezpieczają rozpoznane potrzeby 
mieszkańców miasta.  
Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp., 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzowie Wlkp., 
Środowiskowy Dom Samopomocy z filią Ośrodka Terapii Zajęciowej, 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ośrodek wsparcia, w tym dom dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży. Z dniem 01 listopada 2006 roku został przekształcony  
w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  
W 2005 roku na terenie miasta Gorzowa Wlkp. funkcjonowały dwa domy pomocy społecznej. 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze to Ośrodek Wsparcia Rodziny, w ramach którego funkcjonuje 
Dom Dziecka i Dom Małego Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy. Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej 
powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej. W 2005 roku pod opieką Centrum 
pozostawało 208 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 270 dzieci.  
Dział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej w 2005 roku realizował zadania zgodnie  
z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Zgodnie z algorytmem, w 2005 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych Gorzów Wlkp. otrzymał środki finansowe w kwocie 3 412 142 PLN.      
8. Bezpieczeństwo publiczne 

Efektem podejmowanych w szerokim zakresie przez Komendę Miejską Policji  
w Gorzowie Wlkp. działań jest m.in. spadek stwierdzonych przestępstw kryminalnych  
w 2005 r. o 6,9% w stosunku do roku poprzedniego oraz ściganiu sprawców przestępstw 
pospolitych. W 2005 r. stwierdzono łącznie 7987 przestępstw. Porównując w poszczególnych 
latach wskaźniki liczbowe, określające efekty pracy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., 
widać, że ilość przestępstw na terenie działania jednostki systematycznie się zmniejsza. Na 
wyróżnienie zasługują służby ruchu drogowego KMP. Podjęte przez policjantów działania 
przyczyniły się do uzyskania bardzo dobrych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa na 
drogach  miasta Gorzowa. Wprowadzony w 2005 roku system monitoringu i indywidualnego 
nadzoru nad najbardziej zagrożonymi miejscami doprowadził do ograniczenia liczby wypadków na 
tych drogach z 41 do 35 tj. o 14,6%. Po raz pierwszy od trzech lat liczba wypadków w Gorzowie 
była niższa, niż liczba tego typu zdarzeń na terenie gmin powiatu gorzowskiego. Zwiększyła się 
liczba zatrzymań przez policjantów KMP w Gorzowie, osób kierujących pojazdami w stanie 
nietrzeźwym. W stosunku do 2004 roku, w 2005 liczba ta zwiększyła się o 22,9%.  
 W 2006 roku dla służb Ruchu Drogowego i Służb Miejskich głównym zadaniem było 
zapewnienie płynności ruchu na drogach Gorzowa w związku z trwającymi remontami i budową 
nowych dróg. Oceniając działania Komendy Miejskiej Policji należy podkreślić, że przez kolejny 
już rok poprawie uległa skuteczność w ograniczaniu przestępczości kryminalnej i ściganiu 
sprawców przestępstw pospolitych. Wykryto ponad 1/5 wszystkich sprawców przestępstw 
kryminalnych i jest to najwyższy wskaźnik w województwie. Przy skuteczności ścigania sprawców 
przestępstw kryminalnych na poziomie 57,3%, Komenda Miejska Policji w Gorzowie zajmuje  
1 miejsce. W kategorii wykroczeń, w porównaniu z 2004 rokiem nastąpił wzrost uzyskanych 
wyników. Jest to m.in. efekt wdrożenia zasady, aby sprawców wykroczeń najbardziej dotkliwych 
dla społeczeństwa oraz mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego karać  
z całą surowością, natomiast sprawców wykroczeń bez skutkowych, w szerszym zakresie pouczać. 
Analizując poniższą tabelę, obserwujemy wzrost  ujawnionych wykroczeń. 
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Struktura ujawnionych wykroczeń 
                                                                                     2004 2005 
Ogółem 6450 7378 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 1540 2375 
Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 1279 1339 
Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 283 486 
       Na dobre efekty osiągnięte w 2005 roku wpłynęły inicjatywy prewencyjne, mające 
ograniczyć agresywne zachowania oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej 
obywateli. Do w/w działań zostały włączone również podmioty pozapolicyjne. Przeprowadzono  
m.in. działanie pod hasłem „Kobieto obroń się” przy współudziale Centrum Sportowo-
Rehabilitacyjnego „Słowianka” . W programie uczestniczyło 46 kobiet. Kolejna inicjatywa to 
program „Lepiej zapobiegać niż karać – Veto agresji i przemocy”, w wyniku którego 
zorganizowano konkurs na „Małą formę teatralną” oraz festyn „Gorzowski dzień przeciw agresji  
i przemocy”. We współpracy z MZK oraz Stowarzyszeniem Poszkodowanych w Wypadkach 
Drogowych zrealizowano program „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Przeprowadzono wspólne 
„patrole” z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komenda Miejska Policji 
zaangażowała Opiekę Społeczną do wspólnych działań ukierunkowanych na udzielanie pomocy 
osobom bezdomnym.   
 Dla miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie bezpieczeństwa publicznego zagrożenia mogą 
wynikać głównie z:  
przechowywania i używania w procesach produkcji toksycznych środków przemysłowych  
w zakładach pracy istniejących na terenie miasta; 
występowania w granicach administracyjnych miasta znacznej ilości stacji benzynowych 
publicznych i zakładowych oraz składów paliw płynnych; 
przebiegu tranzytowych dróg samochodowych przez wysoką, zwartą zabudowę  aglomeracji 
miejskiej często przewożących ładunki niebezpieczne; 
przebiegu estakady kolejowej; 
możliwości wystąpienia wysokiej wody w lewobrzeżnej części miasta; 
niebezpieczeństwem wystąpienia katastrof budowlanych i pożarów obiektów mieszkalnych  
i przemysłowych. 
W związku z powyższymi zagrożeniami zostało również utworzone Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego. Centrum stanowi zespół sił i środków, mających za zadanie kierowanie  
i koordynację działań służb, których ustawowym obowiązkiem jest ochrona życia, mienia  
i bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
(CPR) jest  stanowiskiem przyjmowania wiadomości o zagrożeniach z terenu miasta w zakresie 
działań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Straży 
Miejskiej, Obrony Cywilnej Miasta, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowego, Pogotowia 
Energetycznego, Pogotowia Wodno – Kanalizacyjnego, Pogotowia Ciepłowniczego. CPR obejmuje 
swoim działaniem miasto Gorzów Wlkp. oraz starostwo powiatowe, natomiast obsługę Centrum 
stanowi Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Centrum pełni również funkcję ostrzegania 
i informowania ludności w miejscu zdarzenia oraz okolicy, zawiadamiania osób funkcyjnych oraz 
przekazywania informacji dla społeczności lokalnej. 
Straż Miejska prowadzi szerokie działania, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom. Działania swe skupiła na rozpoznaniu i likwidowaniu wykroczeń dokuczliwych dla 
Gorzowian (m.in. nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, 
utrzymywanie czystości i porządku na terenie miasta, współpraca z Komendą Miejską Policji  
w zakresie zabezpieczania imprez organizowanych na terenie miasta). W celu ograniczenia 
wykroczeń pospolitych, które mają decydujący wpływ na poczucie bezpieczeństwa i porządku   
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prawnego obywateli, poszczególnym strażnikom przydzielono rejony odpowiedzialności, dzieląc 
miasto na 4 rejony. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców pełnione będą dyżury  
w osiedlowych punktach konsultacyjnych (wspólnie z Policją).  

Prowadząc działania edukacyjno-informacyjne z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
Straż Miejska obejmie opieką prewencyjną wytypowane szkoły.  
9. Bezrobocie 
 Według danych Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy na koniec 2006 r. 
zarejestrowanych było w mieście 4.854 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosiła 9,3%. Kobiety 
stanowiły 53,9% ogółu bezrobotnych, osoby niepełnosprawne 11,7.%, osoby do 12 miesięcy po 
ukończeniu szkoły 6,1%.  
W porównaniu z rokiem 2005, stopa bezrobocia spadła bardzo wyraźnie, o 5,8%, co oznacza, że 
liczba osób pozostająca bez pracy zmalała o 3 321 osób. Stan i strukturę bezrobocia obrazuje 
poniższa tabela. 
 

 
Informacje o stanie i strukturze bezrobocia w Gorzowie Wielkopolskim. 

Rok 31 grudzień 2005 31 grudzień 2006 
   

Stopa bezrobocia (%) 15,1 9,3 
Bezrobotni zarejestrowani 
na koniec miesiąca (osoby) 

8 175 4 854 

w tym (% bezrobotnych ogółem) 
Kobiety 52,3 53,9 

Osoby do 12 m-c po ukończeniu 
szkoły 

4,0 6,1 

Młodzież do 25 roku życia 16,6 15,7 
Osoby powyżej 50 roku życia 21,7 29,0 

Długotrwale bezrobotni 57,6 50,2 
Bez kwalifikacji zawodowych 36,3 35,4 
Posiadający prawo do zasiłku 13,8 15,4 

 
Najwięcej osób bezrobotnych było:  
-   w wieku 45 – 54 lat (33,1%) oraz 25 – 34 lat (24,5.%),  
-  z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (33,2%), policealnym i średnim zawodowym (22%) 
oraz zasadniczym zawodowym (21,9%), 
  pozostających długotrwale bez pracy było 50,2%.  
Spośród wszystkich osób figurujących w rejestrze bezrobotnych zaledwie 15,4% osób posiadało 
prawo do zasiłku. 

 

Bezrobotni w Gorzowie Wielkopolskim według wybranych rodzajów działalności 
ostatniego miejsca pracy w 2006 roku ( stan na 31 grudnia 2006 r.) 
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Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. 

 
Władze miasta mając na uwadze istniejące problemy opracowały w 2001 roku „Miejski program 
łagodzenia skutków bezrobocia”, którego głównymi celami było: 
Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu małych i średnich przedsiębiorstw; 
Działanie na rzecz zwiększenia dostępności do kredytów małych i średnich przedsiębiorstw; 
Opracowanie i aktualizacja materiałów dotyczących rozpoczynania i prowadzenia działalności 
gospodarczej; 
Tworzenie zasad i preferencji sprzyjających rozwojowi gospodarczemu; 
Dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
Program w dużej mierze został zrealizowany. Powołano Fundację Zachodnie Centrum 
Gospodarcze, jako podmiot tworzący struktury, wspierające rozwój sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw.  
W ramach działalności Fundacji utworzono Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości, którego 
zadaniem jest ułatwienie w podejmowaniu działalności gospodarczej, rozwój sektora małych  
i średnich przedsiębiorstw oraz przyrost nowych miejsc pracy. Fundacja realizuje również takie 
zadania jak organizacja kursów, szkoleń, realizuje projekty, ułatwiające kontakty i rozwój 
gospodarczy oraz prowadzi bezpłatne doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wiele osób 
już skorzystało z pomocy i wciąż jest wiele chętnych, by skorzystać z oferty, jaką proponuje 
LFZCG. Są już pierwsze osoby, które opuściły inkubator i rozpoczęły z powodzeniem samodzielne  
prowadzenie działalności.  
Dla osób, chcących rozpocząć działalność gospodarczą, pomocny może okazać się Poradnik, 
opracowany przez LFZCG, który zapewne ułatwi podejmowanie decyzji o rozpoczęciu 
działalności. Jest to poradnik dla początkującego przedsiębiorcy, który wskazuje wszystkie 
działania, jakie przyszły przedsiębiorca musi dokonać, począwszy od rejestracji działalności 
gospodarczej, poprzez zgłoszenie działalności w Urzędzie Statystycznym, Skarbowym, ZUS-ie, 
PIP-ie, Sanepidzie.           
 Źródłem poprawy sytuacji na rynku pracy w Gorzowie Wlkp. z pewnością będzie dalszy 
napływ inwestorów, jak również planowane i kontynuowane duże inwestycje w mieście, jak  
np. zachodnia obwodnica miasta, Centrum Edukacji Artystycznej, czy nowe obszary mieszkaniowo 
– usługowe i rekreacyjne na byłych terenach powojskowych, przy budowie których znajdzie 
zatrudnienie wiele osób. Zachętą dla inwestorów może okazać się stworzony system ulg  
i preferencji oraz dobrze przygotowana oferta terenów inwestycyjnych. 
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Przedstawiona aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza Miasta Gorzowa Wlkp. obrazuje 
zachodzące zmiany, będące skutkiem w znacznej mierze realizowanej przez samorząd polityki 
regionalnej przy wykorzystaniu środków budżetu Unii Europejskiej. Jednakże nadal pozostają 
obszary w zakresie infrastruktury technicznej, edukacyjnej, społecznej i środowiskowej (jak 
również gospodarczej), wymagające wsparcia finansowego w celu zapewnienia trwałego  
i zrównoważonego rozwoju na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz umocnienia jego roli 
jako ośrodka regionalnego.              
III. Działania mające na celu poprawę sytuacji społeczno – gospodarczej miasta 

Wszelkie działania dotyczące rozwoju miasta Gorzowa Wlkp. wynikają z przyjętej misji 
miasta, którą jest „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako silnego ośrodka o charakterze regionalnym 
– największego miasta środkowego pogranicza polsko – niemieckiego oraz Euroregionu Pro Europa 
Viadrina.” 
 Szczegółowy sposób realizacji tej misji został opisany w „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2000+”, w pięciu równorzędnych celach głównych, 
którym podporządkowano następujące cele operacyjne: 
 
 

Cel główny Cel operacyjny 

Systematyczne 
podnoszenie 
poziomu 
zaspokajania 
zbiorowych potrzeb
w zakresie oświaty
i szkolnictwa
wyższego 

I.1.     Rozwój wyższych uczelni gorzowskich, wzmocnienie 
i ustabilizowanie kadry naukowej oraz rozwój bazy naukowo –
badawczej. 

I.2.     Podniesienie poziomu wykształcenia (ponadgimnazjalne, 
policealne, wyższe). 

I.3.     Opracowanie racjonalnej sieci szkolnictwa w mieście. 
I.4.     Dostosowanie kształcenia do wymogów reformy. 
I.5.     Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. 
I.6.     Objęcie wszystkich placówek oświatowych jednolitym 

informatycznym systemem zarządzającym.  
I.7.     Zorganizowanie warunków realizacji specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

Skuteczna polityka
prospołeczna 

II.1.    Udoskonalenie systemu pomocy społecznej. 
II.2.    Stworzenie właściwych warunków logistycznych 

dla Gorzowskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
II.3.    Budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony p. poż. 

wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo gaśniczego 
oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących 
udział w działaniach ratowniczych na obszarze miasta. 

II.4.    Stworzenie właściwych warunków lokalowych dla służb 
ratowniczych. 

II.5.    Ograniczenie dynamiki przestępczości i wykroczeń. 
II.6.    Zapobieganie i edukacja. 
II.7.    Stworzenie centrum edukacji artystycznej. 
II.8.    Rozszerzenie oferty kulturalnej dla ludności.  
II.9.    Rozwój edukacji muzycznej.  
II.10.    Poprawa stanu bazy technicznej do rozwoju sportu i rekreacji. 
II.11.    Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży. 
II.12.    Utrzymanie dotychczasowego poziomu w zespołach I Ligi i wzrost 

poziomu sportów indywidualnych. 
II.13.    Modernizacja terenów rekreacyjnych. 
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Kształtowanie ładu
przestrzennego 

III.1.  Tworzenie podstaw rozwoju przestrzennego terenów komunalnych. 
III.2.  Ukształtowanie przestrzeni miasta jako przestrzeni otwartej. 
III.3.  Utworzenie nowej strefy zurbanizowanej na terenach powojskowych 

w północno – zachodniej części miasta. 
III.4.  Pozyskanie terenów pod cele komunalne: powiększenie cmentarza 

miejskiego, powiększenie Parku Słowiańskiego, pozyskanie terenów 
pod zabudowę mieszkaniową, administracyjną i usługi. 

III.5.  Utworzenie centrum administracyjno – usługowego w południowej 
części miasta poprzez przekształcenie dzielnicy mieszkaniowej 
w dzielnicę o charakterze administracyjno – usługowym. 

III.6.  Rozwój przedsiębiorczości. 
III.7.  Rewitalizacja historycznej zabudowy miasta. 
III.8.  Utrzymanie zabytkowej substancji miasta. 
III.9.  Ochrona zabytkowej substancji miasta. 

Poprawa stanu
środowiska 

IV.1.  Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 
IV.2.  Regulacja stosunków wodnych. 
IV.3.  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
IV.4.  Racjonalne gospodarowanie odpadami. 
IV.5.  Poprawa klimatu akustycznego miasta. 
IV.6.  Zmniejszenie uciążliwości wywoływanych przez wibracje. 
IV.7.  Stworzenie atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji. 
IV.8.  Ochrona i zapewnienie utrzymania wszystkich rodzajów obiektów 

przyrodniczych, składających się na całość miejskich terenów zieleni.
IV.9.  Systematyczny rozwój miejskich terenów zieleni. 
IV.10. Zachowanie powierzchni istniejących terenów w nienaruszonym 

stanie. 
IV.11. Uwrażliwienie mieszkańców miasta na współczesne problemy 

ochrony środowiska, uzmysłowienie nieodłącznych związków 
człowieka z  przyrodą, a także zachęcenie do proekologicznych 
wyborów na co dzień, czyli życia przyjaznego dla środowiska. 
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Rozwinięta 
infrastruktura 
techniczna, 
komunalna  
i komunikacyjna 

V.1.   Budowa i rozbudowa systemów doprowadzenia wody do terenów 
zurbanizowanych. 

V.2.   Budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych dzielnicach Miasta 
oraz terenach przeznaczonych na dalsze zurbanizowanie Miasta. 

V.3.    Ochrona czystości powietrza atmosferycznego. 
V.4.    Powszechny dostęp do różnych źródeł energii. 
V.5.    Powszechne zastosowanie nowoczesnych technologii 

w energetyce. 
V.6.   Racjonalizacja zużycia energii. 
V.7.   Powszechny dostęp do systemu gazowniczego. 
V.8.   Zapewnienie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego. 
V.9.   Zapewnienie wysokiej sprawności i poziomu usług 

telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych równego standardom 
europejskim. 

V.10.   Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z wewnętrznych ciągów. 
V.11.    Usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego miasta 

Gorzowa Wlkp. 
V.12.    Zmniejszenie natężenia ruchu kołowego indywidualnego 

na terenie miasta. 
V.13.    Powszechny dostęp do źródeł informacji. 

 

Dodatkowo, zgodnie z zapisem w strategii miasta, opracowano i uchwalono „Strategię 
Mieszkalnictwa Gorzowa Wielkopolskiego”, która jest dokumentem o charakterze sektorowym  
i zawiera kierunki polityki mieszkaniowej opisane 4 celami głównymi i celami operacyjnymi: 

 
Cel główny Cel operacyjny 

I. Dostępność 
finansowa mieszkań 

I.1. Polityka kształtowania kosztów utrzymania zasobów 
mieszkaniowych. 

I.2. Zwiększenie dostępności do różnorodnych źródeł finansowania, 
umożliwiających zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych. 

II. Poprawa 
warunków 
mieszkaniowych 

II.1. Remonty zasobów mieszkaniowych. 
II.2. Ulepszenia lokali mieszkalnych. 
II.3. Rewitalizacja zasobów mieszkalnych. 

III. Podaż mieszkań III.1. Nowe budownictwo mieszkaniowe. 
III.2. Zarządzanie gruntami i rozwój infrastruktury. 

IV. Reforma sektora
mieszkaniowego 

IV.1. Dostosowanie zarządzania zasobami mieszkaniowymi 
do warunków rynkowych. 

IV.2. Działania organizacyjno – informacyjne. 
Realizację celów Miasto osiąga również poprzez wytyczne zawarte w “Miejskim programie 

łagodzenia skutków bezrobocia”. Bezrobocie jest główną przyczyną ubożenia społeczeństwa. 
Przeciwdziałanie temu zjawisku to przede wszystkim działanie, zmierzające do aktywizacji 
zarobkowej i gospodarczej bezrobotnych oraz poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Osiągnąć to 
można poprzez m.in. tworzenie sprzyjających warunków powstawania nowych przedsiębiorstw  
i nowych miejsc pracy, dostępność do atrakcyjnych w spłacie kredytów, tworzenie zasad  
i preferencji służących rozwojowi gospodarczemu oraz dostosowanie kierunków kształcenia do 
potrzeb rynku pracy. Przedstawione zamierzenia z pewnością nie zlikwidują, ani nie rozwiążą  
w pełni problemu poruszonego w niniejszym dokumencie, ale w znaczny sposób powinny wpłynąć 
na jego złagodzenie. 
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Podstawowym dokumentem, określającym rozwój przestrzenny miasta jest „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, uchwalone przez Radę Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego Uchwałą nr XII/131/2003 z dnia 18.06.2003 r. Założenia Studium są spójne  
z dokumentami strategicznymi Miasta Gorzowa Wlkp. Zgodnie z treścią dokumentu: „Studium jest 
opracowaniem o charakterze strategicznym, zawierającym ustalenia dotyczące racjonalnego 
wykorzystania przestrzeni miasta dla jego zrównoważonego rozwoju; ustalenia dyrektywne, 
których uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest wymagane 
dla zapewnienia realizacji przyjętej przez miasto polityki rozwoju”. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta Gorzowa Wlkp. ma uchwalony 
„Zintegrowany Plan Transportu Publicznego”. Cele realizacji strategii zrównoważonego rozwoju  
w zakresie transportu publicznego zakładają tworzenie warunków sprawnego i bezpiecznego 
przemieszczania się osób i towarów, przy zapewnieniu priorytetu dla transportu zbiorowego  
i ograniczaniu uciążliwości transportu dla środowiska. Główne determinanty rozwoju transportu 
publicznego to budowa obwodnic w ciągu najważniejszych dróg w oparciu o kryteria natężenia 
ruchu i wielkości miasta, modernizacja ciągów dróg dojazdowych do tras krajowych i szybkie 
podniesienie parametrów techniczno – eksploatacyjnych dróg, jak również związana z tym poprawa 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych, poprzez likwidowanie miejsc niebezpiecznych na 
drogach. Podejmowane są również inicjatywy na rzecz szerszego wykorzystania kolei i dróg 
wodnych w transporcie pasażerskim i towarowym.  

Ważne znaczenie dla Miasta ma również opracowany „Program Rewitalizacji Obszarów 
Zdegradowanych – miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego”. Powyższy dokument jest ściśle powiązany ze Strategią Zrównoważonego 
Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. 2000+ oraz Strategią mieszkalnictwa Miasta Gorzowa Wlkp., 
który określa obszary i indywidualne zadania rewitalizacyjne w przedziałach czasowych: 2004 –  
2006 oraz 2007 – 2013. Opracowanie koncepcji umożliwi stworzenie kompleksowego podejścia do 
kwestii trwałej preferencji obszarów zdegradowanych, jak też do grup mieszkańców, przywracając 
utracone lub zdegradowane funkcje oraz inspirując tworzenie nowych. Zasadnym celem realizacji 
programu jest ożywienie gospodarcze i społeczne, zmiana standardu zamieszkania, zwiększenie  
aktywności turystycznej i kulturalnej, powiększenie bazy mieszkaniowej, poprawa warunków 
komunikacji oraz ochrona środowiska naturalnego i kulturowego. 

Dla realizacji zrównoważonego rozwoju Miasta bardzo ważne znaczenie ma Wieloletni Plan 
Inwestycyjny – WPI. Dokument ten jest wynikiem procesu planowania strategicznego w mieście, 
podczas którego formułowane są długofalowe cele, ich struktura współzależności, a także wskazane 
zostają jednostki za ich wdrożenie. W proces wyznaczania celów rozwoju społeczno-
gospodarczego lokalnych społeczności włączone jest jak najszersze spektrum odbiorców 
późniejszych działań, co pozwala na wyartykułowanie interesów lokalnej społeczności  
i konsekwentnego realizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Plan Inwestycyjny jako 
nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać zasadność i celowość aplikowania 
o źródła z funduszy UE. 

W dniu 21 lutego 2007 roku Uchwałą nr VII/74/2007 Rady Miasta Gorzowa przyjęto 
dokument strategiczny pn.: Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+. 
Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ jest dokumentem, 
wyznaczającym główne kierunki działań w obszarze polityki społecznej, przyczyniających się do 
poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.  
Kompleksowa koncepcja działań obejmuje sfery polityki społecznej, ujęte w 5 priorytetach: 
I   Dzieci i młodzież. 
II  Rodzina. 
III Osoby niepełnosprawne. 
IV Seniorzy. 
V  Społeczeństwo obywatelskie. 
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Strategia Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ ma na celu poprawę jakości 
życia mieszkańców naszego miasta, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niektórych grup 
ludności oraz stworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkańców, a ponadto: 
- wytycza kierunki działań samorządu naszego miasta w zakresie polityki społecznej; stanowi 
dokument bazowy, w odniesieniu do którego powinny być konstruowane programy celowe  
i projekty, skierowane do konkretnych grup społecznych, 
- służyć powinna harmonijnemu, zrównoważonemu rozwojowi naszego miasta, będzie jednym  
z podstawowych narzędzi programujących szeroko pojęty rozwój miasta, wytycza i wskazuje 
kierunki rozwoju, jak też poszczególne działania, 
- prezentuje podejście oparte na integracji i równoprawności wszystkich partnerów społecznych; 
działania zmierzające do integracji społecznej zwiększają potencjał rozwoju, a także sprzyjają 
zwiększeniu aktywności społecznej we wszystkich obszarach, 
- będzie narzędziem wykorzystywanym w procesie pozyskiwania pozabudżetowych środków 
finansowych, w tym funduszy europejskich, 
- jest dokumentem żywym i otwartym, którego wdrażanie stanowić będzie inwestycję przynoszącą 
korzyści wszystkim, 
- wymaga zapewnienia niezbędnego poziomu zgody społecznej na realizację swoich założeń; 
dotyczy to wszystkich jej uczestników, a więc realizatorów, odbiorców, a także społeczności 
lokalnej jako całości.             
III.1 Źródła dofinansowania w świetle nowej perspektywy na lata 2007 - 2013 

W oparciu o wyniki analiz kluczowych aspektów dotyczących sytuacji społeczno-
gospodarczej i przestrzennej Polski, biorąc pod uwagę cele europejskiej Polityki Spójności oraz 
wyzwania odnowionej Strategii Lizbońskiej, został sformułowany cel strategiczny Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Cel 
Narodowej Strategii Spójności, zdefiniowany jako tworzenie warunków dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski  
w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju, realizowany będzie przy pomocy Programów 
Operacyjnych (PO) w skali kraju oraz Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na terenie 
województw. 

Zarząd Województwa w styczniu 2007 roku Lubuskiego zaakceptował Lubuski Regionalny 
Program Operacyjny 2007 – 2013 Wstępny Projekt, którego priorytety są zgodne z założeniami 
regionalnych i narodowych oraz unijnych dokumentów strategicznych oraz wynikają z weryfikacji 
wyzwań rozwojowych dla regionu. Zasadniczym celem Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego jest „stworzenie warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez 
wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji 
zagrożonych obszarów, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia 
większej spójności województwa”.         
  Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007 – 2013 
Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 
Głównym celem realizowanym w ramach Priorytetu I jest rozwój cywilizacyjny i wzrost 
konkurencyjności gospodarczej regionu, przede wszystkim poprzez inwestycje infrastrukturalne  
o dużej wartości dodanej. Dofinansowanie przeznaczone będzie na inwestycje z zakresu 
infrastruktury transportowej i terenów inwestycyjnych oraz niezwykle ważne z punktu widzenia 
realizacji celów Strategii Lizbońskiej projekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego.     
Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie 
potencjału innowacyjnego              
Realizacja Priorytetu II ma na celu rozwój gospodarczy województwa poprzez zintegrowanie 
działań dla tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji na poziomie regionalnym  
i lokalnym oraz wzrostowi zatrudnienia. W szczególności zakłada wspieranie innowacyjnego  
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4  (160) / 2007 

 

 

52

 

charakteru przedsiębiorczości, wzmocnienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców, 
aktywizację kooperacji podmiotów o charakterze naukowo – badawczym z MŚP oraz wzmocnienie 
systemu wspierania przedsiębiorczości.            
Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego      
Głównym celem Priorytetu III jest utrzymanie wysokich standardów ekologicznych przez dalszą 
poprawę funkcjonowania infrastruktury ochrony środowiska przyrodniczego, poprawę warunków 
życia mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu.      
Priorytet IV. Poprawa jakości życia mieszkańców              
Zasadniczym celem realizowanym Priorytetu IV jest stworzenie atrakcyjnych  
i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości  
i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury 
społecznej w regionie, jak i zapewnienie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla rozwoju 
potencjału turystyczno-kulturowego regionu.          
Priorytet V. Rozwój lokalny i współpraca terytorialna            
Główny cel priorytetu zakłada znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu,  
a terenami marginalizowanymi poprzez: 

• aktywizację obszarów strukturalnie słabych, 
• tworzenie warunków do włączenia obszarów strukturalnie słabych w procesy rozwojowe, 
 
• ułatwienie dostępu do podstawowej infrastruktury na terenach strukturalnie słabych, 
• budowę pozytywnego wizerunku województwa lubuskiego. 

Priorytet VI. Pomoc techniczna              
Priorytet  obejmuje działania przeznaczone dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Finansującej oraz 
instytucji wdrażających LRPO. 

Zgodnie z zastosowaniem przyjętego algorytmu podziału środków publicznych pomiędzy RPO, 
ogólna kwota środków finansowych z EFRR przyznana na realizację Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 wyniosła 439,17 mln EUR.  

 
Programy Operacyjne zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

                    Program Operacyjny  „Infrastruktura i środowisko”              
Warunkiem osiągnięcia wszystkich celów określonych w Narodowej Strategii Spójności, od 
którego zależy sukces działań nakierowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, jest realizacja inwestycji dotyczących podstawowej infrastruktury  
w latach 2007-13. Duże inwestycje infrastrukturalne wdrażane przez Program Operacyjny 
„Infrastruktura i Środowisko” (POIiŚ) stworzą podstawy realizacji inwestycji w ramach 16 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Zasadniczym celem POIiŚ jest: podniesienie 
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 
równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej  
i rozwijaniu spójności terytorialnej.          
 Plan finansowy PO IiŚ na realizację Programu w latach 2007-2013 przeznacza  
36.385.320.777 EUR, z czego 34.464.497.836 EUR stanowić będzie wkład publiczny, składający 
się ze środków Unii Europejskiej wynoszących 27.848.273.161 EUR, przy czym ze środków 
Funduszu Spójności - 21.511.063.161 EUR, a z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -
6.337.210.000 EUR, natomiast z krajowych środków publicznych przeznaczono 6.616.224.675 
EUR. Obok środków publicznych zaangażowane będą środki prywatne, szacowany poziom wynosi 
1.920.822.941 EUR. Pomoc kierowana do przedsiębiorstw podlegać będzie zasadom konkurencji. 
W ramach Programu IiŚ realizowanych będzie 17 Priorytetów, przy czym JST mogą skorzystać  
z kolejnych priorytetów: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 17, ponadto poniżej zostały określone pozostałe grupy 
beneficjentów. Priorytety 15 i  16 dotyczą pomocy technicznej. 
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1. Gospodarka wodno-ściekowa       

 (beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi 
wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin) 

Priorytet zakłada rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej warunkującej rozwój gospodarczy 
poprzez wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji, 
oczyszczalnie ścieków. W przypadku projektów, w których występuje tylko jeden beneficjent 
środków oraz projekt dotyczy kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki 
wodnościekowej na danym obszarze, dopuszcza się włączenie do zakresu przedsięwzięcia zadań 
realizowanych w aglomeracjach o RLM od 2 tys. do 15 tys. 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi    
 (beneficjenci: JST i ich związki, wojsko, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i ich  jednostki 
organizacyjne (w zakresie rekultywacji), urzędy morskie, podmioty z listy indykatywnej) 

Cele szczegółowe Priorytetu zakładają: 
• Redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów 

komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż 
składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie  
z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, 

• Zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu poprzez rekultywację 
terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze oraz zabezpieczenie brzegów morskich 
przed zjawiskiem erozji. 

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  
 (beneficjenci: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Zarządy Melioracji  
i Zarządzeń Wodnych, urzędy morskie, JST i ich związki, i inne)    
 Priorytet ukierunkowany na działania, służące zapewnieniu odpowiedniej ilości zasobów 
wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizację skutków negatywnych 
zjawisk naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom. Cele: 
• Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki kraju 

oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom suszy, 
• Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu 

ekologicznego, 
• Wzmocnienie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 

poważnym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie środowiska do stanu 
właściwego oraz wzmocnienie wybranych elementów systemu zarządzania środowiskiem, 

• Usprawnienie monitoringu stanu środowiska. 
4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska 
Głównym zamiarem Priorytetu skierowanego do przedsiębiorstw jest ograniczanie negatywnego 
wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie ich do wymogów 
prawa wspólnotowego.  Cele szczegółowe Priorytetu: 

- Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją, 
- Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku tych 
odpadów,  

- Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska 
poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik 
(BAT), 

- Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) 
odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości 
nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi,  

- Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji substancji  
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zanieczyszczających z obiektów spalania paliw o mocy większej od 50 MW, 

- Zwiększenie udziału odpadów poużytkowych i niebezpiecznych poddawanych procesom 
odzysku. 

5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych   
 (beneficjenci: parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, nadleśnictwa i ich grupy, 
organizacje pozarządowe, instytucje naukowe)      
 Realizacja Priorytetu 5 zakłada wdrażanie projektów związanych z ograniczeniem 
degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, tj. 

� Przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi 
gatunków na obszarach chronionych wraz zachowaniem zagrożonych wyginięciem 
gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, 

� Przywrócenie drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się 
zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali kraju, 

� Wsparcie procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, 
� Zwiększenie świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu 
6.  Drogowa i lotnicza sieć TEN-T                
(beneficjenci: podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się 
w sieci TEN-T). Dofinansowaniem zostaną objęte projekty, zakładające poprawę dostępności 
komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci 
TEN-T, szczegółowo ujmując:  
Poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu, nośności i jakości dróg sieci TEN-T  
w ruchu tranzytowym, połączeniach między dużymi miastami kraju oraz przejazdach przez miasta, 
Zwiększenie przepustowości portów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T  
i przepustowości polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu 
świadczonych usług. 
7. Transport przyjazny środowisku      

 (beneficjenci: podmioty zarządzające liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami 
logistycznymi, śródlądowymi drogami wodnymi oraz instytucje odpowiedzialne za transport 
publiczny w 9 metropoliach) 

Celem ogólnym Priorytetu 7 jest zwiększenie udziału ekologicznych gałęzi transportu  
w ogólnym przewozie osób i ładunków, w tym: 

• Poprawa stanu połączeń kolejowych wchodzących w skład sieci TEN-T, a także wybranych 
odcinków znajdujących się poza tą siecią, oraz poprawa obsługi pasażerów  
w międzynarodowym i międzyregionalnym transporcie kolejowym,  

• Zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego, 
• Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze 

mieszkańców obszarów metropolitalnych, 
• Zwiększenie udziału transportu intermodalnego w ogólnych przewozach ładunków, 
• Poprawa warunków żeglugi na śródlądowych drogach wodnych. 

8.     Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
(beneficjenci: podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz lotniskami, podmioty 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego i lotniczego, JST i inne) 
 
Realizacja Priorytetu 8 ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie drogowym oraz 
dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza 
siecią TEN-T. Cele szczegółowe Priorytetu: 
Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
Poprawa stanu dróg krajowych położonych poza siecią TEN-T, 
Usprawnienie zarządzania ruchem, 
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• Poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, 
• Rozbudowa krajowego systemu transportu morskiego i rzecznego 

9.Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej 
Priorytet ukierunkowany na poprawę połączeń komunikacyjnych głównych miast województw 

wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych 
województw. 
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

(beneficjenci: przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i użyteczności 
publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji rządowej) Dofinansowanie 
obejmować będzie działania, służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego państwa w 
zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko poprzez: podwyższenie sprawności 
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz zwiększenie wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw.                       
11.Bezpieczeństwo energetyczne                           
(beneficjenci: przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów 
przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej).  
 Cele wytyczone w ramach Priorytetu 11 obejmują: poprawę bezpieczeństwa energetycznego 
państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, a także 
poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację 
istniejących sieci dystrybucji.                       
12.  Kultura i dziedzictwo kulturowe         
(głównymi beneficjentami będą: JST, instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz 
współprowadzone z właściwym ministerstwem, szkoły i uczelnie artystyczne, i inne) 

Priorytet 12 zakłada wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego  
o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Cele szczegółowe 
Priorytetu to ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 
ponadregionalnym, poprawa stanu infrastruktury kultury, zwiększenie dostępu do kultury oraz 
rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego. 
13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 
(beneficjenci: zakłady opieki zdrowotnej w zakresie ratownictwa medycznego, których organami 
założycielskimi są m.in. JST, organy administracji rządowej i inne)  Powyższy 
Priorytet ukierunkowany jest na wsparcie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy 
poprzez: obniżenie śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków  
i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz zwiększenie dostępności do 
specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. 

14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich przede wszystkim kształcących 

specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez 
wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 
15.  Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

16.  Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 

17. Konkurencyjność regionów 
(beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, inne podmioty w zależności od zakresu i rodzaju 
projektu) 
Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez realizację kluczowych inwestycji 
infrastrukturalnych. W szczególności wspierane będą projekty przyczyniające się do realizacji 
strategii lizbońskiej, w tym w zakresie sieci transportowej, jak i infrastruktury społecznej. 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4  (160) / 2007 

 

 

56

 
Program Operacyjny  „Kapitał Ludzki” 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), stanowiący element systemu realizacji  Narodowej 
Strategii Spójności 2007 – 2013, którego celem strategicznym jest przyspieszenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski, składa się z 11 Priorytetów realizowanych równolegle na 
poziomie centralnym i regionalnym. Zgodnie z NSRO 2007 - 2013 łączna wielkość środków 
finansowych zaangażowanych w realizację PO KL w latach 2007 – 2013 wyniesie 11.420.207.059 
EUR. EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego 
wyniesie ok. 9.707.176.000 EUR, a wkład krajowy stanowić będzie minimalny poziom 15 %, czyli 
ok. 1.713.031.059 EUR.         
 Priorytety realizowane centralnie zakładają następujące cele: 
1. Zatrudnienie i integracja społeczna  
Celem Priorytetu jest: 
1.1 Podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i pomocy 
społecznej; 
1.2 Upowszechnienie i wdrażanie ogólnopolskich i ponadregionalnych programów wspierających       
zatrudnienie i integrację społeczną. 
2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw  
Cel Priorytetu : 
2.1 Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał      
ludzki przedsiębiorstw; 
2.2 Poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój     
przedsiębiorczości.                 
3. Wysoka jakość systemu oświaty  
Cel Priorytetu: 
3.1 Podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w systemie oświaty odpowiadających 
warunkom gospodarki opartej na wiedzy.                   
4. Szkolnictwo wyższe i nauka 
Cel Priorytetu: 
4.1 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym i lepsze wykorzystanie  
potencjału szkolnictwa wyższego na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
5. Dobre rządzenie 
Cel Priorytetu: 
5.1 Podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze stanowienia prawa oraz 

wzmacnianie zdolności administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości do świadczenia 
usług wysokiej jakości; 

5.2 Wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji     
zadań publicznych. 

6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym 
Cel Priorytetu: 
6.1 Podniesienie potencjału zdrowia osób w wieku produkcyjnym poprzez ograniczenie ogólnej 

chorobowości pracowników; 
6.2  Zapobieganie chorobom zawodowym poprzez zwiększenie ich wykrywalności; 
6.3  Optymalizacja zarządzania zasobami kadrowymi systemu służby zdrowia.  
 Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: 
7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej  
Cel Priorytetu: 
7.1 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia; 
 
7.2  Zapewnianie równego dostępu do zatrudnienia wszystkim osobom doświadczającym różnego  
      rodzaju dyskryminacji na rynku pracy. 
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8. Regionalne kadry gospodarki 
Cel priorytetu: 
8.1  Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących; 
8.2  Wsparcie przedsiębiorstw i pracowników w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii 
rozwoju. 
9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Cel Priorytetu: 
9.1 Zwiększenie dostępności kształcenia oraz podniesienie poziomu wykształcenia regionalnych 

zasobów ludzkich. 
10. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  
Cel Priorytetu: 
10.1 Zmniejszenie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy wsią a miastem. 
Ponadto realizowany będzie Priorytet Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie 
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Program Operacyjny  „Innowacyjna Gospodarka” 

Kolejnym elementem systemu, służącego efektywnemu wykorzystaniu przez Polskę środków 
strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2007-2013, jest Program Operacyjny Innowacyjna  
Gospodarka (PO IG). Szacunkowa wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych  
w realizację PO IG w latach 2007-2013 wyniesie ok. 9,71 mln EUR, na którą składają się środki 
wspólnotowe pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w wysokości ok. 8,25  mln EUR oraz środki krajowe na poziomie ok. 1,46 mln EUR. 
Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą aplikować o środki finansowe na projekty wpisane  
w cele priorytetów: 6 i 7  Programu Operacyjnego IG.               
Priorytet 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

W ramach Priorytetu 6. realizowane będą działania, służące silniejszemu powiązaniu 
gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez promocję polskiej marki narodowej  
z wykorzystaniem instrumentów takich jak: promocja sprzedaży na JRE  
i promocja eksportu, budowa i rozwój systemu obsługi inwestora, uzupełnione promocją 
turystycznych walorów Polski. Duży nacisk położony zostanie na wykorzystanie instrumentów 
informatycznych. W ramach tego priorytetu mogą być również wspierane inicjatywy istotne dla 
promocji Polski, przykładowo organizowanie dużych przedsięwzięć o międzynarodowym 
charakterze, takich jak Wystawa Światowa EXPO. Dodatkowo planowane jest wspieranie 
inwestycji w sektorze turystyki, które mają na celu wzmocnienie konkurencyjnych i innowacyjnych 
produktów o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie rozwoju ponadregionalnych produktów 
turystycznych, w szczególności o charakterze sieciowym przyczyni się do wzrostu atrakcyjności 
Polski. Współfinansowane będą działania, obejmujące projekty inwestycyjne, innowacyjne 
inwestycje związane z usługami turystycznymi o znaczeniu ponadregionalnym oraz projekty 
doradcze i promocyjne.               
Priorytet 7 – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Priorytet obejmuje działania ukierunkowane na wsparcie wdrażania nowoczesnych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w sektorze prywatnym, jak i instytucji 
publicznych. Wspierane będzie wykorzystanie technik ICT przez przedsiębiorstwa oraz instytucje 
publiczne, w celu podniesienia dostępności do informacji i jednocześnie zmniejszenia dystansu 
Polski do innych krajów Wspólnoty. W ramach priorytetu przewiduje się realizację inwestycji 
mających na celu wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych  
w administracji publicznej, które w efekcie zwiększą efektywność prowadzonych przez nią działań, 
zdolność prognozowania i planowania, jak i obniżą koszty realizacji zadań administracji publicznej. 
Dofinansowane będą przedsięwzięcia,  polegające na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań  
w obszarze usług elektronicznych, usprawniających i zmniejszających koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wnioskowaniu o dofinansowanie podlegają następujące działania: 
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- budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne 

będą eUsługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, 
zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona 
zdrowia, ochrona środowiska, 

- przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów 
informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, 
integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej 
infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej wszystkich szczebli, 

- rozwój systemów informacji publicznej, 
- wsparcie dla przedsiębiorstw świadczących eUsługi lub udostępniających treści cyfrowe, 

także na potrzeby lokalnej społeczności, 
- wspieranie eUsług między przedsiębiorstwami (B2B), 
- wspieranie działań z zakresu e-Integracji, 
- wspieranie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu  

z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej.   
 
             Program Operacyjny „Europejska Współpraca Terytorialna”    
               W okresie programowym 2007-2013 współpraca w wymiarze transgranicznym, 
transnarodowym i międzyregionalnym promowana będzie w ramach odrębnego, nowego  
Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej – Europejska Współpraca Terytorialna. 
O rosnącym znaczeniu współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej świadczy również 
zwiększenie wysokości środków z EFRR przeznaczonych na realizację międzynarodowych 
przedsięwzięć  
w ramach PO EWT, promujących współpracę pomiędzy partnerami pochodzącymi z krajów 
UE, a także z krajów sąsiadujących. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej 
przeznaczono łącznie na poziomie UE 7,75 mld EUR.  Wdrażanie  PO EWT z udziałem Polski 
odbywać się będzie w ramach współpracy transgranicznej za pomocą trzech dwustronnych 
programów na granicy polsko-niemieckiej (z udziałem Meklemburgii, Brandenburgii  
i Saksonii), oraz programów współpracy z: Republiką Czeską, Słowacją,  Litwą, Szwecją  
i Danią (Południowy Bałtyk); współpracy transnarodowej na Obszarze Europy Środkowo-
Wschodniej i w Regionie Morza Bałtyckiego; jak i współpracy międzyregionalnej, obejmującej 
całe terytorium UE.          
  Inicjatywy  Wspólnotowe          
W okresie 2007-2013 Komisja Europejska wspólnie z Grupą Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego zaproponowała trzy nowe inicjatywy finansowe służące wzmocnieniu absorpcji 
środków strukturalnych UE w państwach członkowskich - JASPERS, JESSICA, JEREMIE. 
Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) to 
program pomocy technicznej adresowany przede wszystkim do nowych państw 
członkowskich, który ma służyć przygotowaniu nowych projektów infrastrukturalnych  
w sektorze transportu  i środowiska. Obejmuje projekty, które mogą być 
sfinansowane z funduszy europejskich przeznaczonych na lata 2007-2013 i/lub pożyczek  
z EBI, czy EBOR. Pomoc oferowana jest dla projektów od fazy przygotowawczej aż do 
uzyskania decyzji Komisji o przyznaniu środków UE. Wszystkie państwa członkowskie mogą, 
skorzystać z tej formy pomocy. Oczekiwanym efektem uruchomienia inicjatywy JASPERS jest 
przyspieszenie procesu decyzyjnego w zakresie przyznawania funduszy europejskich na duże 
projekty infrastrukturalne, dzięki czemu jakość ich przygotowania będzie zdecydowanie 
wyższa. Inicjatywa ma być przydatnym instrumentem przy realizacji projektów w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego.         
Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 
zakłada współpracę między KE, EBI oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju  
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(EBRD), mającą na celu wspieranie inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na 
obszarach miejskich w UE. Inicjatywa ma funkcjonować w postaci specjalnych funduszy,  
w tym przypadku funduszy rozwoju miejskiego lub funduszy powierniczych (holding fund). 
Wsparcie uzyskają projekty, których realizacja opierać się będzie o zatwierdzony zintegrowany 
plan zrównoważonego rozwoju miejskiego, przy czym Instytucje Zarządzające, muszą 
wydzielić środki EFRR z programu, które zostaną wsparte środkami EBI, innych instytucji 
finansowych, prywatnych banków i inwestorów. Środki EFRR mają finansować pożyczki 
przyznane w ramach funduszy rozwoju miejskiego beneficjentom końcowym w oparciu  
o gwarancje ustanowione przez w/w  fundusze oraz uczestniczące w przedsięwzięciu banki. 
Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise) skierowana 
jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogłyby uzyskać znacznie 
większe wsparcie finansowe na poziomie centralnym oraz regionalnym w porównaniu  
z przewidywanymi dla nich środkami ujętymi w budżetach aktualnie przygotowywanych 
programów operacyjnych na okres 2007-2013. Inicjatywa zakłada zaangażowanie 
Europejskiego   Funduszu Inwestycyjnego w proces wzmacniania instrumentów 
inżynierii finansowej ułatwiających dostęp do kapitału dla MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw. 
Program Operacyjny dla wykorzystania  środków finansowych w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego.  

Ogólnym celem Mechanizmu Finansowego EOG jest umocnienie dwustronnej współpracy 
pomiędzy Polską a krajami EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
W ramach obszarów priorytetowych, o których mowa w Aneksie B Memorandum Of 
Understanding Wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 oraz Aneksie B 
Memorandum Of Understanding Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-
2009 realizowane będą wymienione poniżej Priorytety i Główne Działania.  

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń  
i promowanie odnawialnych źródeł energii             
Rodzaje kwalifikujących się projektów, polegających na budowie i modernizacji  infrastruktury 
ochrony środowiska: 

1.1 Ograniczanie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia do 
zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych; 

1.2 Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi, energooszczędnymi  
i ekologicznymi źródłami energii; 

1.3 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej (wsparcie zawężone 
obejmuje: budynki dla oświaty, opieki zdrowotnej, opieki społecznej); 

1.4 Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. małe elektrownie wodne do  
5 Megawatów (MW), wykorzystanie energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych  

systemach grzewczych; 
1.5 Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni cieków oraz systemów 

kanalizacji zbiorczej; 
1.6 Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowanie ich poprzez odzysk. 
2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami 

Do wsparcia kwalifikują się projekty z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, w tym: 

2.1 Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę 
efektywności  wykorzystania zasobów produkcyjnych; 

2.2 Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii; 
2.3 Wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”; 
2.4 Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci nauczania  
na rzecz środowiska (network for environmental learning);  
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2.5 Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej, w tym 

zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000; 
2.6 Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej.  
3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast 

Projekty o minimalnej wartości 1 mln euro nie będą realizowane w celach komercyjnych, 
dotyczą zakresu:              
3.1 Rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne 
historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie 
realizowane w ramach przyjętych narodowych strategii rozwoju produktów turystyki 
kulturowej; 

3.2. Rewitalizacji historycznych obszarów miejskich; 
3.3.  Rewitalizacji, konserwacji, renowacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne zespołów  

fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych; 
3.4.  Rewitalizacji obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele 

kulturalne,  
w szczególności na muzea nowoczesności;  

3.5. Renowacji, ochrony i zachowania miejsc pamięci  
i martyrologii;  

3.6. Budowy i rozbudowy publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury  
o europejskim znaczeniu;  

3.7. Budowy, rozbudowy, odbudowy i adaptacji infrastruktury kulturowej w miejscach o 
symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury;  

3.8. Kompleksowych programów konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacji  
i digitalizacji zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów;  

3.9. Tworzenie systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz 
zabezpieczenie zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą  
i zniszczeniem. 

 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie  
w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także 
wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych 
Zadania kwalifikujące się do wsparcia finansowego: 

4.1  Promowanie szkoleń zawodowych dla szerokiej grupy pracowników administracji  szczebla 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego; 
4.2 Opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania administracji 

samorządowej, w tym działania dotyczące zasad równego statusu kobiet  
i mężczyzn; 

4.3 Sporządzenie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE; 
4.4 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego, 

powiatowego i gminnego; 
4.5 Wspieranie doradztwa i informacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora 

pozarządowego; 
4.6 Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw 

lokalnych; 
4.7 Modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej oraz poprawa wydajności  

i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania  
i technologii informatycznych; 

4.8 Wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 
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5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem 
Rodzaje projektów, kwalifikujących się do wsparcia, są następujące: 

5.1 Projekty w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;  
5.2 Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej; 
5.3 Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania 

rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa;  
5.4 Projektu mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią oraz zapobieganie 

przestępczości nieletnich (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii 
społecznych jak narkomania i alkoholizm); 

5.5 Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi; 
5.6 Projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej; 
5.7 Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych 

internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych;  
5.8  Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych. 

6 Badania naukowe 
W ramach priorytetu kwalifikować się będą projekty badawcze ze wszystkich dziedzin  
i dyscyplin naukowych realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.  
Dotacje pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego mogą być przekazywane na 
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach wymienionych powyżej priorytetów.  
Ponadto, na zasadach pierwszeństwa, środki finansowe Norweskiego Mechanizmu Finansowego  
mogą wspierać realizację przedsięwzięć w zakresie następujących obszarów:  
7. Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, 

jak również wzmacnianie sądownictwa.  
Celem priorytetu jest zapewnienie odpowiednich standardów zabezpieczenia granicy lądowej, 
morskiej i powietrznej, zapewnienie wdrożenia przepisów  
z Schengen oraz wzrost bezpieczeństwa narodowego oraz w obrębie Obszaru Schengen, jak 
również zapewnienie systemów obsługi mieszanego ruchu migracyjnego na Obszar Schengen.      
8. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności 
administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji 
projektów inwestycyjnych.             
Do ubiegania się o dotacje będą uprawnione projekty w m.in. następującym zakresie:    
8.1.  Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska; 
8.2. Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za ochronę 
środowiska; 
8.3. Gromadzenia i upowszechniania informacji;   
8.4. Rozwoju systemów zarządzania środowiskowego 
9.      Polityka regionalna i działania transgraniczne.  
Realizacja Priorytetu realizowane będą projekty nieinwestycyjne z m.in. następującego zakresu: 
9.1 Tworzenie i wdrażanie programów współpracy transgranicznej mających na celu oprawę 
funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych, inicjatyw 
służących ochronie zdrowia oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionach; 
9.2 Transferu wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych; 
9.3 Promowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce; 
9.4 Zapewnienia rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji; 
9.5 Współpracy w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się regionach; 
9.6 Szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG, mających na                   
celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych.                             
10.  Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire 
Łączna indykatywna alokacja finansowa dla Polski w latach 2004-2009 na realizację Programu 
Operacyjnego dla wykorzystania środków z Mechanizmów Finansowych wynosi 559 mln EUR, 
która została pomniejszona o koszty zarządzania, ponoszone przez instytucje państw-darczyńców  
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do wysokości 533,51 mln EUR. Powyższe środki finansowe dostępne będą w równych rocznych 
transzach wynoszących 106,70 mln EUR w kolejnych pięciu latach programowych, tj. do 2008 
roku włącznie, przy czym niewykorzystane środki z danego roku powiększają pulę w roku 
następnym. Ostatecznym terminem przedkładania wniosków, które po stronie polskiej przeszły 
korzystnie procedurę selekcji,  do Biura Mechanizmów Finansowych jest dzień 31.01.2009 roku. 
Zgodnie z Aneksami C Memorandów Of Understanding wdrażania obu mechanizmów finansowych  
środki z mechanizmów mogą być przeznaczone na granty blokowe w formie: funduszu pomocy 
technicznej, funduszu kapitału początkowego, funduszu grantów dla organizacji pozarządowych, 
funduszu stypendialnego i szkoleniowego, programu naukowego. Środki finansowe na realizację 
grantów blokowych Aneksu C indykatywnie wyodrębniono na poziomie 77,36 mln EUR w okresie 
2004 - 2008 r.               
III.2  Priorytetowe przedsięwzięcia dla Miasta Gorzowa Wlkp. przyjęte do realizacji 
Zestawienie obejmuje zadania współfinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp., funduszy Unii 
Europejskiej oraz krajowych środków finansowych z Resortów Ministerstw tematycznie 
odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć. Zadania planowane w mieście będą realizowane 
równolegle przez inne podmioty gospodarcze, zgodnie z ich własną polityką finansową  
i rozwojową. Przy ustalaniu listy przedsięwzięć wzięto pod uwagę rangę ważności realizacji zadań 
dla rozwoju miasta i możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację nowych zadań 
inwestycyjnych w okresie 2007 – 2013.  
Docelowe przedsięwzięcia zostaną zawarte w niniejszym dokumencie w momencie 
zaktualizowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gorzowa Wlkp.       
Do priorytetowych przedsięwzięć należą: 

• Budowa Centrum Edukacji Artystycznej. 
• Przebudowa ulicy Wyszyńskiego. 
• Remont Kościoła p.w. Chrystusa Króla. 
• Obchody 750 – lecia Miasta. 
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego MG-6. 
• Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej prochowni na cele sportowo-

rekreacyjne.  
• Budowa bulwaru nadwarciańskiego wschodniego.  
• Modernizacja linii kolejowej Krzyż-Gorzów-Kostrzyn. 
• Utworzenie Akademii Gorzowskiej.  
• Przebudowa infrastruktury edukacyjnej.  
• Usuwanie barier architektonicznych w placówkach oświatowych. 
• Przebudowa ul. Kostrzyńskiej. 
• Rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Śląskiej. 
• Modernizacja ulic Chrobrego – Sikorskiego (zamknięcie ruchu kołowego, deptak). 
• Modernizacja amfiteatru z adaptacją dla niepełnosprawnych. 
• Remont i rewitalizacja budynku Grodzkiego Domu Kultury przy ul. Wał Okrężny. 
• Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ulicami: Krzywoustego, Armii 

Polskiej, 30-go Stycznia i Chrobrego wraz z otoczeniem. 
• Przygotowanie programów i etapowa rewitalizacja pozostałych 6 śródmiejskich kwartałów 

zawartych między ulicami: Borowskiego, Kos. Gdyńskich, Łokietka, Dąbrowskiego, ulicy 
Zabytkowej i Wodnej oraz Kanału Ulgi i mieszkalnej zabudowy poprzemysłowej przy  
ul. Fabrycznej, Waryńskiego, Śląskiej , Towarowej. 

• Systemy zabezpieczeń obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. 
• Budowa lotniska w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Gorzowa Wlkp. 
• Termomodernizacja obiektów oświatowych. 
• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Zawarcie. 
• Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie. 
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• Zorganizowanie sieci światłowodowej dla gorzowskich placówek oświatowych 
• Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego – Walczaka. 
• Wymiana autobusów. 
• Budowa północnej obwodnicy miasta – odcinek od ul. Myśliborskiej do ul. Górczyńskiej.  
• Budowa Euroregionalnego Centrum Sportów Wodnych. 
• Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Drzymały. 
• Budowa miejskiego przedszkola. 
• Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 
• Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Gorzowie Wlkp. 
• Przebudowa Placu Grunwaldzkiego – etap II. 
• Remont kościoła zabytkowego  z 1828 roku w Gorzowie – p.w. Matki Bożej Różańcowej. 
• Renowacja zewnętrzna i wewnętrzna budynku kościoła w Gorzowie Wlkp. przy ulicy 

Poznańskiej. 
• Wyposażenie przedszkolnych placów zabaw (przy 27 placówkach przedszkolnych). 
• Budowa przyszkolnych boisk sportowych  
• Budowa Hali widowiskowo-sportowej na 3 tys. miejsc. 
• Budowa Stadionu sportowego na 15 tys. miejsc wraz z infrastrukturą techniczną. 
• Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
• Budowa toru regatowego na Kanale Ulgi. 
• Modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Kwiatowej.  
• Przebudowa skrzyżowania drogowego ulic: Fredry, Staszica, Kochanowskiego. 
• Budowa ciągu pieszo- rowerowego oraz zatok autobusowych w ciągu ul. Poznańskiej DK 3         

w Gorzowie Wlkp. 
• Budownictwo komunalne i socjalne.   
• Budowa terenów rekreacyjnych wzdłuż Kłodawki.  
• Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie otoczenia obiektów zabytkowych. 
• Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w Gorzowie Wlkp. – Etap II. 
• Adaptacja budynku na strzelnicę kulową krytą 25 m i pneumatyczną oraz zespół sal 

sportowych w Gorzowie Wlkp. ul. Chopina 52 dz. nr 870/13. 
• Przebudowa ulicy Warszawskiej. 
• Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przy ujściach kolektorów 

kanalizacji deszczowej.  
• Przebudowa mostów w ciągu ul. Borowskiego wraz z ulicą na odcinku od ul. Wyszyńskiego 

do ul. Dąbrowskiego. 
• Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chrobrego-Spichrzowa.  
• Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Chrobrego-Sikorskiego. 
• Budowa infrastruktury technicznej na terenach popoligonowych. 
• Budowa Trasy Alternatywnej – III etap (od ul. Cichońskiego do ul. Warszawskiej). 
• Przebudowa ulic: Wybickiego, Łokietka, Estkowskiego. 
• Modernizacja schodów Donikąd.  
• Modernizacja fontanny Pauckscha na Starym Rynku. 
• Budowa ogrodu botanicznego. 
• Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. 

IV. Plan finansowy realizacji zadań 
W planowaniu finansowym uwzględniono zadania współfinansowane z budżetu Miasta Gorzowa 
Wlkp., funduszy Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków krajowych – 
Ministerstw. W źródłach finansowania założono maksymalny pułap dofinansowania ze środków  
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pozabudżetowych w programowaniu na lata 2007- 2013 – tj. na poziomie 85%. Przy zadaniach pn.: 
„Obchody 750 – lecia miasta” ujęto dofinansowanie na poziomie 75% ze względu na możliwość 
aplikowania do końca marca 2007 roku o środki zagwarantowane dla Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG III A Polska (Województwo Lubuskie) – Kraj Związkowy 
Brandenburgia 2000-2006. 
 
Docelowy plan finansowy zostanie zawarty w niniejszym dokumencie w momencie 
zaktualizowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Gorzowa Wlkp.   
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Źródła dofinansowania w latach         
2007-2013 

Budżet 
JST 

Budżet 
Państwa

Środki 
prywatne 

Środki 
UE Lp. Nazwa zadania 

Okres 
realizacji 

Koszt 
zadania 

w zł 

Podmioty 
uczestniczące  

w finansowaniu 
 

Udział w % 

I. Kultura 
1. Remont i rewitalizacja budynku Grodzkiego Domu Kultury przy 

ul. Wał Okrężny. 
2007-2010 2 030 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

2. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Drzymały. 2008-2013 3 043 838 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 
3. Modernizacja amfiteatru z adaptacją dla niepełnosprawnych. 2007-2010 1 027 357 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 
4. Budowa Centrum Edukacji Artystycznej. 2006-2009 65 073 651 Budżet Miasta, UE, 

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego,  

5 10 - 85 

5. Obchody 750 – lecia Miasta. 2007 122 000 Budżet Miasta, UE 15 10 - 75 
6. 
 

Przebudowa Placu Grunwaldzkiego – etap II. 2008-2010 2 000 000 Budżet Miasta, UE, 
Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 
Narodowego,   

5 10 - 85 

II. Rewitalizacja; administracja budowlana 
 

1. Rewitalizacja kwartału zabudowy śródmiejskiej pomiędzy ulicami: 
Krzywoustego, Armii Polskiej, 30-go Stycznia i Chrobrego wraz z 
otoczeniem. 

2007-2013 30 000 000 Budżet Miasta, UE, 
mieszkańcy, 

podmioty 
gospodarcze 

10 - 5 85 

2. Przygotowanie programów i etapowa rewitalizacja pozostałych 6 
śródmiejskich kwartałów zawartych między ulicami: Borowskiego, 
Kos. Gdyńskich, Łokietka, Dąbrowskiego, Zabytkowej i Wodnej 
oraz Kanału Ulgi i mieszkalnej zabudowy poprzemysłowej przy 
ul. Fabrycznej, Waryńskiego, Śląskiej, Towarowej. 

2007-2010 5 400 000 Budżet Miasta, UE 10 - 5 85 

3. System zabezpieczeń obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków. 

2007-2010 500 000 Budżet Miasta, UE 
 

15 - - 85 

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 2008-2009 300 000 Budżet Miasta, 5 - 10 85 
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Komenda Miejska 
Policji, UE 

w tym obiekty kultu religijnego 
 

5.  Modernizacja i restauracja Katedry pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. 
 

2006-2007 1 866 438 Budżet Miasta, 
Budżet Państwa, UE, 

środki parafii 

5 - 10 85 

6. Remont kościoła p.w. Chrystusa Króla. 
 

2007-2008 1 100 000 Budżet Miasta, Środki 
Parafii, UE 

5 - 10 85 

7. Remont kościoła zabytkowego  z 1828 roku w Gorzowie –  
p.w. Matki Bożej Różańcowej. 
 

2006-2008 554 824 Budżet Miasta, Środki 
Parafii, UE 

5 - 10 85 

8. 
 

Renowacja zewnętrzna i wewnętrzna budynku kościoła w 
Gorzowie Wlkp. przy ulicy Poznańskiej. 
 

2007-2013 500 000 Budżet Miasta, Środki 
Parafii, U 

5 - 10 85 

III. Edukacja 
1. Wyposażenie przedszkolnych placów zabaw (przy 27  

placówkach przedszkolnych). 
2009-2010 675 000 Budżet Miasta, 

UE 
15 - - 85 

2. Termomodernizacja obiektów oświatowych.  2007-2013 40 000 000 Budżet Miasta, 
UE 

15 - - 85 

3. Usuwanie barier architektonicznych w placówkach oświatowych. 2007-2013 1 078 000 Budżet Miasta, 
PFRON 

50 - 50 - 

4. Przebudowa infrastruktury edukacyjnej. 2008-2013 15 000 000 Budżet Miasta, UE 15  - - 85 
5. 
 

Utworzenie Akademii Gorzowskiej. 2008-2013 Brak 
szacunku 

     

6. Zorganizowanie sieci światłowodowej dla gorzowskich placówek 
oświatowych. 

2008-2013 5 000 000 Budżet Miasta, 
UE 

15  - - 85 

7.  Budowa miejskiego przedszkola.  2008-2010 2 500 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

IV. Sport 
1. Budowa przyszkolnych  boisk sportowych. 2006-2009 4 645 000 Budżet Miasta, 

Ministerstwo Sportu 
70 30 - - 

2. Budowa Hali widowiskowo-sportowej na 3 tys. miejsc. 2008-2013 15 000 000 Budżet Miasta, UE, 
Min. Sportu 

10 5 - 85 

3. Budowa Stadionu sportowego na 15 tys. miejsc wraz z 2008-2013 40 000 000 Budżet Miasta, UE, 10 5 - 85 
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infrastrukturą techniczną. Min. Sportu 
4. Budowa Euroregionalnego Centrum Sportów Wodnych. 2008-2013 4 310 000 Budżet Miasta, UE 

 
15 - - 85 

5. Budowa toru regatowego na Kanale Ulgi. 2008-2013 4 500 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

6. Adaptacja budynku na strzelnicę kulową krytą 25 m i 
pneumatyczną oraz zespół sal sportowych w Gorzowie Wlkp. 
ul. Chopina 52 dz. nr 870/13.  

2008-2009 3 700 000  Budżet Miasta, UE, 
Min. Sportu 

5 10 - 85 

7.  
 

Modernizacja stadionu żużlowego.  2006-2011 30 000 000 Budżet Miasta, UE, 
Min. Sportu 

5 10 - 85 

V. Infrastruktura techniczna (w tym drogowa, transportowa, komunikacyjna, wodna, ochrona środowiska) 
1. Budowa bulwaru nadwarciańskiego wschodniego.  2008-2010 15 000 000 Budżet Miasta, UE 15  - - 85 

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
Związku Celowego MG-6.  

2006-2011 85 400 000 
(w tym 17 500 000 

budżet Miasta 
Gorzowa Wlkp.) 

Budżety ZCG  
MG-6, UE  

15 - - 85 

3. Przebudowa skrzyżowania drogowego ulic: Fredry, Staszica, 
Kochanowskiego.  

2006-2008 2 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

4. Zagospodarowanie terenów popoligonowych w rejonie starej 
prochowni na cele sportowo-rekreacyjne.  

2006-2009 3 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

5. Budowa ciągu pieszo- rowerowego oraz zatok autobusowych  
w ciągu ul. Poznańskiej DK 3 w Gorzowie Wlkp. 

2006-2007 1 706 000 Budżet Miasta, 
Budżet Państwa 

50 50 - - 

6. Budowa terenów rekreacyjnych wzdłuż Kłodawki.  2007-2013 532 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

7. Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie otoczenia 
obiektów zabytkowych. 

2008-2013 1 698 510 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

8. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy Zawarcie.  2008-2013 57 340 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

9. Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie. 2005-2010 31 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

10. Modernizacja schodów donikąd. 2008-2013 1 200 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

11. Modernizacja fontanny Pauckscha na Starym Rynku. 2008-2013 800 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 
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12. Przebudowa  ulicy Warszawskiej. 2009-2013 brak szacunku Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

13. Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe 
przy ujściach kolektorów kanalizacji deszczowej.  

2008-2013 5 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

14. Przebudowa mostów w ciągu ul. Borowskiego wraz z ulicą na 
odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Dąbrowskiego. 

2007-2013 1 200 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

15. Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego–Walczaka. 2008-2013 543 000 Budżet Miasta, 
Budżet Państwa 

50 50 - - 

16. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Chrobrego-Spichrzowa. 

2007-2009 350 000 Budżet Miasta, UE 
 

15 - - 85 

17. Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Chrobrego-Sikorskiego. 

2007-2009 350 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

18. Wymiana autobusów. 2007-2010 20 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

19. Budowa infrastruktury technicznej na terenach popoligonowych. 2007-2013 20 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

20. Budowa północnej obwodnicy miasta – odcinek od ul. 
Myśliborskiej do ul. Górczyńskiej. 

2010-2013 45 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

21. Przebudowa ulic Chrobrego – Sikorskiego (zamknięcie ruchu 
kołowego, deptak).    

2008-2009 19 500 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

22. Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej. 2008-2013 20 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

23. Przebudowa ul. Wyszyńskiego . 2007-2009 29 000 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

24. Budowa Trasy Alternatywnej – III etap  
(od ul. Cichońskiego do ul. Warszawskiej). 

2007-2013 4 938 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

25. Przebudowa ulic: Wybickiego, Łokietka, Estkowskiego. 2009-2013 18 800 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 
26. Modernizacja linii kolejowej Krzyż-Gorzów – Kostrzyn. 2007-2013 8 500 000 Euro Budżet właściciela 

linii kolejowej, UE 
- - 50 50 

27. Budownictwo komunalne i socjalne. 2008-2013 Brak szacunku      

28. Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  2008-2013 Brak szacunku      
29. Budowa lotniska w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Gorzowa 

Wlkp. 
2008-2013 Brak szacunku      
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30. Rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Śląskiej. 2008-2009 1 924 000 Budżet Miasta, UE 15 - - 85 
31. Budowa Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej  

w Gorzowie Wlkp. – Etap II. 
2007-2013 12 500 000      

32. Budowa ogrodu botanicznego. 2008-2013 Brak szacunku      

VI. Ochrona zdrowia 
1.  Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta 

Gorzowa Wlkp. 
2008-2009 1 146 070  Budżet Miasta, UE 15 - - 85 

 
 
 ZAKŁADY BUDŻETOWE, SPÓŁKI  MIEJSKIE 

Okres 
realizacji 

Koszt zadania 
w zł 

MZK 
1. Budowa pętli autobusowej na terenie K-S SSE. 2007-2013 Brak szacunku 
2. Budowa pętli autobusowej na osiedlu Myśliborskim. 2007-2013 Brak szacunku 
3. Budowa dworca autobusowego na terenie dawnych koszar przy 

ul. Myśliborskiej. 2007-2013 Brak szacunku 

4. Przebudowa skrzyżowania Chrobrego-Jagiełły-Wybickiego.  2007-2013 8 000 000 
 

5. Modernizacja istniejącej sieci tramwajowej. 2007-2013 Brak szacunku 
6. Przedłużenie linii tramwajowej od pętli Silwana w kierunku osiedle 

Ustronie. 2007-2013 Brak szacunku 

7. Budowa linii tramwajowej na Osiedlach Parkowe i Sady. 2007-2013 Brak szacunku 
ZUO 
1.  Modernizacja RZUO i rozbudowa o moduł unieszkodliwiania 

odpadów gabarytowych, zielonych i problemowych. 
2008 8 000 000 

2. Budowa kwater składowania odpadów innych niż niebezpieczne, 
niebezpiecznych i zawierających azbest. 

2007 5 000 000 

3. Stworzenie punktów odbioru odpadów problemowych na terenie 
miasta.  

2009-2010 300 000 

PWiK 
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. oraz gmin 

ościennych. 2007-2013 Brak szacunku 

2. Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej w Gorzowie Wlkp. 2007-2013 Brak szacunku 
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oraz gmin ościennych. 
3. Modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gorzowie Wlkp. 

oraz gminach ościennych. 2007-2013 Brak szacunku 

4. Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 2007-2013 Brak szacunku 
Podmioty zewnętrzne 

 
Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o. o. 
1. Dalsza rozbudowa sieci gazowych na terenach popoligonowych  

w rejonie ulic Myśliborska – Dobra – Szczecińska. 2007-2013 Brak szacunku 

2. Dalsza rozbudowa sieci gazowej na terenie KSSE przy ulicach 
Szczecińska i Walczaka. 2007-2013 Brak szacunku 

ENEA S.A. 
1. Budowa modernizacja i rozbudowa sieci dystrybucyjnej WN, 

rozbudowa istniejących stacji transformatorowych WN/SN, 
rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej na terenie miasta, 
uzbrojenie terenów przemysłowych i mieszkaniowych na terenie 
miasta, wymiana istniejących wyeksploatowanych urządzeń 
elektroenergetycznych WN, SN i nn. (Nakłady poniesione w 2006r. 
1 308 000). 

2006-2013 53 498 000 

Elektrociepłownia „Gorzów” S.A. 
1. Budowa elektrofiltru dla kotła OP-140 w Elektrociepłowni 

„Gorzów” S.A. 2007 10 500 000 

2. Instalacja odsiarczania spalin dla kotła OP-140   
w Elektrociepłowni „Gorzów” S.A. 2007-2008 18 300 000 

3. Budowa bloku energetycznego w Elektrociepłowni „Gorzów” S.A. 2008-2012 800 000 000 
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V. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie miasta 

Realizacja misji „Umacnianie roli Gorzowa Wlkp. jako silnego ośrodka o charakterze 
regionalnym – największego miasta środkowego pogranicza polsko – niemieckiego oraz 
Euroregionu Pro Europa Viadrina”, określonej przez Strategię Zrównoważonego Rozwoju 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego „Gorzów 2000+”, wymaga planowania realizacji 
długofalowych, powiązanych ze sobą działań. Celem poniższego zestawienia jest wykazanie 
synergii (wzajemnego wzmacniania się) zrealizowanych zadań, z projektami planowanymi do 
realizacji w latach  2007-2013. 
Poniższe zadania, realizowane w latach 1998-2006 zostały sfinansowane w ramach budżetu 
miasta, funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych UE, wymienione zostały także 
projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne. Nie są to wszystkie zadania zrealizowane 
przez miasto w tym okresie, a najważniejsze przedsięwzięcia, najmocniej oddziaływujące na 
otoczenie społeczno - gospodarcze. 

1. Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne – Słowianka. 
2. Zachodnia Obwodnica Miasta Gorzowa (zadanie w trakcie realizacji). 
3. Modernizacja odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp.                                    -  

ul. Grobla - most Staromiejski (zadanie w trakcie realizacji). 
4. Trasa Nadwarciańska. 
5. Bulwar Nadwarciański. 
6. Inkubator przedsiębiorczości. 
7. Utworzenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
8. Wschodnia  Obwodnica Miasta Gorzowa – ul. Bierzarina, Podmiejska. 
9. Trasa Średnicowa Al. Odrodzenia, Roosevelta, Słowiańska. 
10. Trasa Średnicowa – przejście przez Park Kopernika  (zadanie w trakcie realizacji). 
11. Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy 

(zadanie w trakcie realizacji). 
12. Droga 132 ul. Kasprzaka. 
13. Ulice Górczyńska, Piłsudskiego, Czartoryskiego, Sczaniecka, Dowbór- Muścickiego,  

Sulęcińska, Budowlanych, Olimpijska, Janockiego. 
14. Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Gorzowie Wlkp. (zadanie w trakcie realizacji). 
15. Kanalizacja: Zakanale, Zawarcie, Janice, Wieprzyce, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna  
Strefa Ekonomiczna,. 
16. Wodociągi: ulice Bazaltowa i przyległe, Wiśniowa, Dolna, Podgórna, Kręta, 

Kostrzyńska, Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warszawska                 
i przyległe, Siedlicka, Baczewskiego, Strażacka, Witosa – Narutowicza, 
Wołodyjowskiego, Sulęcińska, Szczecińska, Srebrna, Diamentowa. 

17. Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów. 
18. Parki: Górczyński, Dekerta- Czartoryskiego. 
19. Osiedle mieszkaniowe GTBS. 
20. Oświetlenie ulic: Walczaka, Dobra, Myśliborska, Poznańska, Szczecińska, 

Warszawska, Żwirowa. 
21. Zakup taboru komunikacji zbiorowej. 
22. Przepompownia melioracyjna Zawarcie. 
23. Modernizacja oczyszczalni ścieków. 
24. Wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego. 
25. Hala sportowa przy I LO – ul. Puszkina. 
26. Wojewódzki Sąd Administracyjny – modernizacja budynku. 
27. Budowa boisk sportowych. 
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28. Budowa hangaru na sprzęt pływający AWF. 
29. Plac targowy – ul. Cichońskiego. 
30. Budowa ścieżek rowerowych. 

VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego 
Monitorowanie realizacji podejmowanych przedsięwzięć współfinansowanych  
z budżetu Unii Europejskiej, służących osiągnięciu zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego i środowiskowego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, odbywać się będzie 
przy pomocy następujących wskaźników. W poniższej tabeli zostały uwzględnione wskaźniki 
w oparciu o ich przyszłe wykorzystanie podczas tworzenia projektów aplikacyjnych.  
 

POZIOM 
WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Wskaźnik 
produktu 

Długość dróg z towarzyszącą kanalizacją 
teletechniczną  

km 

 Długość wybudowanej drogi  km 
 Długość zmodernizowanej drogi  km 
 Liczba wybudowanych skrzyżowań szt. 
 Liczba zmodernizowanych skrzyżowań  szt. 
 Liczba wybudowanych obiektów mostowych szt. 
 Liczba zmodernizowanych obiektów mostowych  szt. 
 Liczba wybudowanych przejazdów kolejowych  szt. 
 Liczba zmodernizowanych przejazdów kolejowych szt. 
 Długość wybudowanych utwardzonych poboczy km 
 Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy  km 
 Liczba wybudowanych miejsc postojowych  szt. 
 Liczba zmodernizowanych miejsc postojowych  szt. 
 Liczba wybudowanych innych obiektów 

infrastruktury drogowej  
szt. 

 Liczba zmodernizowanych innych obiektów 
infrastruktury drogowej 

szt. 

 Liczba wybudowanych zatok autobusowych szt. 
 Liczba zmodernizowanych zatok autobusowych  szt. 
 Liczba wybudowanych przystanków komunikacji 

zbiorowej  
szt. 

 Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji 
zbiorowej 

szt. 

 Długość wybudowanych linii tramwajowych km 
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 Długość zmodernizowanych linii tramwajowych  km 
 Długość wybudowanych linii autobusowych  km 
 Długość zmodernizowanych linii autobusowych km 
 Liczba nowego taboru komunikacji zbiorowej szt. 
 Pojemność nowego taboru komunikacji zbiorowej miejsca 
 Liczba wybudowanych innych obiektów 

infrastruktury drogowej  
szt. 

 Liczba zmodernizowanych innych obiektów 
infrastruktury drogowej 

szt. 

 Długość wybudowanych chodników  km 
 Długość zmodernizowanych chodników  km 
 Długość wybudowanych ścieżek rowerowych  km 
 Długość zmodernizowanych ścieżek rowerowych  km 
 Długość wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych  km 
 Długość zmodernizowanych ciągów pieszo-

rowerowych  
km 

 Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu  

szt. 

 Liczba zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu 

szt. 

Wskaźniki 
rezultatu 

Oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych 
liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i 
towarowych  

PLN 

 Oszczędność czasu na nowych drogach i  
zmodernizowanych w przewozach pasażerskich i 
towarowych 

PLN 

 Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 
drogowej osoby 

osoba 

 Liczba osób korzystającej z transportu miejskiego osoba 
 Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci 

minuty 
Min. 

 Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu)  kN/oś 
 Nośność zmodernizowanego obiektu (drogi/mostu)  kN/oś 

TWORZENIE OBSZARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 I PROMOCJA GOSPODARCZA 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg  km 

 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
wodociągowej  

km 
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 Podłączenie instalacji gazowej m³ 
 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej  
km 

 Długość wybudowanej/zmodernizowanej sieci 
kanalizacji deszczowej  

km 

 Długość wybudowanej/ zmodernizowanej sieci 
ciepłowniczej  

km 

 Liczba wspartych centrów obsługi inwestora  szt. 
Wskaźnik  
rezultatu 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się 
dostępne w wyniku realizacji projektów  

km2 

 Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze 
zdefiniowanym przez beneficjenta  

szt. 

 Liczba pojemników stosowanych do selektywnej 
zbiórki odpadów 

szt. 

 Powierzchnia usługowa faktycznie wykorzystywana  m2 

ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba węzłów dostępowych umożliwiających dostęp 
do sieci szerokopasmowej  

szt. 

 Liczba jednostek publicznych podłączonych do 
bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do 
Internetu (szt.) 

szt. 

 Liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w 
urzędach/jednostkach publicznych  

szt. 

 Liczba wdrożonych kompleksowych systemów 
zarządzania w administracji publicznej, (jednostkach 
publicznych) wewnętrznych systemów zarządzania 
informacją, intranetu, użytkowników transakcyjnych 
portali, elektronicznego obiegu dokumentów, 
elektronicznej archiwizacji dokumentów  

szt. 

 Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu 
do Internetu (PIAP)  

szt. 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób, które uzyskały dostęp do 
szerokopasmowego Internetu 

osoba 

 Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line 
(liczba korzystających osób)  

szt. /os. 

INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

Wskaźniki 
produktu 

Długość wybudowanej sieci wodociągowej km 

 Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej km 
 Długość sieci wodociągowych z towarzyszącą 

kanalizacją teletechniczną  
km 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 
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 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej km 
 Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  km 
 Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji 

deszczowej  
km 

 Liczba wybudowanych przyłączy kanalizacji 
deszczowej  

szt. 

 Liczba zmodernizowanych przyłączy kanalizacji 
deszczowej  

szt. 

 Długość wybudowanych przyłączy kanalizacji 
deszczowej  

km 

 Długość zmodernizowanych przyłączy kanalizacji 
deszczowej  

km 

 Liczba wybudowanych przepompowni ścieków  szt. 
 Liczba zmodernizowanych przepompowni ścieków  szt. 
 Liczba wybudowanych przepompowni melioracji szt. 
 Liczba zmodernizowanych przepompowni melioracji  szt. 
 Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków szt. 
 Liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków  szt. 
 Długość sieci kanalizacyjnych z towarzyszącą 

kanalizacją teletechniczną 
km 

 Liczba wybudowanych składowisk odpadów  szt. 
 Powierzchnia wybudowanych składowisk odpadów  ha 

 Objętość wybudowanych składowisk odpadów  m3 

 Liczba zmodernizowanych składowisk odpadów  szt. 
 Powierzchnia zmodernizowanych składowisk 

odpadów  
ha 

 Objętość zmodernizowanych składowisk odpadów m3 
 Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów 

komunalnych  
szt. 

 Powierzchnia zrekultywowanych składowisk 
odpadów komunalnych 

ha 

Wskaźnik 
 rezultatu 

Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w 
wyniku realizacji projektów 

osoba 

 Liczba osób/wielkość obszarów zabezpieczonych 
przed powodzią 

osoba/ha 

 Liczba osób zabezpieczonych przed innymi 
zagrożeniami  

osoba 
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 Liczba osób przyłączonych do wodociągu w wyniku 
realizacji projektu 

osoba 

 Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku 
realizacji projektu 

osoba 

 Redukcja gazów cieplarnianych  m³ 
 Powierzchnia zrekultywowana/odzyskana km² 

 Powierzchnia obszarów o podniesionym stopniu 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

km² 

INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba specjalistycznych badań medycznych 
przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku 
realizacji projektów 

szt. 

 Liczba ośrodków medycznych wyposażonych w 
nowoczesny sprzęt medyczny w wyniku realizacji 
projektu  

szt. 

OBSZAR EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z obszaru edukacji szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba studentów / uczniów korzystających z efektów 
projektu 

osoba 

 
 

Liczba studentów / uczniów korzystających z 
infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 

osoba 

 REWITALIZACJA  

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów poddanych rewitalizacji szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy na obszarach 
objętych rewitalizacją 

szt. 

 
 
 

Liczba osób zamieszkałych na obszarach objętych 
rewitalizacją 

osoba 

TURYSTYKA, KULTURA I SPORT 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z obszaru turystyki  szt. 

 
 

Liczba projektów z obszaru infrastruktury kultury szt. 

 
 

Liczba projektów z obszaru infrastruktury sportu szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba osób korzystający z obiektów turystycznych osoba 
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 Liczba utworzonych miejsc pracy w projektach z 
zakresu turystyki i kultury 

szt. 

 Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury 
objętej wsparciem 

osoba 

 Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej 
objętej wsparciem 

szt. 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z obszaru współpracy 
międzyregionalnej 

szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

 

Liczba inicjatyw wspierających współpracę 
międzyregionalną 

szt. 

ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów inwestycyjnych szt. 

 
 

Liczba projektów doradczych szt. 

 Liczba projektów z zakresu B+R szt. 
 Liczba projektów złożonych przez instytucje 

okołobiznesowe 
szt. 

 Liczba projektów współpracy pomiędzy 
przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi 

szt. 

Wskaźnik  
rezultatu 

 Liczba utworzonych miejsc pracy  szt. 

 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu szt. 
 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B&R  szt. 
 Liczba wspartych przedsiębiorstw w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw  
szt. 

 Wartość pożyczek i poręczeń udzielonym 
przedsiębiorcom 

tys. PLN 
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VII. Kategorie interwencji funduszy strukturalnych na lata 2007 - 2013 
 
Tabela 1...kategorie interwencji 

  Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego 
  Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy 
  Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy 

kat. 
wydat. 

 

  

B+RT, INNOWACJE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

1 Działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego prowadzone w ośrodkach badawczych 
2 Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i 

szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych 
technologii 

3 Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), 
pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami 
szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz „biegunami nauki i 
technologii” (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) 

4 Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MŚP (w tym dostęp do usług 
związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych) 

5 Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw 
6 Pomoc udzielana MŚP na cele promocji produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska 

(wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, przyjęcie i wykorzystanie technologii 
zapobiegania zanieczyszczeniom, włączenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

7 Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne 
technologie, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju 
technologicznego i przedsiębiorstwa itp.) 

8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 
9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP 
  

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 
11 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie 

zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 

12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT) 
13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-rząd, e-kształcenie, e-integracja itp.) 
14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) 
15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie 

  

TRANSPORT 

16 Koleje 
17 Koleje (sieci TEN-T) 
18 Tabor kolejowy 
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19 Tabor kolejowy (TEN-T) 
20 Autostrady 
21 Autostrady (sieci TEN-T) 
22 Drogi krajowe 
23 Drogi regionalne i lokalne 
24 Ścieżki rowerowe 
25 Transport miejski 
26 Transport multimodalny 
27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 
28 Inteligentne systemy transportu 
29 Porty lotnicze 
30 Porty 
31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 
32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) 

  

ENERGIA 

33 Energia elektryczna 
34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 
35 Gaz ziemny  
36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 
37 Produkty ropopochodne  
38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 
39 Energia odnawialna: wiatrowa 
40 Energia odnawialna: słoneczna 
41 Energia odnawialna: z biomasy 
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 
43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią 

 
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM 

44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
45 Gospodarka i dystrybucja wody pitnej 
46 Gospodarka wodno-ściekowa 
47 Jakość powietrza 
48 Zintegrowana prewencja i kontrola zanieczyszczeń 
49 Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatycznych 
50 Rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
51 Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) 
52 Promocja czystej komunikacji miejskiej 
53 Zapobieganie ryzyku (w tym opracowanie i wdrażanie programów i działań dot. zapobiegania i zarządzania 

ryzykiem  naturalnym i technologicznym) 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania ryzyku 

TURYSTYTKA 

55 Promowanie zasobów naturalnych 
56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa naturalnego 
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57 Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
  

KULTURA 

58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 
59 Rozwój infrastruktury kultury 
60 Inne typy wsparcia na rzecz wzmocnienia usług kulturalne 

  
 
 

 

 

ODNOWA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH 

61 Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich i wiejskich 
  

ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH  
PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW 

62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w firmach; szkolenia i usługi dla pracowników 
zwiększające ich zdolności adaptacji do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

63 Opracowywanie i rozpowszechnianie innowacyjnych i bardziej produktywnych sposobów organizowania 
pracy 

64 Rozwój szczególnych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją 
sektorów i firm, rozwój systemów mających na celu przewidywanie zmian gospodarczych i przyszłych 
wymogów pod kątem miejsc pracy i kwalifikacji 

  

POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA I RÓWNOWAGA 

65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy 
66 Wdrażanie aktywnych i zapobiegawczych środków na rynku pracy 
67 Działania promujące aktywność w starszym wieku i wydłużające okres aktywności zawodowej 
68 Wsparcie dla samozatrudnienia i uruchamiania działalności gospodarczej 
69 Środki mające na celu poprawę dostępu do miejsc pracy i zwiększenie trwałego udziału kobiet w procesie 

zatrudniania oraz rozwoju ich kariery celem zmniejszenia segregacji zawodowej ze względu na płeć, jak 
również środki ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do 
opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu pracownika 

70 Konkretne działania mające na celu zwiększanie zatrudnienia migrantów i wzmacnianie tym samym ich 
integracji społecznej 

  

POPRAWA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
OSÓB MNIEJ UPRZYWILEJOWANYCH 

71 Drogi do integracji i powrotu do pracy dla osób w niekorzystnej sytuacji; zwalczanie dyskryminacji w dostępie 
do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy 
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POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO 

72 Opracowywanie, wprowadzenie i realizacja reform systemów edukacji i szkoleń w celu rozwijania zdolności 
zatrudnienia, lepszego dopasowania kształcenia i szkoleń początkowych i zawodowych do potrzeb rynku 
pracy, podnoszenie kwalifikacji personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjności i gospodarki 
opartej na wiedzy 

73 Środki zmierzające do zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniach przez całe życie, w tym poprzez 
działania mające na celu zmniejszenie liczby osób wcześnie porzucających naukę, zmniejszenie różnic w 
programach kształcenia dla obojga płci, zwiększenie dostępu do kształcenia i szkoleń oraz poprawę ich jakości, 
na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym 

74 Rozwój potencjału ludzkiego w dziedzinie badań i innowacji, przede wszystkim poprzez studia podyplomowe i 
szkolenia badaczy oraz działania służące nawiązywaniu kontaktów między uczelniami, ośrodkami badawczymi 
i przedsiębiorstwami. 

  
  

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ 

75 Infrastruktura edukacyjna 
76 Infrastruktura zdrowotna 
77 Infrastruktura opieki nad dziećmi 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa 
79 Inna infrastruktura społeczna 

  

DZIAŁANIA NA RZECZ REFORM  
DOT. ZATRUDNIENIA I WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO  

80 Wsparcie partnerstw, porozumień i inicjatyw w ramach współpracy sieciowej między zainteresowanymi 
podmiotami 

  

WZMOCNIENIEN KRAJOWYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH  
ZDOLNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH 

81 Mechanizmy na rzecz wzmocnienia procesów: opracowania polityk i programów, monitorowania i ewaluacji 
na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. wzmocnienie zdolności opracowania polityk i programów. 

  

OBNIŻANIE KOSZTÓW DODATKOWYCH  
UTRUDNIAJĄCYCH ROZWÓJ REGIONÓW PERYFERYJNYCH 

82 Rekompensata kosztów dodatkowych związanych z trudną dostępnością oraz rozdrobnieniem terytorialnym  

83 Specjalne działania na rzecz rekompensaty kosztów dodatkowych związanych z wielkością rynków  
84 Wsparcie na rzecz rekompensaty kosztów dodatkowych związanych z warunkami klimatycznymi i 

ukształtowaniem terenów 

  

POMOC TECHNICZNA 

85 Opracowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola  
86 Ewaluacja i badania; informacja i promocja 
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VIII. System wdrażania        
 System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego jest 
realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej.  
Miasto, korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jest 
zobowiązane przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone  
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE)  
nr 1260/1999 oraz w rozporządzeniach  odnoszących się do poszczególnych funduszy 
strukturalnych. Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania 
środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać, że podmiot 
korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom 
formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków 
pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.     

 
VIII 1. Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego   
 Funkcję Instytucji Zarządzającej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił 
specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miasta. Funkcję instytucji koordynującej 
PRL pełni Rada Miasta. 
Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 
-  ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL, 
-  zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz 
przebiegu realizacji projektów w ramach Planu, 
-  zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami 
programowymi wyższego rzędu, strategiami oraz przestrzegania zasad zawierania kontraktów 
publicznych, 
-  zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  
i promocji Planu, 
-  przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji do 
rocznego raportu o nieprawidłowościach. 
Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może utworzyć grupy robocze  
i korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. Wobec powyższego 
zapisu Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego powołał zespół horyzontalny 
odpowiedzialny za koordynowanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta. Zespół liczy 23 osoby, 
wyznaczone z poszczególnych wydziałów i Rady Miasta:  

Przewodniczący Zespołu:   Tadeusz Jankowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

Wydział Rozwoju i Promocji 
                                           1. Ryszard Kina 
                                           2. Rafał Walentynowicz 
                                           3. Joanna Kochanowska 
Wydział Integracji Europejskiej: 

1. Jacek Jeremicz – Naczelnik Wydziału 
2. Agnieszka Grabińska  
3. Joanna Rut 
4. Janusz Mickiewicz  
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Wydział Dróg i Transportu Publicznego 

1. Krystyna Nowak – Naczelnik Wydziału 
Wydział Gospodarki Komunalnej 

1. Sylwia Pierzecka 
Wydział Inwestycji 

1. Antoni Konstantynowicz 
Wydział Edukacji 

1. Halina Antczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji 
Wydział Administracji Budowlanej – Miejski Konserwator Zabytków 

1. Renata Rydzaj 
Wydział Budżetu i Rachunkowości 

1. Dorota Sikorska 
Wydział Kultury 

1. Dorota Janczewska 
 
Wydział Kultury Fizycznej 

1. Janusz Szczepanowski 
 
Wydział Urbanistyki 

1. Małgorzata Stróżewska – Naczelnik Wydziału 
2. Zofia Cytryna 

Radni Rady Miasta           
1.   Krystyna Sibińska 

      2.   Artur Radziński 
      3.   Mirosław Rawa 
      4.   Arkadiusz Marcinkiewicz 
      5.   Stefan Sejwa 

                         
VIII 2. Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego   
 Instytucją wdrażającą PRL jest Urząd Miasta, natomiast funkcję koordynatora PRL 
pełni Rada Miasta. Instytucja wdrażająca i koordynująca PRL jest odpowiedzialna za: 

• kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji 
podległych - beneficjentów pomocy, 

• kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami, z zapisami 
Planu, 

• ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, 
• zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 

IX.    Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej      
IX.1. System monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Rada Miasta. Główną ich rolą będzie 
monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne 
interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji  
z realizacji zadania.              
 
IX.2 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego 
Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez  
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Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz Radę Miasta przy pomocy zawartych  
w punkcie VI wskaźników monitorowania.                
IX. 3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym  
i organizacjami pozarządowymi 

1. Strategia informacyjna 
Zadaniem strategii informacyjnej jest: 

• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania 
wsparcia 

• w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych na terenie Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, 

• zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach, 

• zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy  
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Miasta, 
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie  

i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych  
i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia, 

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym, 
• wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, 

elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy 
podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. 
2.Grupy docelowe odbiorców 

Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego będą uwzględniały specyficzne potrzeby wymienionych grup docelowych,  
jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej 
skuteczności. 
Opinia publiczna – powszechna wiedza na temat działań związanych z wdrażaniem oraz 
wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści płynących  
z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów  
zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla 
inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna Miasta. 
Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne, bezpośrednio korzystające  
z wdrażanej pomocy. Będą to: 

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, 
- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź 

realizujące zadania jednostki samorządu gminnego, 
- podmioty gospodarcze, 
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców, 
- uczelnie wyższe i jednostki edukacyjne, 
- organizacje pozarządowe, 
- inne organizacje społeczne. 

3. Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego 
Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej 
uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania 
środków dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym celu istnieje realna potrzeba 
konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego na lata 
2007-2013. 
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4. Instrumenty strategii informacyjnej 

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty: 
-   konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące informacje  
o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz 
usystematyzowania wiedzy; 
-   wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne metody 
prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii 
Europejskiej; 
-   informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów ; 
-    serwisy internetowe – będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla 
potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania  
z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji  
o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego; 
-     publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audio-wizualne 
ułatwiają w atrakcyjnej, przystępnej formie przybliżyć wiedzę na temat dostępnej pomocy 
Unii Europejskiej, możliwość jej uzyskania, roli gorzowskich instytucji  
 
w zarządzaniu pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie; 
- współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją 

o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu 
Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania 
podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji 
prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja 
o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych 
powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób. 

 
Opracowano w Wydziałach Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 
Wydział Integracji Europejskiej oraz Wydział Rozwoju i Promocji Miasta 

 
 

Poz. 950 
                                                      
                                                      Uchwała Nr VIII/97/2007 

  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi   

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 i 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.34 ust.6 i art.37 
ust.1i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.  
z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Ilekroć w treści uchwały użyto określenia: 
- Rada – należy przez to rozumieć Radę Miasta Gorzowa Wlkp.; 
- Komisja - należy przez to rozumieć Komisję Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
właściwą do spraw gospodarki; 
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- Prezydent – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.; 
- zarządca – należy przez to rozumieć zarządzającego lokalami użytkowymi  
 
stanowiącymi własność Miasta Gorzowa Wlkp. – Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej;  
- lokal – należy przez to rozumieć lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne  

w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U.  
z 2000r. Nr80, poz.903 ze zm.);  

- najemca – należy przez to rozumieć najemcę lub dzierżawcę w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego; 

- najem – należy przez to rozumieć najem lub dzierżawę w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego; 

Uchwała nie ma zastosowania do lokali w budynkach oddanych lub oddawanych do 
korzystania jednostkom organizacyjnym Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
II. Zasady przeznaczania lokali do najmu na czas dłuższy niż 3 lata 

§ 2.1. Zawieranie umów najmu lokali użytkowych na czas dłuższy niż 3 lata następuje  
w drodze przetargu, z zastrzeżeniem §3. 
2. Wyboru rodzaju przetargu dokonuje Prezydent.  
3. Lokale nie wynajęte w dwóch przetargach oferuje się do wynajęcia w drodze rokowań.  
4. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu wymaga  
 
indywidualnej zgody Rady. 
5. Do najmu na czas dłuższy niż 3 lata można przeznaczać lokale w budynkach, które nie są  
przeznaczone do rozbiórki. 
6. Do przetargu przeznacza się lokale wolne pod względem faktycznym i prawnym. 
 

§ 3. Lokale mogą być wynajmowane w trybie bezprzetargowym na rzecz osób fizycznych 
i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, 
oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną - na 
cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz organizacjom pożytku publicznego na cele 
prowadzonej działalności pożytku publicznego. 
 
III. Organizowanie przetargów, wyłanianie najemców, kryteria oceny ofert 

§ 4.1. Organizatorem przetargów i rokowań jest Prezydent. 

2. Czynności związane z przeprowadzaniem przetargów i rokowań przeprowadzają komisje 
składające się z 3 do 7 osób powoływanych przez Prezydenta.  

      § 5. Wywoławcza stawka czynszu w pierwszym przetargu nie może być niższa od stawek     
określonych w załączniku do uchwały.  

V. Warunki najmu 
§ 6. warunki najmu lokalu określa Prezydent                
§ 7.1.Umowy najmu winny być zawierane na czas nieoznaczony. 
 

2. Umowy najmu lokali zawiera zarządca.  
§ 8.1. Umowa winna zawierać postanowienia zabezpieczające interesy Miasta pod 

względem przychodów i należytej dbałości o substancję lokalu, a także określać: 
1) sposób korzystania z lokalu;  
2) tryb i warunki rozwiązania umowy;  
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3) zasady rozliczania nakładów wykonanych za zgodą wynajmującego, o ile nakłady te 

podwyższają trwale wartość lokalu i jeżeli ich wykonanie zostało potwierdzone 
protokołem odbioru robót, a ich wartość – kosztorysem powykonawczym; 

 
4) zasady zaliczania wadium na poczet należności czynszowych;  
5) zasady waloryzacji czynszu; 

2. Stawka czynszu ustalona w przetargu nie może być obniżana z zastrzeżeniem § 9 ust.1 
pkt 2, 3 i 8. 

3. Jeżeli lokal wykorzystywany jest w kilku celach, czynsz ustala się według stawki dla celu 
podstawowego. 

 
§ 9. 1. Dopuszcza się: 

1) obniżanie minimalnych stawek czynszu - w przypadkach określonych w §3; 
2) okresowe obniżenie czynszu - w przypadku poniesienia przez najemcę 

udokumentowanych nakładów podwyższających trwale wartość lokalu w zakresie 
uzgodnionym z zarządcą;  

3) okresowe obniżenie czynszu rekompensujące udokumentowane nakłady najemcy na 
przystosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

4) zmianę rodzaju działalności prowadzonej w lokalu; 
5) wyrażenie zgody na podnajem nie więcej niż 50% powierzchni wynajmowanego lokalu,  

z zastrzeżeniem, że zgoda na podnajem nie dotyczy podmiotów, o których mowa w § 3; 
6) podwyższenie stawki czynszu za powierzchnię podnajmowaną, ale nie więcej niż  

o połowę różnicy stawek; 
7) możliwość zamiany lokalu użytkowego na inny lokal, w sytuacjach związanych  

z planowanymi, ważnymi dla Miasta przedsięwzięciami oraz realizacją potrzeb 
lokalowych Miasta; 

8) możliwość obniżenia czynszu dla najemców prowadzących szkolenie uczniów; 
a) dla działalności rzemieślniczej i gastronomicznej o; 

- 10% - za 1 ucznia, 
- 15% - za 2 uczniów, 
- 20% - za 3 i więcej uczniów, 

 
b) dla działalności handlowej o; 

- 5% - za 1 ucznia, ale nie więcej jak 50% najniższego wynagrodzenia w gospodarce 
uspołecznionej, 

- 10% - za 2 i więcej uczniów, ale nie więcej jak 100% najniższego wynagrodzenia 
w gospodarce uspołecznionej. 

 
2. Zgody na podwyższenie czynszu, okresowe obniżenie czynszu, podnajem i zamianę 

lokalu udziela Prezydent po zasięgnięciu opinii Komisji. 
 

§ 10.1. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest złożenie przez najemcę poręczonego 
weksla na kwotę trzykrotnego czynszu, zabezpieczającego roszczenia z tytułu niezapłaconego 
czynszu i innych świadczeń obciążających najemcę.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone również w pieniądzu i gwarancjach 
ubezpieczeniowych. 

3. W przypadkach, gdy wymiar jednomiesięcznego czynszu wraz z opłatami dodatkowymi 
wynosi ponad 3.000 zł - najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do  
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przedłożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się w trybie art.777 §1 pkt 
5 Kodeksu postępowania cywilnego, egzekucji należności z określeniem jej wysokości 
wynikającej wprost z tego aktu. Koszty sporządzenia tego aktu obciążają najemcę. 
 

§ 11.1. Waloryzacja czynszu następować będzie corocznie od 1 czerwca - według 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok ubiegły.  
2. Waloryzacji podlega czynsz za najem lokali trwający nie krócej niż 1rok.  
3. Warunki umowy winny być określone tak, aby waloryzacja czynszu nie wymagała 

wypowiadania umowy. 
 

§12. Jeżeli lokal jest nieczynny ponad miesiąc bez uzgodnienia z zarządcą to zarządca jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy. 

     § 13.1. W czasie trwania umowy najmu, w prawa i obowiązki najemcy mogą wstąpić 
małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo, a ponadto osoby, które weszły w spółkę  
z najemcą lokalu w trakcie trwania umowy - w przypadku wycofania się najemcy z tej spółki, 
jeżeli czas wspólnego prowadzenia działalności wynosi, co najmniej 2 lata – bez zmiany 
dotychczasowych warunków umowy. Zgody na zmianę stron umowy udziela Prezydent po 
zasięgnięciu opinii Komisji.  
2. Przepisy ust.1 mają zastosowanie także, gdy do umowy przystąpią obok 

dotychczasowego najemcy małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.  
 
V. Sprzedaż lokali 

§ 14.1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom. 
2. O przeznaczeniu lokali do zbycia ich najemcom decyduje Prezydent, po zasięgnięciu  
opinii Komisji, jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od zawarcia umowy najmu. 
3.   Sprzedaż lokali po byłych przychodniach lekarskich może nastąpić, niezależnie od 
terminu zawarcia umowy najmu, ale tylko w przypadku przystąpienia wszystkich najemców 
do wykupu całego obiektu lub możliwych do wyodrębnienia samodzielnych części budynku – 
związanych z prowadzeniem działalności w zakresie: 

1) ochrony zdrowia i promocji zdrowego trybu życia; 
2) wspierającym powyższe funkcje, w tym również usługowo–handlowych na ich 

rzecz. 
 
VI. Postanowienia końcowe 

§ 15. Dostosowanie zawartych umów do ustaleń wynikających z uchwały winno nastąpić 
w wyniku negocjacji przy poszanowaniu wiążących strony warunków tych umów. 
Dostosowanie nie obejmuje czasu, na jaki umowy zostały zawarte (oznaczony/nieoznaczony). 
 

§ 16. Uchwała nie ma zastosowania do wolnych lokali w budynku przy ul.Chrobrego 31  
i ul.Hawelańskiej 4, które przeznacza się do zbycia w drodze przetargu.  
 

§ 17. Prezydent określi w drodze zarządzenia: 
1) regulamin przetargów i rokowań; 
2) skład komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań; 
3) zasady i warunki przeprowadzania przetargów i rokowań; 
4) zakres działania i tryb pracy komisji przetargowej i komisji przeprowadzającej 

rokowania. 
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§ 18. Tracą moc:  

1) uchwała Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 2003 r.  
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie 
komunalne; 

 
2) uchwała Nr XXXII/354/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi 
stanowiącymi mienie komunalne; 

3) uchwała Nr XLVIII/520/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie 
komunalne.  

 
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

                     Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/97/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 21 marca 2007r.  

Minimalne stawki czynszu netto za najem lokali użytkowych 
[zł/m2] 

Strefa l.p. 
położenie  

lokalu 

rodzaj  

działalności 
A B C 

1. 
parter 
budynku 
frontowego 

handel, biura, magazyny 20,40 12,40 6,30 

2. 
piętro, 
oficyna, 
piwnica 

handel, biura, magazyny 11,10 6,30 4,80 

gastronomia, produkcja, rzemiosło 10,10 6,10 
3. 

parter 
budynku 
frontowego branże zanikające 7,90 4,80 

3,20 

4. 
piętro, 
oficyna, 
piwnica 

gastronomia, produkcja, rzemiosło 5,70 3,20 2,40 

5.  działalność lecznicza  5,50 5,50 5,50 

6.  działalność charytatywna, opiekuńcza, 
kulturalna, lecznicza, oświatowa, naukowa, 
wychowawcza, badawczo-rozwojowa, 
sportowa lub turystyczna - na cele niezwiązane 
z działalnością zarobkową oraz organizacjom 
pożytku publicznego na cele prowadzonej 
działalności pożytku publicznego  

2,90 2,90 2,90 

7.  garaże 4,20 4,20 4,20 
 

Podział miasta na strefy 
 

Strefa A 
ul.Sikorskiego Nr 1-42, i od Nr 105 do końca numeracji, ul.Chrobrego, ul.Hawelańska, 
ul.Mostowa, ul.Obotrycka, ul.Pocztowa, ul.Wełniany Rynek. 
 
Strefa B  
ul.Sikorskiego Nr 43-105, ul.Armii Polskiej, ul.Borowskiego, ul.Dąbrowskiego, 
ul.Dworcowa, ul.Drzymały Nr 10-12 i Nr 37-45, ul.Dzieci Wrzesińskich, ul.Jagiełły, 
ul.Kosynierów Gdyńskich, ul.Krzywoustego, ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Lutycka, 
ul.Łokietka, ul.Młyńska, ul.Mieszka I-go, ul.Strzelecka, ul.Spichrzowa, ul.Słoneczna, 
ul.Teatralna, ul.30-go Stycznia, ul.Warszawska, ul.Wodna.  
 
Strefa C 
Al.11-go Listopada, Al.Konstytuacji 3-go Maja, ul.Boh.Westerplatte, ul.Broniewskiego, 
ul.Chodkiewicza, ul.Chopina, ul.Dowbór-Muśnickiego, ul.Drzymały Nr 14-34, ul.Grobla, 
ul.Fabryczna, ul.Kobylogórska, ul.Kolejowa, ul.Kostrzyńska, ul.Mickiewicza, ul.Norwida,  
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ul.Ogrodowa, ul.Piłsudskiego, ul.Podmiejska, ul.Przemysłowa, ul.Roosevelta, 
ul.Słowackiego, ul.Szczecińska, ul.Śląska, ul.Walczaka, ul.Wał Okrężny, ul.Wawrzyniaka, 
ul.Wylotowa, ul.Wyszyńskiego, ul.Żwirki i Wigury.  
Do działalności rzemieślniczej zalicza się działalność zakładów pralniczych, maglowania 
bielizny, elektrycznych, motoryzacyjnych, krawieckich, kuśnierskich, optycznych, 
złotniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, renowacji mebli, naprawy 
sprzętu RTV i AGD, tapicerstwo i stolarstwo.  
Branże zanikające to: szewstwo, cholewkarstwo, szklarstwo i ślusarstwo.  
Do działalności biurowej zalicza się usługi kserograficzne, reklamowe, prawnicze, finansowe  
i turystyczne.  
 

 
Poz. 951 

 
Uchwała Nr VIII/98/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych  

dla młodzieży szkolnej. 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a 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. 1. Ustanawia się stypendia naukowe Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej 
„stypendiami” dla uczniów gorzowskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, 
gimnazjów i ponadgimnazjalnych, jako formę nagradzania szczególnie uzdolnionych 
uczniów. 
         2. Ustanawia się stypendia artystyczne  Miasta Gorzowa Wlkp., zwane dalej 
„stypendiami” dla uczniów gorzowskich szkół artystycznych do 18 roku życia, jako formę 
nagradzania szczególnie uzdolnionych uczniów. 
 

§ 2. 1. Stypendia naukowe i artystyczne przyznaje corocznie Prezydent Miasta  
na wniosek Komisji ds. stypendiów. 
 
          2. Komisję ds. stypendiów powołuje corocznie zarządzeniem Prezydent Miasta.  
W skład Komisji wchodzą: 
przewodniczący – przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury  i Sportu Rady Miasta, 
członkowie:   
 -  dwóch przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, 
 - po jednym przedstawicielu dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  
     ponadgimnazjalnych i artystycznych. 
 
           § 3. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia w danym roku szkolnym, wybitnie 
uzdolnionym uczniom gorzowskich szkół, a w szczególności: 

- laureatom wojewódzkich oraz finalistom i laureatom krajowych  i międzynarodowych 
olimpiad lub konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 

- uczniom, którzy wykazują uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,  
a z pozostałych przedmiotów posiadają pozytywne oceny, 
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- laureatom i finalistom krajowych i międzynarodowych konkursów artystycznych. 

 
            § 4. 1. Wyjątkowo w 2007 r. przyznaje się stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 
2005/2006, uwzględniając wnioski złożone do 30 listopada 2006 r. 
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, przyznaje się za osiągnięcia wybitnie uzdolnionym  
uczniom gorzowskich szkół, w szczególności: 

- laureatom regionalnych, krajowych i międzynarodowych olimpiad lub konkursów 
przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 

- uczniom, którzy wykazują uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,  
a z pozostałych posiadają wysokie oceny. 

 
           § 5. Wnioski o przyznanie stypendiów naukowych i artystycznych mogą składać: 

- dyrektorzy gorzowskich szkół, w tym artystycznych, 
- pozaszkolne środowiska oświatowe. 

 
           § 6. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta w terminie do 10 maja każdego roku. 
 
           § 7. Wniosek o przyznanie stypendium  powinien zawierać dane określone we wzorze 
wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
          § 8. Wysokość stypendium ustala Komisja w ramach środków przeznaczonych na ten 
cel w budżecie miasta. 
 
         § 9. Realizacja stypendiów odbywa się w danym roku budżetowym, w formie wypłat 
ratalnych, nieprzekraczających miesięcznie kwoty ustalonej w art. 21 ust. 1 pkt 40 b ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 
         § 10. Środki na stypendia przekazane zostaną do budżetu szkoły, której stypendysta jest 
uczniem. 
 
         § 11. Wniosek złożony do Wydziału Edukacji, który nie spełnia wymogów formalnych 
lub został złożony po terminie nie będzie rozpatrzony. 
 
         § 12. Traci moc uchwała nr LXXI/714/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  
z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych  
dla młodzieży szkolnej oraz uchwała nr XXVIII/303/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendiów naukowych dla młodzieży szkolnej. 
 
         § 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/98/2007 

                                                                                                   Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                   z dnia 21 marca 2007r. 

 
 

 
Wniosek 

o przyznanie stypendium naukowego i artystycznego Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
 
 
1. Dane osobowe kandydata: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

a) imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
 

b) data i miejsce urodzenia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

c) nazwa szkoły, klasa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

d) adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
2. Informacja o osiągnięciach naukowych lub artystycznych kandydata, w danym roku 
    szkolnym. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3. Wnioskujący: 
 

a) nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

b) adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4  (160) / 2007 

 

 

94

 
4. Uzasadnienie wniosku: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
5. Opinia szkoły: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
                                                                                                     (wnioskujący) 
 
Decyzja Komisji ds. stypendiów: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 
(podpisy członków komisji)                                                  Przewodniczący Komisji 
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Poz. 952 

 
Uchwała Nr VIII/99/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/905/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  

30 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art.6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) uchwala 
się, co następuje: 
 
 § 1. W Gminnym Systemie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. przyjętym uchwałą Nr LXXIV/905/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
wprowadza się następującą zmianę: 
w § 4 dodaje się punkt 10 o treści:  
„10. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie”. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 
 
 

Poz. 953 
 

Uchwała Nr VIII/100/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

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

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. 
 

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 z późn. zmn.), 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 z 
późn.zmn.) 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 :           3.476.762,-zł 
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z czego 
 
I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
    w kwocie:           20.000,-zł 
    w tym: 
1)dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób 
    niepełnosprawnych ( art. 38 i 40 )       20.000,-zł 
 
II.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej    3.456.762,-zł 
    w tym: 
 1)zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
    warsztatów terapii zajęciowej art. 35 ust 1 pkt 8      1.274.330,-zł 
 2)dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
    opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych                                                        900.000,-zł 
 3)dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiot 
    ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 700.000,-zł 
 4)dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
    niepełnosprawnych                                                                                                74.000,-zł 
 5)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
    w komunikowaniu się i technicznych w związku  
    z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych                                      508.432,-zł            
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       § 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania przeniesień 
                   środków finansowych na poszczególne zadania.   
  
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 
2007r. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

          
                            Robert Surowiec 

 
Poz. 954 

 
        Uchwała Nr VIII/101/2007 
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie wydania dokumentów komunikacyjnych bez opłat w związku 
ze zmianami administracyjnymi 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 79b i 98a ustawy z dnia  
20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
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§ 1. Ustala się, że w przypadku zmiany stanu faktycznego spowodowanego zmianami 

administracyjnymi w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, opłaty określonej  
w odrębnych przepisach, za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu, nie pobiera 
się. 
 

§ 2. Ustala się, że w przypadku zmiany stanu faktycznego spowodowanego zmianami 
administracyjnymi w zakresie adresu kierowcy, opłaty określonej w odrębnych przepisach,  
za wydanie nowego prawa jazdy, nie pobiera się. 
 

§ 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. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

    Poz. 955 
 

                                                    Uchwała Nr VIII/102/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie oraz parkowanie pojazdu. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się maksymalną stawkę opłaty za usunięcie pojazdu na parking strzeżony  
w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1 i art. 130a ust. 1–3 ustawy – Prawo o ruchu  
drogowym, przez jednostki wyznaczone przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., która  
wynosi odpowiednio dla: 
1) motorowerów, motocykli, przyczep lekkich    -  30zł + VAT 
2) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony   -120zł + VAT 
3) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony   -250zł + VAT 
4) autobusów         -300zł + VAT 
Stawki opłat powiększa się o 25 % za w/w usługi wykonywane w niedziele i święta. 

 
§ 2. Ustala się maksymalną stawkę opłaty za parkowanie pojazdu usuniętego,  

w przypadkach wymienionych w art. 50a ust. 1 i art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, na strzeżonym parkingu wskazanym przez Prezydenta Miasta, którą nalicza się za 
każdą rozpoczętą dobę. 
1. Opłata wynosi odpowiednio dla 

1) motorowerów, motocykli, przyczep lekkich    -   5zł + VAT 
2) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony   - 15zł + VAT 
3) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony  - 30zł + VAT 
4) autobusów          - 35zł + VAT 
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• Za parkowanie pojazdu powyżej 10 dni stawki, o których mowa w ust. 1 obniża się  

o 30% za każdą następną rozpoczętą dobę. 
• Za parkowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne stawki opłat 

podwyższa się o 50%. 
§ 3. Ustalone w § 1 i 2 opłaty są opłatami brutto, obejmują także obowiązek sprzątania 

miejsca usunięcia pojazdu oraz transport z parkingu strzeżonego do przedsiębiorstwa  
utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXVIII/788/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.  
z dnia 28 sierpnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie  
pojazdu. 
 

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 956 

 
      Uchwała Nr VIII/103/2007 
   Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie przejęcia pojazdów na własność miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz § 8. pkt.2 Rozporządzenia MSWiA z dnia  
2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów.(Dz.U. z 2002r. Nr 134 poz.1133 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przejmuje na własność nie odebrane dwa pojazdy 

samochodowe:            
1. Fiat 126p – nr rej. FGWL 58 
2. Polonez 1500- nr rej. ZPYG 459  
z parkingu strzeżonego prowadzonego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Szczecińskiej 25 
 

§ 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 
 

Robert Surowiec 
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                                                                   Poz. 957 
 

     Uchwała Nr VIII/104/2007 
                                                Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

       z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie przejęcia pojazdu na własność miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.50a ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U z 2005r. Nr 108 poz.908 ze zm.) oraz § 8. pkt.2 Rozporządzenia MSWiA z dnia  
2 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. z 2002r. Nr 134 poz.1133 ze zm.), 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przejmuje na własność nie odebrany  pojazd samochodowy 
Syrena bez nr rejestracyjnych o numerze nadwozia 502102 z parkingu strzeżonego 
prowadzonego przez p. Ewę Bortnowską w m. Deszczno 6 
 

§ 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 

 
     Robert Surowiec 
 
 

Poz. 958 
 

Uchwała Nr VIII/105/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym 
Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2006. 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 7d ust. 1 i art. 41 ust.                     
7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 
100, poz. 1086 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków z zadań 

gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym: 
 
Pozycja I.    Stan Funduszu na początku roku 2006:    732.456,49 zł 
Pozycja II.   Przychody – Wpływy z opłat za opracowanie map, 
informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
uzgodnienia dokumentacji projektowej                                                       602.853,50 zł 
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Pozycja III.  Wydatki :           475.136,78 zł 
Pozycja IV.  Stan środków obrotowych na koniec 2006 r.:       860.173,21 zł 
 

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

obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

     Poz. 959 
 

                                                  Uchwała Nr VIII/106/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

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.184 
ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  uchwala się, co następuje; 
 
          § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów  1.193.532,00 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  1.011.958,00 
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa  788.748,00 
podatek dochodowy od osób fizycznych  788.748,00 
 
Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód  
budżetu państwa  223.210,00 
podatek dochodowy od osób fizycznych  223.210,00 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia  181.574,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego  181.574,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa  181.574,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów  o kwotę  1.687.503,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  1.687.503,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego  1.582.136,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa  1.582.136,00 
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Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  105.367,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa  105.367,00 
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  493.971,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  493.971,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 493.971,00 
wydatki bieżące  493.971,00 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

                          Przewodniczący Rady Miasta 
 
                Robert Surowiec 
 
 

Poz. 960 
 

Uchwała Nr VIII/107/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art.12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 7d ust. 1 
ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 
2000 roku Nr 100 poz. 1086 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zmienia się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym : 
Pozycja I. Stan Funduszu na początku roku:    860.174,00 
Pozycja II. Przychody – Wpływy z opłat za opracowanie map, 
informacje z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
uzgodnienia dokumentacji projektowej:     352.000,00  
Razem :                  1.212.174,00 
 
        §2.Zmienia się wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem
 Geodezyjnym i Kartograficznym. 
Pozycja III. Wydatki                 1.197.174,00 
Pozycja IV. Stan środków obrotowych na koniec 2007 r.   15.000,00  
Razem :                  1.212.174,00 
        
        § 3. Załącznik nr 12 uchwały nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29.12.2006r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 r. otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały . 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu  

 
obwieszczeń w miejscach publicznych oraz ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

Robert Surowiec 
 

  
 
Załącznik nr 1 

        do Uchwały Nr VIII/107/2007 
  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 z dnia 21 marca 2007r. 

 
 

Zestawienie przychodów i wydatków 
Funduszu Gospodarki Zasobem 

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007r. 
 
Dział 710 – Działalność usługowa 
 
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
 
Lp.  

Treść 
Kwota 

I 
 Stan funduszu na początku 2007 r. 860.174,00

II  Przychody 352.000,00
  Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i sprzedaż materiałów z 
państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego 

350.000,00

  Odsetki bankowe 2.000,00
III  Wydatki 1.197.174,00
  Przelewy redystrybucyjne 70.400,00
  Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00
  Zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00
  Zakup energii 15.000,00
  Zakup usług remontowych 30.000,00
  Zakup usług pozostałych 657.174,00
  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 
6.000,00

  Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 12.000,00
  Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 1.600,00
  Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu 25.000,00
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służby cywilnej 
  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 

i urządzeń kserograficznych 
20.000,00

  Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów 
i licencji 

30.000,00

  Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 300.000,00
IV  Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku 15.000,00
 

Poz. 961 
 

                                                    Uchwała Nr VIII/108/2007 
  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok  

 
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.184 
ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  uchwala się, co następuje; 
 
 § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  86.919,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  86.919,00 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  86.919,00 
wpływy z różnych dochodów  86.919,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  86.919,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  86.919,00 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  86.919,00 
wydatki bieżące  86.919,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  84.357,00 
 
 § 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  
                                                                                                        
 Robert Surowiec 
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Poz. 962 

 
      Uchwała Nr VIII/109/2007 
   Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
       z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian w budżecie  miasta na 2007 rok  

 
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.184 
ust. 1 pkt. 2 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  uchwala się, co następuje; 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  77.700,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  8.000,00 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  8.000,00 
wydatki bieżące 8.000,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  69.700,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  69.700,00 
wydatki bieżące 69.700,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  77.700,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  44.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  44.000,00 
wydatki bieżące  44.000,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  33.700,00 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  33.700,00 
wydatki bieżące  33.700,00 
w tym, wynagrodzenia   25.700,00 
 
 § 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  
 
                                                                                                             Robert Surowiec 

 
Poz. 963 

 
   Uchwała Nr VIII/110/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
    z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
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5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 166 ust.4 oraz  art.184 ust.1 pkt. 2, 5, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę                  740.000,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                40.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                           40.000,00 
 wydatki majątkowe                                                                                                40.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  700.000,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód  700.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne                        700.000,00 

 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   740.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność                                                                            40.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                     40.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne                        40.000,00 

 
Dział 710 – Działalność usługowa  700.000,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw  700.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne                        700.000,00 

 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

 

  § 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 

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

 § 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
                Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                          Robert Surowiec 
uwaga: załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady 
Miasta pok. 218 w godz. urzędowania 

 
    Poz. 964 

 
   Uchwała Nr VIII/111/2007 
 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2007 rok 
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 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 165 ust.4 oraz  art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
  
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     160.000,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                  80.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                                                             80.000,00 
wydatki majątkowe                                                                                                   80.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  80.000,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 80.000,00 
wydatki majątkowe 80.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  160.000,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  160.000,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej  160.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  160.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

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

    § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
                 Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                           Robert Surowiec 
 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 
 

 
Poz. 965 

 
Uchwała Nr VIII/112/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2008 i 2009 na realizację 
projektu „ Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.” 
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Na podstawie art. 18 ust.1 art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym(tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2008 

i 2009 na realizację projektu finansowanego w ramach Funduszy Norweskich EOG 
„Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gorzowa Wlkp.”,  
w przypadku zakwalifikowania projektu do realizacji. Całkowity koszt projektu:1146070PLN  

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

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
        Robert Surowiec 
 
                                                       Poz. 966 

 
                                                     Uchwała Nr  VIII/113/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  21 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok oraz udzielenia poręczenia. 

 
Na podstawie 18 ust.1, ust.2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. 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 jedn. Dz.U. 
z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.), oraz art.86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W uchwale Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 2006 
roku  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok , wprowadza się następujące zmiany: 
dodaje się  paragraf 13a w brzmieniu:                      
„§ 13a Łączna kwota poręczeń może być udzielona do wysokości 466.000 zł”. 
 
 § 2. Postanawia się udzielić poręczenia wekslowego co do zapłaty sumy wekslowej  
 
w wysokości 466.000,00 zł na poczet zabezpieczenia zobowiązania Związku Celowego Gmin 
MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1 - wystawcy weksla wobec 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 25% udziału 
Związku w finansowaniu pomocy technicznej na projekt „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. 
 
 § 3. Poręczenia udziela się na okres do 31.12.2008r. 
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 § 4.Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następować 
z dochodów własnych budżetu miasta. 
  
 § 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. i rozplakatowaniu . 

   Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                              Robert Surowiec 
 
 

Poz. 967 
 

Uchwała Nr VIII/114/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych 
miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania 
innych ulg (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 52 z dnia 18 lipca 2006r. poz. 1160), uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta w wysokości 50,00 zł. Pani 
Urszuli Głos z tytułu opłaty dodatkowej, za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu 
samochodowego na płatnym parkingu  w Strefie Płatnego Parkowania w Gorzowie Wlkp.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

        Robert Surowiec 
      Poz. 968 

 
Uchwała Nr VIII/115/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
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Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 193,80 zł Pani Elżbiecie Starczewskiej z tytułu opłaty 
dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 
 

      Poz. 969 
 
                                                     Uchwała Nr VIII/116/2007 

  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
       z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
 

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 101,00 zł Pani Wandzie Stańkowskiej z tytułu opłaty dodatkowej 
nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd środkami 
komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
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    Poz. 970 

 
      Uchwała Nr VIII/117/2007 
  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

                                                      z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 102,00 zł Panu Markowi Ziółkowskiemu z tytułu opłaty 
dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 

                                                      
 

Poz. 971 
 
                                                     Uchwała Nr VIII/118/2007 

    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
 

Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 102,00 zł Panu Zbigniewowi Kulpińskiemu z tytułu opłaty 
dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
 
 

     Poz. 972 
 

    Uchwała Nr VIII/119/2007 
          Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

      z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 96,90 zł Pani Monice Węgrzyńskiej z tytułu opłaty dodatkowej 
nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd środkami 
komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
 

      Poz. 973 
 

Uchwała Nr VIII/120/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 198,90 zł Panu Dariuszowi Niżyńskiemu z tytułu opłaty  
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dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
 
 

Poz. 974 
 

Uchwała Nr VIII/121/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 193,80 zł Panu Tomaszowi Tylińskiemu z tytułu opłaty 
dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd 
środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu  

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 

        Poz. 975 
 

Uchwała Nr VIII/122/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
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Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji - w wysokości 338,47 zł Pani Katarzynie Bartczak z tytułu opłaty 
dodatkowej nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za 
przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu na przejazd. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
 

Poz. 976 
 

Uchwała Nr VIII/123/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1160), uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 

Komunikacji - w wysokości 101,00 zł Pani Franciszce Czech z tytułu opłaty dodatkowej 
nałożonej przez kontrolera biletów Miejskiego Zakładu Komunikacji za przejazd środkami 
komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
       Robert Surowiec 
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Poz. 977 

 
Uchwała Nr VIII/124/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. 
 
  

Na podstawie § 2 ust.5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg 
(Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z dnia 18 lipca 2006 roku Nr 52, poz.1160), uchwala się, co 
następuje:  

 
§ 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie Waldemarowi Jewsiewickiemu należności miasta 

- w kwocie 781,44zł z tytułu dzierżawy w 2007 roku gruntów pod uprawę i użytków 
zielonych o pow. 13,5180ha położonych w międzywalu.  
 

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

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

Robert Surowiec 
 
 

       Poz. 978 
 

Uchwała Nr VIII/125/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 marca 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
 

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

 § 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez 
Powiat Herford z siedzibą: Herford (Niemcy), Amtshausstrase 2, w celu umieszczenia  herbu 
na drzewie w centrum miasta Herford. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

            Robert Surowiec 
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                 Poz. 979 
 
       Uchwała Nr VIII/126/2007 

  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez 
“GEMINUS” Piotr Miedziński z siedzibą: Gorzów Wlkp., ul.Okulickiego 40/2,  na wyrobach 
pamiątkarskich. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Robert Surowiec 

 
Poz. 980 

 
Uchwała Nr VIII/127/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Centrum Sieci Pocztowej Oddział Rejonowy w Gorzowie Wlkp. z siedzibą: Gorzów 
Wlkp., ul. Jagiellończyka 4, na planowanym wydaniu koperty okolicznościowej na 750-lecie 
miasta wraz ze znaczkiem i monetą dwuzłotową . 

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

 

            Robert Surowiec 
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  Poz. 981 

 
      Uchwała Nr VIII/128/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 21 marca 2007r. 

 
w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta 

 
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.) oraz art. 56 ust. 2  ustawy z dnia 18 
października 2006 roku o ujawnianiu  informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944 – 1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 218 poz. 1592 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp. i Skarbnik Miasta Gorzowa Wlkp. zobowiązani 
są do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby  w organach bezpieczeństwa 
państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 
1990 roku zwanego dalej oświadczeniem lustracyjnym 

 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta w terminie do dnia 15 kwietnia 

2007 roku do powiadomienia osób zobowiązanych, o których mowa w § 1, o obowiązku 
przedłożenia  oświadczenia lustracyjnego Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
poinformowania o skutku  niedopełnienia tego obowiązku.  
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 982 

 
Uchwała Nr VIII/129/2007 

      Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
     z dnia 21 marca  2007r. 

 
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. Pani/u: 
1) Adach Jolancie, 
2) Bogdanowiczowi Kazimierzowi, 
3) Cwojdzińskiej Wiesławie, 
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4) Greuling Christa, 
5) Grudzieckiemu Andrzejowi, 
6) Klaus Rafałowi, 
7) Kowalczykowi Stefanowi, 
8) Kunickiej Halinie, 
9) Przybyłowicz Lidii, 
10) Rother Wilhelminie, 
11) Rynkowskiej Barbarze, 
12) Stanickiej Fechner Halinie, 
13) Szymanek Annie, 
14) Tarasowi Ireneuszowi, 
15) Tokarczukowi Bronisławowi, 
16) Turko Zofii, 
17) Wójtowicz Marii,  
18) Żurawiczowi Ireneuszowi.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
       Robert Surowiec 

 
Poz. 983 

 
Zarządzenie nr 130/II/2007 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 5 marca 2007r. 

 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   308.300,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        308.300,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        308.300,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                2.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami            2.000,00 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne               6.300,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
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bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami            6.300,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe         300.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)      300.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   530.722,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        530.722,00 
Dział 710 – Działalność usługowa            3.262,00 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany           3.262,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat             3.262,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        527.460,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej          8.460,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu             8.460,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  519.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami        519.000,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   308.300,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    308.300,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        308.300,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                2.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            2.000,00 
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne               6.300,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne          6.300,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe         300.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        300.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   530.722,00 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego          3.262,00 
Dział 710 – Działalność usługowa            3.262,00 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany           3.262,00 
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej       3.262,00 
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Dom Pomocy Społecznej nr 1             2.820,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            2.820,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej          2.820,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           2.820,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”        5.640,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            5.640,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej          5.640,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników          4.700,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             825,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               115,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    519.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        519.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  519.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        503.430,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej              2.000,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych            10.000,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji      3.570,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 984 
 

Zarządzenie nr 152/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 19 marca 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   315.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        315.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        315.000,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia        315.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
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z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat         315.000,00 

 
§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   315.000,00 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia        315.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        315.000,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia        315.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników      197.800,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        35.738,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy            4.851,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         26.900,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           3.300,00 
§ 4220 – zakup środków żywności            4.000,00 
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych             200,00 
§ 4260 – zakup energii           13.317,00 
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych               200,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            9.200,00 
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet             480,00 
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii  
stacjonarnej               4.000,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe           1.000,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki            3.400,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        6.500,00 
§ 4480 – podatek od nieruchomości               800,00 
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          770,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 
cywilnej               2.060,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji         484,00 
 
 § 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 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

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 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 1,00 zł. 
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