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AKTY PRAWNE

Poz. 2709

Uchwała Nr XLIII/504/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 lutego 2013 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

              Załącznik
   do Uchwały Nr XLIII/504/2013

              Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
               z dnia 11 lutego 2013 r.

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

       1.§ 3 otrzymuje brzmienie: ,,Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie  
zadań z zakresu zadań publicznych: 

1)w dziedzinie gospodarki odpadami: 

a)tworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin -  uczestników 
Związku i objęcie nim wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

b)tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 
na  terenie  gmin  -  uczestników  Związku,  w  tym  współdziałanie  z  przedsiębiorcami 
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podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami lub zapewnienie wykonania 
tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych,

c)nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

d)określonych w art.  3  ust.  2  pkt  5,  6,  7,  8,  10  ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach,

e)udostępnianie  na  stronach  internetowych  Związku  oraz  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty 
informacji,  o których mowa w art.  3 ust.  2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku
w gminach,

f)realizowanie  zadań  wynikających  z  podjętych  przez  gminy  -  uczestników  Związku 
regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej ,,regulaminami"
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

g)organizacja  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 
zamieszkują  mieszkańcy,  w  tym  organizacja  przetargów  i  zawieranie  umów  z  podmiotami 
wyłonionymi w przetargu,

h)określonych  w  art.  6c  ust.  2  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach
oraz organizacja odbierania odpadów komunalnych wraz z organizacją przetargów i zawieraniem 
umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu,

i)dokonywanie wyboru metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek opłat,

j)określonych w art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

k)przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

l)określonych  w  art.  6n  ust.1,  art.  6r  ust.  3,  4  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w gminach,

m)prowadzenie  sprawozdawczości  w  zakresie  odpadów  komunalnych  i  nadzór  nad 
sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców,

n)kontrola obowiązków wykonania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar 
i wykonaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym;

2)w dziedzinie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: 

a)zapewnienie mieszkańcom gmin - uczestnikom Związku dostępu do urządzeń kanalizacyjnych 
zrealizowanych  przez  Związek  lub  eksploatowanych  przez  Przedsiębiorstwo  Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.,

b)prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  w  celu  kontroli  częstotliwości  ich 
opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

c)prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli  częstotliwości
i  sposobu pozbywania się  komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej,

d)prowadzenie  ewidencji  umów  zawartych  na  odbieranie  ścieków  bytowych  od  właścicieli 
nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców 
obowiązków wynikających z ustawy,
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e)udzielania  zezwoleń  na  prowadzenie  przez  przedsiębiorców  działalności  w  zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f)kontroli wypełniania określonych w zezwoleniach warunków,

g)prowadzenie sprawozdawczości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i nadzór 
nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców;

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

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

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

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

a)tworzenie aktów prawa miejscowego,

b)wydawanie decyzji administracyjnych,

c)wydawanie zezwoleń,

d)prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

e)organizowanie przetargów i zawieranie umów,

f)prowadzenie ewidencji,

g)prowadzenie sprawozdawczości,

h)nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców,

i)sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy,

j)rozliczanie wpłat i prowadzenie windykacji.”

       2.w § 10 po pkt 9 dodaje się punkty 10, 11, 12, 13 w brzmieniu: 

„10) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Związku, wyrażanie zgody
na przyjęcie na rzecz Związku darowizn i zapisów,

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

12)przekazanie majątku do gmin - uczestników Związku,

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

       3.w § 16 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  prowadzenie  postępowań  przetargowych  dla  realizacji  inwestycji  ze  środków  pozyskanych
z funduszy pomocowych oraz działalności bieżącej."

       4.w §16 ust. 1 dodaje się punkty: 11, 12 i 13: 
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„11) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Biura Związku,

12)prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie 
przejętych zadań,

13)dokonywanie poboru opłat i windykacji w zakresie przejętych zadań."

       5.w § 16 dodaje się ustępy 2, 3, 4, 5, 6: 

„2. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku,

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

4.biurem kieruje Dyrektor Biura Związku,

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

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

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

      7.w § 19 dodaje się ustępy 8, 9, 10, 11 i 12: 

„8.  Majątek  Związku  może  zostać  przekazany  do  gmin  -  uczestników  Związku  na  zasadzie 
porozumienia.

9.Członkowie Związku uczestniczą w kosztach wspólnej działalności Związku.

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

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

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

       8.w § 20 dodaje się ust. 9: 

„9.  W  zakresie  niezbędnym  do  wykonywania  powierzonych  zadań,  uczestnicy  zapewniają 
Związkowi:

1)dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno - kartograficznego,

2)współpracę  w  zakresie  uzyskania  danych  o  wielkości  zużytej  wody  z  danej  nieruchomości 
położonej na terenie gminy - uczestnika Związku."
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Poz. 2710

Uchwała Nr XLIII/505/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 lutego 2013r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.000.000 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.000.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom  należącym
i  nie  należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok
Nr XL/453/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012 r.  otrzymuje  brzmienie
jak w załączniku nr 2 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 

Przewodniczący Rady Miasta
                 ( - )

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIII/505/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
600 Transport i łączność 56 143 195,00 1 000 000,00 57 143 195,00

60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków 
na drogi gminne) 13 871 576,00 729 866,00 14 601 442,00

4300 Zakup usług pozostałych 875 799,00 729 866,00 1 605 665,00

60016 Drogi publiczne gminne 5 123 753,00 253 134,00 5 376 887,00

4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 253 134,00 753 134,00

60017 Drogi wewnętrzne 316 000,00 17 000,00 333 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 17 000,00 117 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 444 856,00 - 1 000 000,00 20 444 856,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 366 500,00 - 1 000 000,00 4 366 500,00

4260 Zakup energii 2 767 147,00 - 148 940,00 2 618 207,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 532 853,00 - 851 060,00 1 681 793,00

Razem: 456 810 596,00 0,00 456 810 596,00
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Załącznik nr 2
do uchwały nr Nr XLIII/505/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 11 lutego 2013 roku

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 84 812
700 6 000 000 0 90 000
801 0 0 1 360
803 0 0 150 000
852 0 0 1 111 000
853 0 0 2 195 034
900 0 0 825 000
921 0 13 064 300 0
926 1 000 000 0 0

RAZEM 
DOTACJE 7 000 000 13 064 300 4 457 206

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 20 000
754 0 0 10 000
801 0 11 301 462 0
851 0 0 1 978 665
852 0 0 1 740 940
853 0 156 180 0
854 0 4 371 587 0
900 0 0 5 000
921 0 0 408 000
926 0 0 3 000 000

RAZEM 
DOTACJE 0 15 829 229 7 162 605
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Poz. 2711

Uchwała Nr XLIV/506/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne

lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca  
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 90 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),art. 251 
i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXX/1104/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 marca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych  na  terenie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  przez  osoby prawne  lub  fizyczne  oraz  trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, 
niewymienionych w pkt 1, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków 
bieżących zapisanych w uchwale budżetowej ponoszonych w szkołach publicznych tego samego 
typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,"

2) w § 3 po drugim zdaniu dodaje się: „Podmiot prowadzący niepubliczną szkołę, o której mowa
w  §  2  pkt  3  składa  dodatkową  informację  o  faktycznej  liczbie  uczniów,  którzy  uczestniczyli
w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, wg stanu na ostatni 
dzień danego miesiąca, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu."

3) w § 4 po kropce dodaje się:  „Dla szkół,  o których mowa w § 2 pkt 3 dotacja ma charakter  
zaliczkowy, a jej wstępne rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu w oparciu o faktyczną liczbę 
uczniów wykazaną przez organ prowadzący wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (213)/2013

Poz. 2712
Uchwała Nr XLIV/507/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. oraz Nagrody Honorowej „ Mecenas Kultury - Gorzów Przystań"

Na  podstawie  art.  7b  ust.  3  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/334/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie  ustanowienia  Nagrody Kulturalnej  Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  oraz  Nagrody 
Honorowej „Mecenas Kultury - Gorzów Przystań" wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nagrody, o których w § 1 i 2 przyznaje w trybie konkursu Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
na wniosek Kapituły Nagrody Kulturalnej i Nagrody Honorowej, zwanej dalej "Kapitułą".",

2) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznaje maksymalnie dwie Nagrody Kulturalne w jednym 
roku kalendarzowym spośród kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.",

3) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Kapituła  rekomenduje  kandydatury do  Nagrody Kulturalnej  na  podstawie  przyznanej  liczby 
punktów.",

4) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  przyznaje  jedną  Nagrodę  Honorową  w  jednym  roku 
kalendarzowym spośród kandydatur rekomendowanych przez Kapitułę.",

5) § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.  Kapituła  rekomenduje  kandydatury  do  Nagrody Honorowej  na  podstawie  przyznanej  liczby 
punktów.",

6) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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Poz. 2713

Uchwała Nr XLIV/508/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 
osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 

zabytkami

Na  podstawie  art.  7b  ust.  3  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r.  o  organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/254/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie  szczegółowych warunków i  trybu przyznawania  stypendiów osobom zajmującym się 
twórczością  artystyczną,  upowszechnianiem  kultury  oraz  opieką  nad  zabytkami  wprowadza  się 
następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendia przyznawane są w trybie konkursu osobom fizycznym raz w roku przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. na wniosek Komisji do Spraw Stypendiów, zwanej dalej „Komisją"."

2) § 4 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  dane  osobowe  kandydata  wraz  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby 
wyłonienia kandydatów do stypendiów,"

3) § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7.W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu
lub zostanie przesłany w innej formie niż formularz, o którym mowa w § 4 ust.  5, nie podlega 
rozpatrzeniu."

4) Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (213)/2013

Poz. 2714

Uchwała Nr XLIV/509/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  art.  6k  ust.  1  ustawy z  dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391) 
uchwala się,co następuje:

§  1.  W  przypadku  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,
na  których  zamieszkują  mieszkańcy  dokonuje  się  wyboru  metody  ustalenia  opłaty
za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  stanowiącej  iloczyn  liczby  mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej niniejszą uchwałą.

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1.
w  wysokości 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

2.  Ustala  się  niższą  stawkę  opłaty  w  wysokości  8,00  zł  miesięcznie  od  każdej  osoby 
zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną  nieruchomość oraz 
stawki określonej w ust. 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w ust. 2.

4.  Ilość  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  ustalana  będzie  na  podstawie  deklaracji
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 3.1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, ustala się następujące miesięczne stawki za odbiór odpadów komunalnych: 

1) Za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (zbieranych nieselektywnie), w pojemnikach: 

a) o pojemności 80 l - w wysokości 32 zł brutto,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 35 zł brutto,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 38 zł brutto,

d) o pojemności 240 l – w wysokości 75 zł brutto,

e) o pojemności 260 l –w wysokości 79 zł brutto,

f) o pojemności 660 l –w wysokości 168 zł brutto,

g) o pojemności 770 l – w wysokości 184 zł brutto,

h) o pojemności 1100 l – w wysokości 196 zł brutto,

i) o pojemności 5 m³ – w wysokości 797 zł brutto,
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j) o pojemności 7 m³ – w wysokości 1094 zł brutto,

k) o pojemności 9 m³ – w wysokości 1378 zł brutto,

l) o pojemności 16 m³ – w wysokości 2398 zł brutto. 

2) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, w pojemnikach:

a) o pojemności 80 l - w wysokości 16 zł brutto,

b) o pojemności 110 l – w wysokości 18 zł brutto,

c) o pojemności 120 l – w wysokości 20 zł brutto,

d) o pojemności 240 l –w wysokości 38 zł brutto,

e) o pojemności 260 l – w wysokości 40 zł brutto,

f) o pojemności 660 l – w wysokości 86 zł brutto,

g) o pojemności 770 l – w wysokości 94 zł brutto,

h) o pojemności 1100 l – w wysokości 100 zł brutto,

i) o pojemności 5 m³ - w wysokości 407 zł brutto,

j) o pojemności 7 m³ - w wysokości 558 zł brutto,

k) o pojemności 9 m³ - w wysokości 703 zł brutto,

l) o pojemności 16 m³ - w wysokości 1223 zł brutto,

m) worek o pojemności 60 l – w wysokości 4 zł brutto. 

2.  Miesięczna  opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  pochodzącymi
z  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady  komunalne, 
stanowić  będzie  iloczyn  ilości  pojemników  o  określonej  pojemności  oraz  stawki  określonej
w ust. 1 pkt 1 lub jeżeli odpady zbierane są selektywnie – stawki określonej w ust. 1 pkt 2.

3.  Ilość  pojemników na  odpady oraz  ich  pojemność  ustalana  będzie  na  podstawie  deklaracji
o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli 
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o których mowa w § 2ust. 4 i §3 ust. 4 określa odrębna uchwała. 

§  4.  W  przypadku  nieruchomości,  która  w  części  stanowi  nieruchomość,  na  której 
zamieszkują  mieszkańcy,  a  w  części  nieruchomość,  na  której  nie  zamieszkują  mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne,  opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę 
opłat obliczoną zgodnie z § 2 i § 3.

§ 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
         ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2715

Uchwała Nr XLIV/510/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  art.  6n  ust.  1  ustawy z  dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR XL/460/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r.
w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) do 22 kwietnia 2013r. - pierwszą deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  w  godzinach 
urzędowania.
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Poz. 2716

Uchwała Nr XLIV/511/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.  j.  Dz.  U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.);  art.211 ust  1,
art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215 art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     17.954 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     17.954 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę       1.101 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     17.954 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę          500 zł
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     18.454 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę       1.101 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  4  –  Dotacje  udzielone  z  budżetu  miasta  podmiotom  należącym
i  nie  należącym  do  sektora  finansów  publicznych,  do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok
Nr  XL/453/2012  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  r.  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.

Przewodniczący Rady Miasta
 ( - )

    Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/511/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
801 Oświata i wychowanie 12 311 179,00 15 467,00 12 326 646,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 20 716,00 6 000,00 26 716,00

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 6 000,00 6 000,00

80110 Gimnazja 102 000,00 848,00 102 848,00

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 964,00 848,00 17 812,00

80120 Licea ogólnokształcące 273 342,00 8 619,00 281 961,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 8 366,00 22 366,00

2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 27 958,00 253,00 28 211,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 916 338,00 2 487,00 1 918 825,00

85410 Internaty i bursy szkolne 1 723 838,00 2 487,00 1 726 325,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 487,00 2 487,00

Razem: 472 348 391,00 17 954,00 472 366 345,00
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Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/511/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
750 Administracja publiczna 36 950 088,00 - 500,00 36 949 588,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 33 078 850,00 - 500,00 33 078 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 840 397,00 - 500,00 2 839 897,00

758 Różne rozliczenia 2 574 788,00 500,00 2 575 288,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 578 020,00 500,00 578 520,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 500,00 500,00

801 Oświata i wychowanie 171 412 668,00 15 467,00 171 428 135,00

80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 435 934,00 6 000,00 3 441 934,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 066,00 4 640,00 38 706,00

4270 Zakup usług remontowych 
4 000,00 1 360,00 5 360,00

80110 Gimnazja 
26 293 531,00 848,00 26 294 379,00

4421 Podróże służbowe zagraniczne 
21 518,00 848,00 22 366,00

80120 Licea ogólnokształcące 
19 214 210,00 8 619,00 19 222 829,00

4270 Zakup usług remontowych 112 000,00 8 366,00 120 366,00

4421 Podróże służbowe zagraniczne 
94 595,00 253,00 13 824,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
17 719 027,00 2 487,00 17 721 514,00

85410 Internaty i bursy szkolne 
5 836 082,00 2 487,00 5 838 569,00

4270 Zakup usług remontowych 
13 571,00 2 487,00 97 082,00

Razem: 456 810 596,00 17 954,00 456 828 550,00 
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Załącznik nr 3
do uchwały nr Nr XLIV/511/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 lutego 2013 roku

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 84 812
700 6 000 000 0 90 000
801 0 0 1 360
803 0 0 150 000
852 0 0 1 111 000
853 0 0 2 195 034
900 0 0 825 000
921 0 13 064 300 0
926 1 000 000 0 0

RAZEM 
DOTACJE 7 000 000 13 064 300 4 457 206

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 20 000
754 0 0 10 000
801 0 11 300 827 0
851 0 0 1 978 665
852 0 0 1 740 940
853 0 156 180 0
854 0 4 371 587 0
900 0 0 5 000
921 0 0 408 000
926 0 0 3 000 000

RAZEM 
DOTACJE 0 15 828 054 7 162 605
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Poz. 2717

Uchwała Nr XLIV/512/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
        ( - )

Jerzy Sobolewski 

uwaga: załącznik nr 1,2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach  
urzędowania.
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Poz. 2718

Uchwała Nr XLIV/513/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie współuczestnictwa Miasta Gorzowa Wlkp. w procesie tworzenia "Eurodystryktu 
TransOderana Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. wyraża wolę uczestnictwa w procesie tworzenia „Eurodystryktu 
TransOderana Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej” i podejmie ostateczną decyzję
o członkostwie w Ugrupowaniu po przedłożeniu dokumentów założycielskich.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2719

Uchwała Nr XLIV/514/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t .j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz 274 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  ustanowienie  specjalnej  strefy  ekonomicznej  na  obszarze
o  powierzchni  34,9340  ha  położonym  w  Gorzowie  Wlkp.,  przy  ul.  Szczecińskiej,  obręb  7, 
obejmującym niezabudowane nieruchomości stanowiące własność:
     1)  Skarbu Państwa z powierzeniem wykonywania prawa własności  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych o powierzchni 6,0710 ha, w skład którego wchodzi działka gruntu Nr 237/8,
     2)  Skarbu Państwa z powierzeniem wykonywania prawa własności  Agencji  Nieruchomości 
Rolnych o powierzchni 28,8630 ha, w skład którego wchodzi działka gruntu Nr 237/11. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2720

Uchwała Nr XLIV/515/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów 
najmu garaży na czas nieoznaczony

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas 
nieoznaczony  umów  najmu  garaży  położonych  przy  ul.  Warszawskiej,  z  dotychczasowymi 
użytkownikami: 

-Dariuszem Szafrańskim - działka nr 1307,

-Tomaszem Pernetem - działka nr 1642.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski
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Poz. 2721

Uchwała Nr XLIV/516/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

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

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z B.M.J. 
SPLINTER  Sp.  z  o.  o.  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.231,80m²,  usytuowanego

w budynku przy ul. Jagiełły 11 - z przeznaczeniem na działalność groty solnej. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/385/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 
2012r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na  odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 

23



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (213)/2013

Poz. 2722

Uchwała Nr XLIV/517/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.)  oraz § 6 pkt  1 uchwały Nr XXXIX/655/2008
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 sierpnia 2008r.  w sprawie określenia  zasad  nabywania, 
zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania  (Dz.  Urz.  Woj. 
Lubuskiego Nr 94, poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz. Urz. 
Woj.  Lubuskiego  Nr  39  poz.  784)  oraz  uchwałą  Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  niezabudowanej  nieruchomości  położonej
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej, o wartości 961.500 zł, obejmującej działkę gruntu Nr 376/50 
o pow. 5.551m².

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2723

Uchwała Nr XLIV/518/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o  gospodarce  nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102  poz.  651  ze  zm.)  uchwala  się,
co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  żądania,  od  Mariusza  i  Małgorzaty  Bednarek, 
zwrotu  bonifikaty  udzielonej  im  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  Nr  9  w  budynku
przy Al. 11 Listopada 92 w Gorzowie Wlkp. - w związku z przeznaczeniem środków uzyskanych
ze sprzedaży tego lokalu w kwocie 75.000zł na budowę domu mieszkalnego na działce Nr 1/102
w Ulimiu w gminie Deszczno oraz na spłatę kredytu hipotecznego przeznaczonego na częściowe 
pokrycie nabycia nieruchomości i budowy domu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2724

Uchwała Nr XLIV/519/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy drogą ekspersową S-3, ul. Sulęcińską

i południową granicą miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.  j.  Dz. U. z 2012 r.  poz.  647), uchwala się,
co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  przystąpić  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  obszaru  położonego  pomiędzy  drogą  ekspresową  S-3,
ul. Sulęcińską i południową granicą miasta.

§  2.  Granice  obszaru  opracowania  planu  przedstawiono  na  mapie  stanowiącej  załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§  3.1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  ustalenie  przeznaczenia  terenów  oraz  określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

2. Zakres ustaleń planu: 
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1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na  podstawie  odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,  a  także  obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)  szczegółowe warunki  zagospodarowania  terenów oraz  ograniczenia  ich  użytkowaniu,  w tym 
zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki  procentowe,  na  podstawie których ustala  się  opłatę,  o  której  mowa w art.  36 ust.  4 
Ustawy z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.  j.  Dz.  U.
z 2012r. poz. 647).

13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

14)  granice  terenów  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  ponadlokalnym,  umieszczonych
w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lub  w  ostatecznych  decyzjach
o  lokalizacji  drogi  krajowej,  wojewódzkiej  lub  powiatowej,  linii  kolejowej  o  znaczeniu 
państwowym,  lotniska  użytku  publicznego,  inwestycji  w zakresie  terminalu  lub  przedsięwzięcia 
Euro 2012;

15) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 
dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystykę  obiektów  budowlanych
oraz pokrycie dachów;

16)  zasady  i  warunki  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic  i  urządzeń  reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane;

17) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski

uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2725

Uchwała Nr XLIV/520/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską i południową 

granicą miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2012 r.  poz.  647),  uchwala  się,
co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  przystąpić  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ul. Sulęcińską, ul. Poznańską
i południową granicą miasta.

§  2.  Granice  obszaru  opracowania  planu  przedstawiono  na  mapie  stanowiącej  załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

2. Zakres ustaleń planu: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na  podstawie  odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,  a  także  obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

9)  szczegółowe warunki  zagospodarowania  terenów oraz  ograniczenia  ich  użytkowaniu,  w tym 
zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12)  stawki  procentowe,  na  podstawie których ustala  się  opłatę,  o  której  mowa w art.  36 ust.  4 
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Ustawy z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (t.  j.  Dz.  U.
|z 2012 r, poz. 647).

13) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

14)  granice  terenów  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  ponadlokalnym,  umieszczonych
w  planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  lub  w  ostatecznych  decyzjach
o  lokalizacji  drogi  krajowej,  wojewódzkiej  lub  powiatowej,  linii  kolejowej  o  znaczeniu 
państwowym,  lotniska  użytku  publicznego,  inwestycji  w zakresie  terminalu  lub  przedsięwzięcia 
Euro 2012;

15) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 
dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystykę  obiektów  budowlanych
oraz pokrycie dachów;

16) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane;

17) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

§ 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.

Przewodniczący Rady Miasta
         ( - )
Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2726

Uchwała Nr XLIV/521/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie  §  2 uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.,  Nr XXXVIII/303/2012 z  dnia
28  marca  2012r.  w  sprawie  ustanowienia  odznaki  honorowej  "Odznaka  Honorowa  Miasta
Gorzowa Wlkp." uchwala się co następuje: 

§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp., otrzymują Pan/i:

1) Butrym Kazimierz,

2) Depta Grzegorz,
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3) Dopierała Aleksandra,

4) Frank Emilia,

5) Gordzijewska Barbara,

6) Hak Roman,

7) Iwaszko Jadwiga,

8) Kaczmarek Barbara,

9) Kapelarz Jarosław,

10) Kapszewicz Anna Wiktoria,

11) Kondratowicz Stanisław Alfred, 

12) Małyszko Sabina,

13) Marek Maria,

14) Okolita Tadeusz,

15) Parfienowicz Ewa,

16) Pomykała-Kukorowska Bożena,

17) Rampold Barbara Elżbieta,

18) Sienkiewicz Krystyna,

19) Sobański Stanisław,

20) Wilk Danuta,

21) Wiśniewski Wacław,

22) Wróblewski Dariusz,

23) Zaremba Edward,

oraz 

24) "Drawex" Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej,

25) Szkoła Podstawowa nr 5,

26) Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Gorzów Wlkp.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
          ( - )
Jerzy Sobolewski

29



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 4 (213)/2013

Poz. 2727

Uchwała Nr XLIV/522/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi 

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

§  1.  Skargę  Komisji  Zakładowej  NSZZ  "Solidarność"  działającej  w  MCK  uznaje  się
za zasadną, uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/522/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
z dnia 27 lutego 2013r.

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

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., na posiedzeniu  w dniu 
25.02.2013r.  rozpatrując  skargę  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  działającej  w  MCK
w Gorzowie Wlkp., uważa za zasadną.

Skarga dotyczy nieterminowej wypłaty wynagrodzeń za miesiąc październik 2012r. Zgodnie 
z  art.  227,  rozdział  2  KPA  przedmiotem  skargi  może  być  w  szczególności  zaniedbanie
lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 
praworządności lub interesu skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie spraw.

Znamiona  te  spełnia  skarga  złożona  przez  pracowników  MCK.  Kompleksowa  kontrola 
przeprowadzona  na  podstawie  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  przez  Wydział  Audytu 
Wewnętrznego,  Kontroli  i  Analiz Urzędu Miasta  Gorzowa Wlkp.,  w Miejskim Centrum Kultury 
potwierdziła  te  nieprawidłowości.  W październiku  2012r.  nie  wypłacono  bowiem wynagrodzeni
w dniu 26.10.2012r.,  czyli w dniu, w którym wypłata miała nastąpić. Jak ustalono stan środków
na  rachunku  bankowym  MCK  wynosił  9.368,08zł.,  a  w  kasie  było  11.079,76zł.,  czyli  łącznie 
20.447,84zł.,  potrzebna  zaś  do  wypłaty  była  kwota  łączna  51.750,34zł.  Wypłat  wynagrodzeń 
dokonano  w  terminie  późniejszym,  ze  zwłoką  wynoszącą  od  9  do  13  dni  kalendarzowych,
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przy  czym  sześciu  pracownikom  wypłacono  wynagrodzenie  gotówką,  pozostałym  trzynastu
w formie przelewu.  W trakcie  kontroli  zostały też naliczone  odsetki  ustawowe za nieterminowe 
wypłaty, które wynosiły 214,41zł. I zostały wypłacone pracownikom łącznie z odsetkami od odsetek 
na dzień ich wypłaty. Część tych odsetek w kwocie 74,39 Dyrektor pokryła z własnych środków. 
Odsetki te zostały naliczone z powodu nie wypłacenia w okresie od 26.10 do 5.11.2012r. części 
wynagrodzeń w kwocie 20.447,84zł. Dla osób o niższych dochodach. Pozostałe odsetki w kwocie 
141,58zł  uregulowane  zostały  ze  środków  MCK.  Na  podstawie  ustaleń  i  uwag  zapisanych
w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Pani Dyrektora MCK w Gorzowie Wlkp., została ona 
przez Prezydenta Miasta  zobligowana m.  in.  do podjęcia  w przyszłości  takich działań,  które by 
zapewniły wypłatę wynagrodzeń w terminach określonych w Regulaminie Pracy.

Mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie i do podobnych sytuacji już nigdy w przyszłości
nie dojdzie.

Jednocześnie  chcielibyśmy  wyjaśnić  powody  zwłoki  w  udzieleniu  odpowiedzi  na 
merytoryczną skargę. Otóż do stycznia br., czekaliśmy na ustalenia kontroli przeprowadzonej przez 
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zaś wspomniane 
postępowanie  zakończyło  się  wystąpieniem  pokontrolnym  z  dnia  14  stycznia  br.,  z  którym 
chcieliśmy się zapoznać, stąd ta zwłoka.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 &1 kpa „ W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
została uznana za bezzasadną i  jej  bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,  a skarżący 
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej  rozpatrzenia może 
podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacja  w  aktach  sprawy  –  bez 
zawiadamiania skarżącego.”

Poz. 2728

Uchwała Nr XLIV/523/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi 

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

§  1.  Skargę  Pani  Krystyny  Ludka-Orzechowicz  uznaje  się  za  bezzasadną,  uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/523/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
z dnia 27 lutego 2013r.

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

Komisja  Spraw  Społecznych  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  na  posiedzeniu  w  dniu 
25.02.2013r. rozpatrując skargę Pani Krystyny Ludka-Orzechowicz zam. w Kostrzynie nad Odrą, 
Osiedle Leśne 2/21 na działalność Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
w Gorzowie Wlkp., stwierdza, że skarga jest bezzasadna.

Mąż  Pani  Krystyny  Ludka-Orzechowicz,  Pan  Kazimierz  Orzechowicz  w  dniu
04.07.2012 roku złożył pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie o udzielenie zasiłku 
celowego.  W dniu  10.08.20120  roku  otrzymał  odmowną  decyzję  przyznania  zasiłku  celowego. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostrzynie – właściwy organ do udzielenia świadczeń i wyjaśnień, 
wyjaśnił  i  uzasadnił,  że  dochód Pana Kazimierza Orzechowicz  nie  pozwala  aby zasiłek celowy 
przyznać.  Wówczas  żona  pana  Kazimierza  Orzechowicza,  Pani  Krystyna  Ludka-Orzechowicz 
pismem z dnia 17.10.2012 roku zwróciła się do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej  w  Gorzowie  Wlkp.,  aby  wyjaśniono  jej  sposób  naliczania  kryteriów  dochodowych
w w/w sprawie, Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej nie posiadało żadnej 
dokumentacji  w  sprawie  i  nie  mogło  udzielić  żadnych  wyjaśnień.  Dlatego  też  pismem z  dnia 
29.10.2012  roku  przesłało  powyższe  pismo  zainteresowanej  do  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Kostrzynie nad Odrą, który jest organem właściwym do udzielenia wyjaśnień i świadczeń. O tym 
fakcie Pani Krystyna  Ludka-Orzechowicz nie została poinformowana przez Gorzowskie Centrum 
Pomocy  Rodzinie.  Pracownicy  Gorzowskiego  Centrum Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej 
zostali  pouczeni  o  obowiązku  informowania  zainteresowanych  o  przekazaniu  pism  według 
właściwości.  Ponieważ  organ  właściwy  do  udzielania  wyjaśnień  i  świadczeń,  czyli  Kierownik 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kostrzynie  nad  Odrą  pismem  z  dnia  13.11.2012  roku  udzielił  
zainteresowanej  odpowiedzi  dotyczącej  sposobu  naliczania  kryterium  dochodowego,  dlatego 
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.,  stwierdza,  że skarga na  Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp., jest bezzasadna.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 &1 kpa „ W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
została uznana za bezzasadną i  jej  bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,  a skarżący 
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej  rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacja
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.”
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Poz. 2729

Zarządzenie 843/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 lutego 2013r.

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

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

§ 1.1.Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 654.726 zł

2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 654.726 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączna kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 654.726 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 654.726 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
( - )

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 843/III2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
851 Ochrona zdrowia 16 000,00 -2 000,00  14000,00

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16 000,00 -2 000,00  14000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 000,00 -2 000,00  14000,00

852 Pomoc społeczna 47 439 077,00 680 826,00 48 119 903,00

85202 Domy pomocy społecznej 6 215 624,00 - 30 334,00 6 185 290,00

2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 226 624,00 - 30 334,00 2 196 290,00

85203 Ośrodki wsparcia
1 041 338,00 43 860,00 1 085 198,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

965 940,00 43 860,00 1 009 198,00

85204 Rodziny zastępcze
191 000,00 - 14 000,00 177 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 14 000,00 - 14 000,00 0,00

85212
Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 31 895 920,00 689 000,00 32 584 920,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 31 569 000,00 689 000,00 32 258 000,00

85213

Składki  na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za  osoby pobierające  niektóre świadczenia z  pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 
społecznej.

522 000,00 - 22 400,00 499 600,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 159 900,00 3 700,00 163 600,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin ( związków 
gmin) 362 100,00 - 26 100,00 336 000,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 644 000,00 177 000,00 1 821 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin ( związków 
gmin) 1 644 000,00 177 000,00 1 821 000,00

85216 Zasiłki stałe 3 083 000,00 - 59 000,00 3 024 000,00
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin ( związków 
gmin) 3 083 000,00 - 59 000,00 3 024 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 411 195,00 - 7 300,00 403 895,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z  budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 122 300,00 - 7 300,00 115 000,00

85295 Pozostała działalność 1 030 000,00 - 95 000,00 934 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin ( związków 
gmin) 1 030 000,00 - 96 000,00 934 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
3 765 677,00 - 24 100,00 3 741 577,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnośći
472 100,00 - 24 100,00 448 000,00

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

472 100,00 - 24 100,00 448 000,00

Razem: 472 366 345,00 654 726,00 473 021 071,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 843/III/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
851 Ochrona zdrowia 2 531 000,00 - 2 000,00 2 529 000,00

85156
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia  
zdrowotnego 16 000,00 - 2 000,00 14 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 000,00 - 2 000,00 14 000,00

852 Pomoc społeczna 75 863 601,00 680 826,00 76 544 427,00

85202 Domy pomocy społecznej 12 000 000,00 - 30 334,00 11 969 666,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 408 298,00 - 10 000,00 5 398 298,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429 903,00 - 8 700,00 421 203,00

4220 Zakup środków żywności 833 764,00 - 5 000,00 828 764,00

4300 Zakup usług pozostałych 626 150,00 - 6 784,00 619 366,00

4480 Podatek od nieruchomości 22 000,00 150,00 22 150,00

85203 Ośrodki wsparcia 1 275 940,00 43 860,00 1 319 800,00
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2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki  samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.  221 ustawy,  na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego

3 539 000,00 43 860,00 1 009 800,00

85204 Rodziny zastępcze 2 696 931,00 - 14 000,00 3 525 000,00

3110 Świadczenia społeczne 31 694 000,00 - 14 000,00 2 682 931,00

85212
Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 821 930,00 689 000,00 32 383 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 500,00 668 330,00 30 490 260,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 000,00 4 000,00 7 500,00

4260 Zakup energii 140 602,00 5 000,00 36 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 420,00 151 022,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 250,00 1 550,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 1 000,00 1 700,00

85213
Składki  na  ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia  z  pomocy 
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  
społecznej.

562 000,00 - 22 400,00 539 600,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562 000,00 - 22 400,00 539 600,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 144 000,00 177 000,00 3 321 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 144 000,00 177 000,00 3 321 000,00

85216 Zasiłki stałe 3 383 000,00 - 59 000,00 3 324 000,00

3110 Świadczenia społeczne 3 383 000,00 - 59 000,00 3 324 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 422 300,00 - 7 300,00 1 415 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 422 300,00 - 7 300,00 1 415 000,00

85295 Pozostała działalność 1 504 857,00 - 96 000,00 1 408 857,00

3110 Świadczenia społeczne 1 180 000,00 - 96 000,00 1 084 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 986 916,00 - 24 100,00 8 962 816,00

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 472 100,00 - 24 100,00 448 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 131 254,00 - 24 100,00 107 154,00

Razem: 456 828 550,00 654 726,00 457 483 276,00
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech-Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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