


Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (194)/2010

SPIS TREŚCI
Poz. 2043
Uchwała  Nr  LXXII/1140/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2009 rok.

Poz. 2044
Uchwała  Nr  LXXII/1141/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2045
Uchwała  Nr  LXXII/1142/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2046
Uchwała  Nr  LXXII/1143/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2047
Uchwała  Nr  LXXII/1144/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok.

Poz. 2048
Uchwała  Nr LXXII/1145/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz. 

Poz. 2049
Uchwała  Nr LXXII/1146/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z wykonania  zadań  gospodarowania  Powiatowym 
Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009. 

Poz. 2050
Uchwała  Nr LXXII/1147/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2051
Uchwała  Nr  LXXII/1148/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010 r. 
zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji  przedmiotowej  na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2052
Uchwała  Nr  LXXII/1149/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010  r. 
zmieniająca  uchwałę  w sprawie  stawki  dotacji  przedmiotowej  do  wozokilometra  w trakcji 
autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 2053
Uchwała  Nr LXXII/1150/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pałacyku przy 
ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2054
Uchwała  Nr LXXII/1151/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2055
Uchwała  Nr LXXII/1152/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  o dofinansowanie  kosztów  utworzenia  Centrum 
Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2056
Uchwała  Nr LXXII/1153/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w  sprawie  przyjęcie  miejskiego  programu  osłonowego  wsparcia  rodzin  wielodzietnych 
w 2010 roku.

Poz. 2057
Uchwała  Nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie określenia  zasad i trybu przyznawania  wyróżnień,  stypendiów sportowych oraz 
nagród  za  osiągane  wyniki  dla  sportowców,  trenerów  i działaczy  sportowych 
reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2058
Uchwała  Nr LXXII/1155/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2059
Uchwała  Nr LXXII/1156/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2060
Uchwała  Nr LXXII/1157/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

Poz. 2061
Uchwała  Nr LXXII/1158/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz 
w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2062
Uchwała  Nr LXXII/1159/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w  sprawie  zmiany  opisu  granic  stałych  obwodów  głosowania  na  terenie  miasta  
Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 2063
Uchwała  Nr LXXII/1160/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 kwietnia  2010 r.  
w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

Poz. 2064
Zarządzenie  Nr  1674/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  9  marca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2065
Zarządzenie Nr 1680 /II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2043

Uchwała Nr LXXII/1140/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2009 rok.

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 6  
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.),  art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm.)  w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia  
27  sierpnia  2009  roku  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwala się co następuje:

§  1.  Po  rozpatrzeniu  sprawozdania  Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu  
Miasta  Gorzowa  Wlkp.  za  rok  2009  oraz  zapoznaniu  się  z  opinią  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze, nie udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2044

Uchwała Nr LXXII/1141/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych  (  Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  )  w  związku  z  art.  121  ust  4  ustawy z  dnia  
27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  
(Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Miasta  uchwala  co następuje:

§ 1.1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     166.000 zł
2. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę     500.000 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę     666.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     166.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  1.150.000 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  1.316.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2045

Uchwała Nr LXXII/1142/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.211 ust.1, art. 212 ust 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ) w związku z art. 121 ust. 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 268.864 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 268.864 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 268.864 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.000 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153.864 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 
2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  3  -  Plany  przychodów  i  wydatków  zakładów  budzetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2046

Uchwała Nr LXXII/1143/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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.),  w  związku  z  art.  121  ust  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy 
wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.1241)  Rada  Miasta  
uchwala  co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, do 
uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:
 
1.zmniejszeniu planu:
- przychodów  Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 430.000,00
- wydatków Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 432.413,00
 2. zwiększeniu  planu przychodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
o kwotę 367.796,00
3. zmniejszeniu planu  przychodów Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 115.000,00
zwiększeniu planu  wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 157.227,00

załącznik  nr  3  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  1 do 
niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania
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Poz. 2047

Uchwała Nr LXXII/1144/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2011 rok

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

§  1.1.Wyraża  się  zgodę  na  zaciągnięcie  zobowiązań  w  zakresie  podejmowania 
inwestycji  na  rok  2011  z  przeznaczeniem  na  rozbudowę  stadionu  żużlowego  przy  
ulicy Śląskiej. Zobowiązanie na rok 2011 wyniesie 10.000.000 zł.
2.Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2048

Uchwała Nr LXXII/1145/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz 

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

§ 1. Uchyla się pkt 11 lit. a uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp.  
nr VII/23/75 z dn. 17 kwietnia 1975 r. dotyczący nadania nazwy ul. Janusza Kusocińskiego. 

§ 2. Nadaje  się  nazwę:  DZIEWIĘCIU  MUZ  ulicy  na  terenie  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego,  odchodzącej  na  północ  od  ul.  Warszawskiej  na  przedłużeniu  
ul. Ogrodowej. 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2049

Uchwała Nr LXXII/1146/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym 
Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2009. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 7d ust. 1 i art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 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 2009:       1.153.806,34 zł 
Pozycja  II.  Przychody  –  wpływy z opłat  za  udostępnienie  danych  z państwowego  zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (wypisy i wyrysy, sprzedaż map, opłaty za zgłaszane roboty 
geodezyjne i uzgodnienia ZUDP):          544.067,21 zł 
Pozycja III. Wydatki :          608.643,19 zł 
Pozycja IV. Stan środków obrotowych na koniec 2009 r.:       1.089.230,36 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. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 2050

Uchwała Nr LXXII/1147/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. 

Na  podstawie  art.12  pkt  11  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998r.  o samorządzie 
powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.  1592 ze zm.),  art.  7d ust.  1 ustawy z dnia  
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz.U. z 2000r.  Nr 100 poz.  1086  
ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. §1. Zmienia się Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: 
Pozycja I. Stan Funduszu na początku roku:  
1.089.230,00 zł 
Pozycja  II.  Przychody  –  Wpływy  z opłat  za  opracowanie  map,  informacje  z zasobu 
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geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia dokumentacji projektowej:         420.000,00 zł 
Razem :         1.509.230,00 zł 

§ 2. Zmienia  się  wydatki  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym 
i Kartograficznym. 
Pozycja III. Wydatki       1.509.230,00 zł 
Pozycja IV. Stan środków obrotowych na koniec 2010 r. 0,00 zł 
Razem :        1.509.230,00 zł 

§ 3. Załącznik  nr  1 -  Zestawienie  przychodów  i wydatków  Funduszu  Gospodarki 
Zasobem  Geodezyjnym  i Kartograficznym  na  2010  r.  do  uchwały  budżetowej  
Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  18  grudnia  2009  r.  otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały . 

§ 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. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXII/1147/2010/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010.

Zestawienie przychodów i wydatków 
Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 r.

Dział 710 – Działalność usługowa
 
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
 
Lp. Treść Kwota
I Stan środków na początku roku 1.089.230
II Przychody 420.000
1. Wpływy z opłat za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej i sprzedaż materiałów z państwowego zasobu 
geodezyjno – kartograficznego

 
 

415.000
2. Odsetki 5.000
III Wydatki 1.509.230
1. Przelewy redystrybucyjne 84.000
2. Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 8.150
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych 30.000

9



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (194)/2010

4. Zakup energii 25.000
5. Usługi konserwacji i naprawy sprzętu 30.000
6. Usługi geodezyjno-kartograficzne na rzecz państwowego zasobu 

geodezyjno-kartograficznego, usługi remontowe    w Ośrodku, 
obsługa baz komputerowych

687.080

7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30.000
8. Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby 

cywilnej
30.000

9. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 
i urządzeń kserograficznych

10.000

10. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 75.000
11. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 500.000
IV Stan środków na koniec 2010 roku 0

Poz. 2051

Uchwała Nr LXXII/1148/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

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

§ 1. W  uchwale  Nr  LXVI/1066/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 
2010  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  
Nr  LXX/1114/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  31  marca  2010r.  zmieniającą 
uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2010 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., wprowadza się zmianę polegającą na 
tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

"Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVI/1066/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 18 grudnia 2009r.

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2010 na 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej. 

Dotacja przedmiotowa w kwocie 8.188.193zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek: 
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lp. przeznaczenie dotacji stawka 
jednostkowa 

kwota 
dotacjiw zł 

1 Kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4 727,71 m² 148,06zł/m² 699 985 

2
Aktualizacja dokumentacji technicznej budynków Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej
kalkulacja dla: 800 lokali

500zł/lokal 400 000 

3 Remonty lokali z ruchu ludności
kalkulacja dla: 58 lokali 23 922,81zł/lokal 1 387 523 

4 Remont budynku przy ul.Wyszyńskiego nr 38 (Klub Sportowy "Orlęta")
kalkulacja dla: 1 budynku 300 000zł/budynek 300 000 

5
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we Wspólnotach 
Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 274 696 m² 

11,30zł/m² 3 104 065 

6
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu remontowego za 
lata ubiegłe
kalkulacja dla: 250 wspólnot

4 000zł/wspólnotę 1 000 000 

7

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnychw zasobie GTBS na 
potrzeby komunalne, kalkulacja dla powierzchni: 1 858,97 m² 
9,70zł x12 m-ce=116,40zł (stawka w zasobie GTBS) 
- 4,50zł x12 m-cy= 54,00zł (stawka w     z. komunalnym)   
5,20zł x12 m-cy= 62,40zł (różnica) 

62,40zł/m² 116 000 

8 Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych 
kalkulacja dla: 11 117 m² 34,85zł/m² 387 427 

9 Spłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 3 wniosków 1 666,67zł/kaucję 5 000 

10 Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2 994 m² 33,40zł/m² 100 000 

11

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 61 
kalkulacja dla udziału Miasta:
140.000,zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
-16.940zł - udział właścicieli prywatnych (12,10%)
=123.060zł udział Miasta (87,90%)

123 060 zł/udział 
Miasta 123 060 

12

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 62 
kalkulacja dla udziału Miasta:
75.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 40.342zł - udział właścicieli prywatnych (53,79%)
=34.658zł - udział Miasta (46,21%)

34 658zł/udział 
Miasta 34 658 

13

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 63 
kalkulacja dla udziału Miasta:
70.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 19.110zł - udział właścicieli prywatnych (27,30%)
=50.890zł - udział Miasta (72,70%)

50 890zł/udział 
MIasta 50 890 

14

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 64 
kalkulacja dla udziału Miasta:
90.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 29.826zł - udział właścicieli prywatnych (33,14%)
=60.174zł - udział Miasta (66,86%)

60 174zł/udział 
Miasta 60 174 

15

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 64A 

kalkulacja dla udziału Miasta:
90.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 43.560zł - udział właścicieli prywatnych (48,40%)
=46.440zł - udział Miasta (51,60%)

46 440zł/udział 
Miasta 46 440 

16

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 65A 

kalkulacja dla udziału Miasta:
80.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 56.616zł - udział właścicieli prywatnych (70,77%)
=23.384zł - udział Miasta (29,23%)

23 384zł/udział 
Miasta 23 384 
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17

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka I nr 70 
kalkulacja dla udziału Miasta:
90.000zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 39.303zł - udział właścicieli prywatnych (43,67%)
=50.697zł - udział Miasta (56,33%)

50 697zł/udział 
Miasta 50 697 

18

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul.Armii Polskiej nr 
39
kalkulacja dla udziału Miasta:
150.000zł– całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 80.550zł – udział właścicieli prywatnych (53,70%)
=69.450zł – udział Miasta (46,30%)

69 450zł/udział 
Miasta 69 450 

19

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynków przy ul. Jagiełły nr 9 i 
Dąbrowskiego nr 35
kalkulacja dla udziału Miasta:
233.217zł - całkowity koszt rem. elewacji, w tym:
- 146.903zł - udział właścicieli prywatnych (62,99%)
= 86.314zł - udział Miasta (37,01%)

86 314zł/udział 
Miasta 86 314 

20

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej budynku 
przy ul.Armii Polskiej nr 37
kalkulacja dla udziału Miasta:
15.000zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
-5.119zł – udział właścicieli prywatnych (34,13%)
=9.881zł – udział Miasta (65,87%)

9 881zł/udział 
Miasta 9 881 

21

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej budynku 
przy ul.30 Stycznia nr 24
kalkulacja dla udziału Miasta:
7.320zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
-3.241zł – udział właścicieli prywatnych (44,27%)
=4.079zł – udział Miasta (55,73%)

4 079zł/udział 
Miasta 4 079 

22

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynków przy ul.Łokietka nr 11a i Chrobrego nr 5 
kalkulacja dla udziału Miasta:
21.963zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
-7.797zł – udział właścicieli prywatnych (35,05%)
=14.166zł – udział Miasta (64,50%)

14 166zł/udział 
Miasta 14 166 

23
Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu pałacyku przy 
ul.Wał Okrężny nr 36-37 
kalkulacja dla: 1 budynku

115 000 zł/budynek 115 000 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska
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Poz. 2052

Uchwała Nr LXXII/1149/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

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

§ 1. W  uchwale  Nr  LXVI/1065/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
18  grudnia  2009  roku  w sprawie  stawki  dotacji  przedmiotowej  do  wozokm  w trakcji 
autobusowej  i tramwajowej,  na  2010  rok,  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp.,wprowadza się następujące zmiany: 
1)w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na: 
- trakcja autobusowa - 2,00 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa - 5,58 zł/wozokm 

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

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia,  z mocą  obowiązującą  od  
1 marca 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 2053

Uchwała Nr LXXII/1150/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pałacyku 
przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp. 

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

§ 1. Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  udziela  Dyrektorowi  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 115 000,00 zł (słownie: sto piętnaście 
tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej 
remontu  pałacyku  wraz  z kordegardą  i parkiem położonego  przy  ul.  Wał  Okrężny  36-37 
w Gorzowie Wlkp. 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2054

Uchwała Nr LXXII/1151/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z 2004r.  Nr  261,  poz.2603  ze  zm.)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885)  
oraz  Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża  się  zgodę na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia 
umowy najmu  lokalu  użytkowego  z Tomaszem  Łąckim,  usytuowanego  w budynku  przy  
ul. Sikorskiego 23, o pow.48,91m², na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na działalność 
handlową. Stawka czynszu netto za najem lokalu wynosi 20,90zł/m² miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2055

Uchwała Nr LXXII/1152/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum 
Aktywizacji Zawodowej przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, 
poz.  1592  ze  zm.),  art.  30  ust.  2 ustawy  z dnia  19  grudnia  2008  r.  o zmianie  ustawy 
o promocji  zatrudnienia  i instytucjach  rynku  pracy  oraz  o zmianie  niektórych  ustaw  
(Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33) oraz art. 9b ust. 1 i art. 108 ust. 1 pkt 30a ustawy z dnia  
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r., 
Nr 69, poz. 415 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie  opiniuje  się  wniosek  Starosty  Gorzowskiego  o dofinansowanie 
kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Centrum Aktywizacji 
Zawodowej, ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do 
spraw pracy. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2056

Uchwała Nr LXXII/1153/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcie miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych 
w 2010 roku 

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

§ 1. Przyjmuje  się  miejski  program  osłonowy  wsparcia  rodzin  wielodzietnych  
w 2010 roku. 
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§ 2. Program  powstał  w wyniku  współpracy  Gorzowskiego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  i Polityki  Społecznej  oraz  Wydziału  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  Zakłada  on  realizację  zadań  programowych  w ramach  zespołów 
problemowych  opracowujących  indywidualne  plany  pomocowe  dla  rodzin.  Głównymi 
partnerami  zespołów  są:  Gorzowskie  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i Polityki  Społecznej, 
Wydział  Spraw  Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  Sąd  oraz  inne  podmioty 
wspierające realizację planów pomocowych. 

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2057

Uchwała Nr LXXII/1154/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz 
nagród za osiągane wyniki dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych 

reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 22, art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze 
fizycznej ( t.j. Dz. U. z 2007 Nr 226, poz. 1675 ze zm.) oraz art. 2 ust. 2 oraz art. 35, art. 37 
ust.  1 pkt.  2,  ust.  3a  i ust.  4 ustawy  z dnia  29  lipca  2005  r.  o sporcie  kwalifikowanym  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz 
nagród  za  osiągane  wyniki  sportowe  dla  sportowców,  trenerów  i działaczy  sportowych 
reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp., które stanowią załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia, stypendium sportowego lub 
nagrody, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Tracą  moc  uchwały  Nr  XVI/180/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
24  września  2003  r.  w sprawie  zasad  i trybu  przyznawania  stypendiów  sportowych  oraz 
wyróżnień  i nagród  dla  zawodników  osiągających  wybitne  wyniki  sportowe  
i Nr XVIII/204/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2003 r. w sprawie 
zasad  i trybu  przyznawania  wyróżnień  i nagród  dla  trenerów  i działaczy  zasłużonym 
w osiąganiu wyników sportowych. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/1154/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Określenie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, stypendiów sportowych oraz nagród 
za osiągane wyniki sportowe dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych 

reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp. 

1. Wyróżnienia, stypendia sportowe oraz nagrody mogą być przyznawane za osiągane 
wyniki  sportowe  podczas  następujących  imprez  sportowych:  Ogólnopolska  Olimpiada 
Młodzieży, oraz Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w kategoriach 
junior  młodszy,  junior,  młodzieżowiec  i senior,  a także  Uniwersjada,  Paraolimpiada 
i Igrzyska Olimpijskie. 
2. Środki  finansowe na wyróżnienia,  stypendia  sportowe i nagrody określa  się  w budżecie 
miasta w dziale „kultura fizyczna i sport”. 
3. Wyróżnienia,  stypendia  sportowe oraz  nagrody mogą  być  przyznawane  w dyscyplinach 
sportowych ujętych w wykazie dyscyplin i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie 
związki sportowe (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 
4. Wyróżnienia,  stypendia  sportowe  oraz  nagrody  mogą  być  przyznawane  na  podstawie 
złożonego wniosku przez: 
1)Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, 
2)Komisję Edukacji, Kultury i Sportu, 
3)Podmiot zrzeszający zawodnika, działający na terenie miasta. 
5. Wnioski o przyznanie wyróżnień, stypendiów sportowych oraz nagród zawierają: 
1)Dane osobowe kandydata/ki (imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, 
miejsce pracy lub nauki,  NIP i PESEL) lub nazwę podmiotu  i jego adres,  a także miejsce 
przynależności do właściwego oddziału NFZ, 
2)Informację o uzyskanych wynikach w sportach indywidualnych oraz grach sportowych, 
3)Informację o posiadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych lub o reprezentowanej 
klasie rozgrywkowej w sportach zespołowych, 
4)Informację czy kandydat/ka pobiera inne stypendia (podać wysokość i okres pobierania), 
5)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
6. Wyróżnienia, stypendia sportowe oraz nagrody są wyrazem uznania dla: 
1)Sportowców, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym 
i krajowym, 
2)Zespołów i grup zawodników za wysokie noty w klasyfikacji sportowej, 
3)Trenerów,  których  zawodnicy  bądź  zespoły  osiągnęli  wysokie  wyniki  sportowe  we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, 
4)Działaczy sportowych, którzy wypracowali  odpowiednie warunki pozwalające na rozwój 
sportu  oraz  osiąganie  wysokich  notowań  w klasyfikacji  sportowej  podmiotów  na  rzecz, 
których działają. 
7. Za  uzyskane  wyniki  sportowe  zarówno  indywidualnie,  jak  i w  drużynie  
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym mogą być przyznawane: 
1)Wyróżnienia: 
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a) Puchar, statuetka, medal, 
b) List gratulacyjny, grawerton, 
c) Dyplom. 
- które mogą otrzymywać sportowcy, trenerzy oraz działacze sportowi. 
2)Stypendia: 
a) Zwykłe za wyniki osiągane w poszczególnych półroczach, 
b) Olimpijskie  i paraolimpijskie  dla  kandydatów  do  udziału  w Igrzyskach  Olimpijskich 
i Paraolimiadzie mianowanych przez Polskie Związki Sportowe, 
- które mogą otrzymywać sportowcy oraz trenerzy. 
3)Nagrody: 
a) Pieniężne, 
- które  mogą  otrzymywać  sportowcy  młodzieżowi  i seniorzy,  a także  trenerzy  i działacze 
sportowi, 
b) Rzeczowe, 
- które mogą otrzymywać sportowcy, trenerzy oraz działacze sportowi. 
8. Nagrody  indywidualne  lub  zespołowe  są  jednorazowym  świadczeniem  pieniężnym  lub 
rzeczowym  i stanowią  wyraz  uznania  dla  zawodnika  lub  zespołów  zawodników  za  ich 
osiągnięcia, a także dla trenerów i działaczy sportowych. 
9. Wypłatę  stypendiów  i nagród  dla  zawodników,  którzy  nie  ukończyli  18  roku  życia, 
dokonuje się do rąk ich rodziców lub opiekunów prawnych. 
10. Wyróżnienia,  stypendia  sportowe  oraz  nagrody  dla  sportowców,  trenerów  i działaczy 
sportowych przyznaje Prezydent Miasta na wniosek Komisji ds. sportu w Gorzowie Wlkp. 
11. Komisję ds. sportu w Gorzowie Wlkp. powołuje odpowiednim zarządzeniem Prezydent 
Miasta. 
12. W skład Komisji każdorazowo wchodzą: 
1)Zastępca Prezydenta Miasta do spraw społecznych, 
2)Dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
3)Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej, 
4)Pracownik Wydziału Kultury Fizycznej – jako sekretarz Komisji. 
13. Na wniosek Komisji ds. sportu w Gorzowie Wlkp. i Zarządu zainteresowanego podmiotu 
(klubu,  stowarzyszenia)  Prezydent  Miasta  wstrzymuje  lub  cofa  zawodnikowi  wypłatę 
stypendium sportowego jeżeli: 
1)Otrzymał negatywną opinię właściwego Polskiego Związku Sportowego, 
2)Utracił prawa członka podmiotu, 
3)Został ukarany karą dyscyplinarną przez władze podmiotu, którego jest członkiem, 
4)Jego klasa sportowa utraciła ważność, 
5)Zaprzestał uprawiania sportu. 
14. Określa się następujące terminy wręczania wyróżnień, stypendiów sportowych i nagród: 
1)Podczas Gali Sportu za podsumowanie ubiegłego roku, 
2)Za wyniki sportowe podczas podsumowania współzawodnictwa sportowego za I półrocze 
w m-cu czerwcu oraz za II półrocze w m-cu grudniu każdego roku, 
3)Podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy, 
4)Za wybitne wyniki sportowe europejskie i światowe po ich uzyskaniu, 
5)W trakcie trwania imprez sportowych. 
15. Wysokość  przyznawanych  stypendiów  i nagród  dla  sportowców,  trenerów  i działaczy 
sportowych uzależniona będzie każdorazowo od wielkości środków zabezpieczonych na ten 
cel w budżecie Miasta. 
16. Ewidencję przyznanych wyróżnień,  stypendiów sportowych i nagród prowadzi Wydział 
Kultury Fizycznej Urzędu Miasta, w formie: 
a) List  płac  (dla  nagród  gotówkowych  i stypendiów  sportowych  –  potwierdzanych  przez 
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otrzymujących bądź poświadczanych przez bank obsługujący budżet miasta w Wydziale do 
którego należy obsługa kasowa lub bankowa), 
b) Protokołów sporządzonych z uroczystości uhonorowania i wręczania wyróżnień i nagród, 
c) Innych  dokumentów  umożliwiających  poświadczenie  odbioru  przyznanych  wyróżnień 
i nagród. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/1154/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia, stypendium sportowego lub nagrody dla 
sportowców, trenerów i działaczy sportowych. 

1. Wnioski  o przyznanie  wyróżnień,  stypendiów sportowych  i nagród zawierają  nastęujące 
dane: 

1. Dane kandydata:
-
Nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia, 
-
Adres zamieszkania
-
Adres Urzędu Skarbowego
-
Adres Kasy Chorych,
-
PESEL i NIP
2.  Reprezentowana  dyscyplina,  klasa  sportowa  (w  sportach  indywidualnych)  i data  jej 
nadania lub klasa rozgrywkowa (w zespołowych grach sportowych):
-
3. Informacja o innych pobieranych stypendiach (podać wysość i okres pobierania):
-
4. Krótka informacja o uzyskanych sukcesach, bądź uzasadnienie:
-
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
(ustawa z dn.29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. 
zm.) ………………………………………………

Poz. 2058

Uchwała Nr LXXII/1155/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie  art.  7a  ust.  1 i  3 ustawy z 25  października  1991 r.  o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 
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§ 1. 1. W  celu  inspirowania  i promowania  osiągnięć  w sferze  kultury  miasta  
Gorzowa  Wlkp.  ustanawia  się  Nagrodę  Kulturalną  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
Jest ona najwyższym wyróżnieniem miasta w dziedzinie kultury. 
2. Nagroda może  być  przyznawana  we wszystkich  dziedzinach  kultury i sztuki,  zarówno  
za osiągnięcia artystyczne jak i sukcesy w organizacji kultury, upowszechnianiu jej wartości 
oraz edukacji kulturalnej. 

§ 2. 1. Nagroda Kulturalna może być  przyznawana wyróżniającym się w tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury: 
1)osobom, 
2)zespołom, 
3)instytucjom i organizacjom. 
2. Ustanawia się dwie nagrody: 
1)za ostatni sezon artystyczny, 
2)za całokształt dorobku lub działalności. 
3. Wniosek o Nagrodę Kulturalną może złożyć każdy podmiot prawny i osoby indywidualne. 

§ 3. 1. Nagrodę  określoną  w §  1 przyznaje  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na 
wniosek Kapituły Nagrody. 
2. Kapituła  jest  powoływana  przez  Prezydenta  Miasta  według zasad  powoływania  i pracy 
Kapituły, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały. 
3. Kapituła działa w oparciu o regulamin pracy stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały. 

§ 4. Nagrodę stanowi pamiątkowa statuetka oraz kwota finansowa, której wysokość 
będzie corocznie planowana w budżecie miasta. 

§ 5. Nagrody  przyznaje  Prezydent  Miasta,  po  przeanalizowaniu  wniosku  Kapituły 
w tej sprawie. 

§ 6. Nagroda jest uroczyście wręczana podczas Inauguracji Sezonu Artystycznego. 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 8. Traci  moc  uchwała  nr  1125/01  Zarządu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
27  sierpnia  2001  r.  w sprawie  ustanowienia  Nagrody  Kulturalnej  Prezydenta  Miasta  
Gorzowa Wlkp. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/1155/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zasady powoływania i pracy Kapituły Nagrody Kulturalnej 

§ 1. 1. Kapituła  Nagrody jest  powoływana przez Prezydenta  Miasta  w terminie  do  
30 dni, po uroczystości inauguracji sezonu artystycznego, na wniosek przygotowany przez 
Wydział Kultury w składzie 7-osobowym, na okres 2 lat. 
2. W skład Kapituły wchodzą: 
1)2 przedstawicieli Prezydenta Miasta, w tym 1 z Wydziału Kultury, 
2)1 przedstawiciel Rady Miasta, 
3)4  przedstawicieli  środowisk  twórczych,  wybranych  przez  Prezydenta  Miasta  z listy 
sporządzonej  przez  Wydział  Kultury,  na  podstawie  pisemnych  zgłoszeń  pozyskanych  od 
samorządowych  instytucji  kultury,  stowarzyszeń  współpracujących  z Wydziałem  Kultury, 
Związków Twórczych. 

§ 2. Wnioski o Nagrodę gromadzone są przez Wydział Kultury w terminie do końca 
sierpnia każdego roku. 

§ 3. 1. Kapituła prace polegające na obserwowaniu i ocenianiu zjawisk kulturalnych 
w mieście,  rozpoczyna  po  powołaniu  przez  Prezydenta  Miasta  i ukonstytuowaniu,  które 
następuje  po  uroczystości  inauguracji  sezonu  artystycznego.  Zostaje  dokonany  wybór 
przewodniczącego i zastępcy. 
2. Kapituła w trakcie pierwszego spotkania zapoznaje się z regulaminem pracy stanowiącym 
Załącznik nr 2 do Uchwały. 

§ 4. Obsługą Kapituły zajmuje się Wydział Kultury. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/1155/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Regulamin pracy Kapituły Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta 

§ 1. Obrady Kapituły prowadzi przewodniczący. 

§ 2. 1. Kapituła  gromadzi  się  raz  na  kwartał.  Na pierwszym  spotkaniu  członkowie 
Kapituły  dokonują  podziału  zagadnień  kulturalnych  według  kompetencji,  podejmując 
równocześnie  zobowiązania  do  przygotowania  oceny  tychże,  jeśli  nastąpi  zgłoszenie  do 
Nagrody (zgodnie z § 1 ust. 2 i § 2). 
2. Z  każdego  kwartalnego  spotkania  sumującego  prace  w kwartale  zostaje  sporządzany 
protokół. 

§ 3. 1. Ostatnie  spotkanie  Kapituły  w sezonie  przypada  po  upływie  terminu 
gromadzenia wniosków. 
2. Podstawowym  zadaniem  Kapituły  podczas  tego  spotkania  jest  analiza  zgromadzonych 
w formie pisemnej wniosków o Nagrody. 

§ 4. Kapituła  posiada  uprawnienia  do  zmiany  kategorii  sugerowanej  przez 
wnioskodawcę we wniosku o Nagrodę. 
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§ 5. 1. Po  przedstawieniu  wszystkich  kandydatur  do  nagrody  i dyskusji 
przewodniczący zarządza głosowanie. 
2. Głosowanie jest bezpośrednie i tajne. 
3. Każdemu obecnemu członkowi Kapituły przysługuje prawo do oddania jednego głosu. 
4. Po jednokrotnym głosowaniu przewodniczący zlicza głosy oddane na kartkach. 
5. Kapituła decyduje, ilu kandydatów zaproponuje Prezydentowi Miasta. 
6. Z pracy Kapituły sporządza się protokół. 
7. Kapituła  przedstawia  listę  propozycji  kandydatów  do  Nagród  Prezydentowi  Miasta 
w formie pisemnej z uzasadnieniami. 
8. Prezydent  Miasta,  po  analizie  przedstawionych  przez  Kapitułę  kandydatur,  podejmuje 
decyzję o przyznaniu Nagród Kulturalnych. 

Poz. 2059

Uchwała Nr LXXII/1156/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.otrzymują Pan/i: 
1)Andrzejczak Bogusław 
2)Baj Krystyna 
3)Bieleń Andrzej 
4)Bronisz Ryszard 
5)Cichońska Irena 
6)Ciepielska Aleksandra 
7)Cieśla Jolanta 
8)Dobrzyńska-Hermanowicz Barbara 
9)Dreczka Janusz 
10)Dzudzewicz Jacek 
11)Figura Jan 
12)Franczuk Ryszard 
13)Furykiewicz Stanisława 
14)Gollob Tomasz 
15)Gorywoda Lech, Marek 
16)Góralczyk Aleksandra 
17)Grabowa Daniela 
18)Grzecznowska Janina 
19)Horbacz Tadeusz 
20)Hubska Franciszka 
21)Janczewska Dorota 
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22)Janiszewski Edward 
23)Jankowski Jarosław 
24)Kaczmarek Eugeniusz 
25)Kaźmierczyk Piotr 
26)Kędzierski Mieczysław 
27)Kita Małgorzata 
28)Klimkiewicz Wanda 
29)Korol Jan 
30)Kowalewska Krystyna 
31)Kozłowski Adam 
32)Krasowski Robert 
33)Król Mariusz 
34)Krysiak Marzanna 
35)Krzywulska Teresa 
36)Kuncewicz Irena 
37)Kusa Regina 
38)Lemieszewska Maria 
39)Lewandowski Marek 
40)Marcinkiewicz Łucja, Maria 
41)Marcinkiewicz Mirosław 
42)Marczyk Mirosława 
43)Marczyk Wacław 
44)Masternak Marcin, Michał 
45)Miłosz Alina 
46)Mikulski Jacek 
47)Moroz Bogusław 
48)Napiórkowska Barbara 
49)Niczyj Helena 
50)Nowak Alina 
51)Nowak Iwona 
52)Nowak Krystyna 
53)Oleksiewicz Danuta 
54)Oleksiewicz Jerzy 
55)Oleksiuk Jolanta 
56)Olszewska Irena 
57)Pahl Witold 
58)Paluch Piotr 
59)Pawlak Gracjan 
60)Piekarz Ewa 
61)Płaczek Krystyna 
62)Prokopow Lidia 
63)Rafalska Elżbieta 
64)Ropela Roman 
65)Rydzanicz Jan 
66)Ruszczak Jolanta 
67)Sancewicz Irena 
68)Skiba Zbigniew 
69)Sobolewski Mirosław 
70)Strzelecki Ryszard 
71)Styczeń Piotr 
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72)Suchogórski Wiesław 
73)Surmacz Marek 
74)Synowiec Jerzy 
75)Szabłowska Barbara 
76)Szczepańska Grażyna 
77)Szukalska-Koźlakowska Dorota 
78)Sztuka Stanisława 
79)Śmieliński Sławomir 
80)Szadny Waldemar 
81)Wiatrowski Andrzej 
82)Wierchowicz Jerzy 
83)Wilczyńska Katarzyna 
84)Wolski Nikodem 
85)Woźniak Henryk, Maciej 
86)Wrzosek Maria 
87)Wyszyńska Alicja, Mirosława 
88)Ziomek Małgorzata 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 2060

Uchwała Nr LXXII/1157/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi 

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik do Uchwały Nr LXXII/1157/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010r.

UZASADNIENIE 

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 
29.03.2010r.  rozpatrywała  skargę Pani  Haliny Waszkiewicz  na bezczynność  Powiatowego 
Inspektora  Nadzoru  Budowlanego  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  W przeprowadzonym 
postępowaniu  wyjaśniającym  stwierdzono,  iż  inwestorem  wykonanego  zadaszenia  nad 
podwórzem był  Bank  Zachodni-Oddział  II  w Gorzowie  Wlkp.  Ani  poprzedni  właściciel  
tj.  Bank  Zachodni,  ani  obecny  tj.  Miasto  Gorzów  Wlkp.,  ani  też  obecni  użytkownicy 
nieruchomości-  Rafał  i Michał  Rudniccy  nie  posiadali  dokumentacji  dotyczącej 
przedmiotowej inwestycji. Dokumentacji przeprowadzonych robót nie odnaleziono również 
w archiwach  Urzędu Miasta  Gorzowa Wlkp.  stąd,  wystąpiły  istotne  trudności  w ustaleniu 
przez  organ  stanu  faktycznego  w niniejszej  sprawie.  Jednakże  na  początku  marca  2010r. 
organ  budowlany  powziął  informację,  iż  na  skutek  przekazania  sprawy  organowi 
nadrzędnemu, pozwolenie na budowę w niniejszej sprawie zostało wydane przez Wojewodę 
Lubuskiego. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m.Gorzowa Wlkp. zwrócił się 
do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą  o udostępnienie  dokumentacji  dotyczącej 
pozwolenia  na  modernizację  pomieszczeń  budynku  przy  ulicy  Obotryckiej  9 
w Gorzowie Wlkp. Przekazana dokumentacja zawiera m.in. decyzję Urzędu Wojewódzkiego 
w Gorzowie  Wlkp.  Nr  12/91  z dnia  20  września  1991r.  znak:SP-NB/7350,  7351/I-14/91 
o pozwoleniu  na  modernizację  i zmianę  użytkowania  obiektu  przy  ulicy  Obotryckiej  9 
w Gorzowie  Wlkp.  Z dokumentacji  wynika,  że  przedmiotowa decyzja  została  doręczona  
Pani  Halinie  Waszkiewicz.  Ponadto  przekazane  akta  zawierają  umowę  z dnia  
9 września 1991r. zawartą pomiędzy Urzędem Miejskim w Gorzowie Wlkp. a małżeństwem 
Haliną  i Walerianem  Waszkiewicz  w przedmiocie  ustalenia  lokalizacji  i powierzchni 
przysługującej  Państwu  Waszkiewicz  piwnicy  lokatorskiej  oraz  oświadczenie  Haliny 
i Waleriana  Waszkiewicz  z dnia  13  września  1991r.  o wycofaniu  odwołania  od  decyzji 
Urzędu Wojewódzkiego nr  10/91 o pozwoleniu  na budowę z dnia  19 lipca  1991r.  wobec 
satysfakcjonującego  rozwiązania  w przedmiocie  ustalenia  użytkownika  pomieszczeń 
piwnicznych  przyjętego  w umowie  z dnia  09  września  1991r.  -  Decyzja  Urzędu 
Wojewódzkiego  nr  10/91  została  wprawdzie  uchylona,  jednak  po  uzupełnieniu  braków 
dokumentacji  planowanej  inwestycji  znak:  SP-NB/7350,  7351/I-14/91  o pozwoleniu  na 
modernizację  i zmianę  użytkownika  obiektu  przy  ul.  Obotryckiej  9 w  Gorzowie  Wlkp. 
przedmiotową  decyzją  Urząd  Wojewódzki  zatwierdził  projekt  budowlany  przedstawiony 
przez  inwestora,  który  obejmował  m.in.  zadaszenie  podwórza  wewnętrznego  stropem  na 
konstrukcji stalowej ze świetlikiem. Biorąc powyższe pod uwagę, PINB stwierdził, że roboty 
budowlane  wykonane  w związku  z modernizacją  obiektu  przy  ul.  Obotryckiej  9 
w  Gorzowie  Wlkp.,  w tym  zadaszenie  nad  podwórzem  wewnętrznym,  zostały  wykonane 
zgodnie  z zatwierdzonym  projektem  oraz  udzielonym  pozwoleniem  na  budowę.  
W tej  sytuacji  prowadzone  przez  organ  budowlany  postępowanie  w sprawie  legalności 
wykonanych  robót,  jako  bezprzedmiotowe  podlegało  umorzeniu.  Z analizy  dokumentacji 
dotyczącej  modernizacji  budynku  przy  ul.  Obotryckiej  9 w  Gorzowie  Wlkp.  wyraźnie 
wynika,  że  Pani  Waszkiewicz  wraz  z mężem  brała  czynny  udział  w postępowaniu 
prowadzonym  w związku  z wydaniem  pozwolenia  na  budowę.  W szczególności  Państwo 
Waszkiewicz  wycofali  swoje  odwołanie  od  pierwszej  decyzji  Urzędu  Wojewódzkiego  
(-nr  10/91  z dnia  19  lipca  1991r.),  została  im  również  doręczona  druga  decyzja  Urzędu 
Wojewódzkiego  z dnia  20  września  1991r.  Nr  12/91  znak  :  SP-NB/7350,  7351/I-14/91 
o pozwoleniu  na  modernizację  i zmianę  użytkownika  obiektu  przy  ul.Obotryckiej  9 
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w  Gorzowie  Wlkp.  Niezrozumiałe  i niezasadne  wydaje  się  składanie  przez  
Panią  Waszkiewicz  pisma  z żądaniem  rozbiórki  zadaszenia  oraz  zarzuty,  że  zostało  ono 
wykonane  w skutek  samowoli  budowlanej.  Odnosząc  się  do  kwestii  zamontowanych  nad 
zadaszeniem klimatyzatorów, zgodnie z art. 29 ust, 2 pkt 15 w związku z art.30 ust. 1 ustawy 
z dnia  7 lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.U.z  2006r.,  Nr  156,poz.  1118  ze  zm.)  - 
instalowanie  urządzeń-  klimatyzatorów na  obiektach  budowlanych  nie  wymaga  uzyskania 
pozwolenia  na  budowę  ani  dokonania  zgłoszenia,  nie  może  być  także  przedmiotem 
postępowania  organów  nadzoru  budowlanego.  To  stanowisko  znajduje  potwierdzenie 
w orzecznictwie NSA, który wyrokiem z dnia 31 marca 2003r. sygn akt II SA/Łd 1670/99 
stwierdził,  że  "Zamontowanie  urządzeń  klimatyzacyjnych  nie  wymaga  pozwolenia  ani 
zgłoszenia  do  odpowiedniego  organu  budowlanego,  a zatem  nie  może  być  przedmiotem 
postępowania  organów  nadzoru  budowlanego".  Nie  stwierdzono  również  niezgodności 
funkcjonowania  przedmiotowych  klimatyzatorów  z przepisami  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie  (Dz.U.Nr  75,  poz.  690  z późn.  zm.).  
Zgodnie  z wyrokiem  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  z dnia  30  grudnia  2009r.- 
sygn akt II SAB/Go 80/09 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego został zobowiązany 
do wydania aktu w przedmiocie wniosku Pani Haliny Waszkiewicz w terminie 60 dni od dnia 
otrzymania  przez  organ  akt  sprawy  wraz  z odpisem  prawomocnego  orzeczenia  Sądu. 
Określony wyrokiem termin do wydania decyzji upływa dopiero 17 maja 2010r. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 18 marca 2010r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania 
administracyjnego,  które  okazało  się  bezprzedmiotowe.  Wobec  powyższego  skargę  
Pani Haliny Waszkiewicz uznano za bezzasadną. 

Poz. 2061

Uchwała Nr LXXII/1158/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz 
w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie art.22 ust. 3-5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  (t.j.  Dz.U.z  2000r.,  Nr  47,  poz.  544  ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1. Na  wniosek  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  w wyborach  Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tworzy się na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. obwody głosowania: 
1)numer  obwodu:  Obwód  Nr  64,  granice  obwodu:  Samodzielny  Publiczny  Szpital 
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka, siedziba obwodowej 
komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół 
Szpitalny przy ulicy Walczaka, ul.Walczaka 42, 
2)numer  obwodu:  Obwód  Nr  65,  granice  obwodu:  Samodzielny  Publiczny  Szpital 
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta, siedziba obwodowej 
komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół 
Szpitalny przy ulicy Dekerta, ul.Dekerta 1, 
3)numer  obwodu:  Obwód  Nr  66,  granice  obwodu:  Zakład  Karny,  siedziba  obwodowej 
komisji wyborczej: Zakład Karny, ul.Podmiejska 17, 
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4)numer obwodu: Obwód Nr 67, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, siedziba 
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, ul.Podmiejska Boczna 10, 
5)numer obwodu: Obwód Nr 68, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, siedziba 
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Walczaka 42, 

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

§ 3. Uchwała  podlega  doręczeniu  Wojewodzie  Lubuskiemu  oraz  Komisarzowi 
Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Lubuskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez 
wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji 
Publicznej najpóźniej 35 dnia przed dniem wyborów. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 2062

Uchwała Nr LXXII/1159/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie  art.31  oraz  art.  30  ust.  2 ustawy z dnia  16  lipca  1998  r.  Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 159, 
poz. 1547 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Na  wniosek  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  dokonuje  się  ujednolicenia 
utworzonych obwodów głosowania na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz uzupełnienia opisu 
granic stałych obwodów głosowania. 

§ 2. Numery oraz granice obwodów głosowania określa załącznik do uchwały. 

§ 3. Traci  moc  uchwała  Nr  1151/98  Zarządu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
18 sierpnia 1998 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu oraz utworzenia obwodów głosowania, zmieniona uchwałami 
Rady Miejskiej Nr XXXIX/391/2000 z dnia 23 sierpnia 2000 r., Nr LVIII/589/2001 z dnia 
4 lipca 2001 r., Nr LXXVII/766/2002 z dnia 4 lipca 2002 r. oraz uchwałami Rady Miasta  
Nr X/106/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XVIII/275/2007 z dnia 13 września 2007 r.  
i Nr LI/842/2009 z dnia 25 marca 2009 r. 

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

§ 5. Uchwała  podlega  doręczeniu  Wojewodzie  Lubuskiemu  oraz  Komisarzowi 
Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 
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§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Lubuskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez 
wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i ogłoszeniu  w Biuletynie  Informacji 
Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2063

Uchwała Nr LXXII/1160/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

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

§ 1. Opiniuje  się  pozytywnie  likwidację  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Załącznik do Uchwały Nr LXXII/1160/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Uzasadnienie 

Po  wnikliwym  zapoznaniu  się  z projektem  uchwały  Sejmiku  Województwa 
Lubuskiego  w sprawie  likwidacji  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  dla  Nerwowo 
i Psychicznie  Chorych  w Międzyrzeczu  oraz  z opinią  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
Komisja  Spraw  Społecznych  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  postanowiła  pozytywnie 
zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w tej sprawie. Komisja jest 
przekonana,  że  celem  i zamiarem  przekształcenia  szpitala  w spółkę  prawa  handlowego- 
Niepubliczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej,  realizującej  te  same  zadania  i w nie  mniejszym 
zakresie, nie wpłynie tak na jakość, jak i zakres dotychczas świadczonych usług medycznych. 
Proponowane w uchwale  rozwiązania  i brane  pod uwagę założenia  mają  na celu  poprawę 
standardów  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych,  rozwój  jednostki  i skuteczną  poprawę 
sytuacji ekonomicznej szpitala. Te argumenty są podstawą naszej pozytywnej opinii. 
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Poz. 2064

Zarządzenie Nr 1674/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 marca 2010r.

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  462.678 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę  462.678 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  462.678 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  462.678 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

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

Poz. 2065

Zarządzenie Nr 1680 /II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  2.630.750 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę  1.630.750 zł
3.Zwiększa sie dochody majątkowe o kwote  1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  2.630.750 zł
2.Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę  1.630.750 zł
3.Zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę  1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
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
Urszula Stolarska

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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