


Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 334 
Uchwała nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca  2005r. 
w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską a Chruścikiem. 
 
Poz. 335 
Uchwała Nr XLVIII/520/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r. 
w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie 
komunalne. 
 
Poz. 336 
Uchwała Nr XLVIII/521/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
 
Poz. 337 
Uchwała Nr XLVIII/522/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. 
 
Poz. 338 
Uchwała Nr XLVIII/523/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. 
 
Poz. 339 
Uchwała Nr XLVIII/524/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r.  
w sprawie przekształcenia Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Domu Dziecka                        
w Gorzowie Wlkp. w Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 340 
Uchwała Nr XLVIII/525/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r. 
w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji  
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2005. 
 
Poz. 341 
Uchwała  nr XLVIII/526/2005  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r.  
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
Poz. 342 
Uchwała nr XLVIII/527/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej    
na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 343 
Uchwała nr XLVIII/528/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej  
na stanowisko dyrektora  Gimnazjum nr 9  w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 344 
Uchwała nr XLVIII/529/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gorzowa 
Wlkp. 
 
Poz. 345 
Uchwała nr XLVIII/530/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 roku 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most 
Staromiejski” (nr projektu SK-2/0832/SPOT/41/2004) w formie weksla „in blanco”  
 
Poz. 346 
Uchwała Nr XLVIII/531/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r. 
w sprawie : określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych. 
 
Poz. 347 
Uchwała nr XLVIII/532/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r. 
w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i  ich przeznaczenia wraz ze wskazaniem 
jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych. 
 
Poz. 348 
Uchwała Nr  XLVIII/533/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  23 marca 2005 roku  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 349 
Uchwała nr XLVIII/534/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 350 
Uchwała Nr XLVIII/535/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 351 
Uchwała Nr XLVIII/536/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 352 
Uchwała Nr XLVIII/537/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 2 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

Poz. 353 
Uchwała Nr XLVIII/538/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Poz. 354 
Uchwała Nr XLVIII/539/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2005r.  
w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 355 
Zarządzenie Nr 1208/I/2005 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego  budżetu miasta na 2005 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 334 
 

Uchwała nr XLVIII/519/2005 
Rady Miasta Gorzów  Wlkp. 

z dnia 23 marca  2005r. 
 

w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską a Chruścikiem. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 ze zm.) ,art.20 ust.1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
Uchwały Nr XVIII/199/2003 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2003r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską a Chróścikiem, 
uchwala się co następuje: 
 
   § 1.1. Uchwala się  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  m. Gorzowa Wlkp. 
obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską a Chróścikiem   
2.  Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000.  
  

PRZEPISY OGÓLNE 
 
    § 2.1. Ustalenia planu obejmują : 
1)  zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenów: 

 działalności produkcyjnej, składów i magazynów, hurtowni, usług komunikacyjnych, 
     usług komercyjnych, zakładów drobnej wytwórczości oznaczonych na rysunku planu  
     symbolami : 1P,UC; 2P,UC; 3P,UC; 4P,UC; 5P,UC; 6P,UC; 7P,UC,  
    b) dróg publicznych zbiorczych oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1KDZ;  

    2KDZ ; 3KDZ; 4KDZ, 
      c) drogi publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: KDL, 

         d) dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW; 2KDW, 
         e) rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego obwodnicy miejskiej oznaczonego na 

       rysunku  planu symbolem:  KDX,  
   f) lokalizację stacji transformatorowych 15/04kV oznaczonych na rysunku planu                 
symbolami :  1IE3; 2IE3; 3IE3; 4IE3; 5IE3,  
 g) lokalizację istniejących stacji transformatorowych 15/04kV oznaczonych na rysunku       
planu symbolami : 1IE3A; 2IE3A; 3IE3A; 4IE3A.  
    h) lokalizację stacji 110/15kV Główny Punkt Zasilania, oznaczony na rysunku planu  
symbolem: IE2 

         i) stacji bazowej telefonii cyfrowej oznaczonej na rysunku planu symbolem : T1 
      2) zasady uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. 
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2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu. 
 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

     § 3.1. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu 
oznaczonego symbolem: 1P,UC – działalność produkcyjna, składy, magazyny, hurtownie,  
usługi komercyjne, usługi komunikacyjne , zakłady drobnej wytwórczości. 

        1) Ustala się : 
      a) utrzymanie istniejącej zabudowy  wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną , 
      b) dojazd na teren od strony drogi zbiorczej 1KDZ , 
      c) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
      d) powierzchnię utwardzoną i zabudowaną do 85% powierzchni działki  
      e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
      f) obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (stanowisko 139, AZP 45-11/43) 
          podlegający nadzorowi archeologicznemu. Należy uzyskać pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, na tym  obszarze, 

           g)  nieprzekraczalną linia zabudowy od strony ul. Szczecińskiej - 15,0 m od linii 
          rozgraniczającej  ulicę, 
      h) nieprzekraczalną linia zabudowy od strony drogi 1KDZ – 10,0 m od linii 
rozgraniczającej drogę, 

i) linię zabudowy od strony obwodnicy miejskiej przyjąć w uzgodnieniu z zarządcą drogi  
      j) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem 3IE3A, 
      k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na            
      lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
2) Dopuszcza się: 

  a) remont , budowę oraz wykonywanie robót budowlanych przy spełnieniu warunków:  
     - ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 

         - wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
  b) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych , o których mowa w pkt.2 lit.a 
      do 20,0 m  jeżeli wynika ona z  przyjętej technologii, 
  c) wykonanie wjazdu od strony ul. Szczecińskiej pod warunkiem uzyskania  
      zgody zarządcy drogi , 
  d) wprowadzenie dróg dojazdowych wewnętrznych,  

      e) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe                    
          przy uwzględnieniu pkt. 3  lit.a       
      f) podział terenu na działki budowlane ustalając minimalną powierzchnię działki na 
5000,0m² , 
      g) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt 1 lit.g i h - dla obiektów związanych z  
obsługą                     
           zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,  
      h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami 
budowlanym związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
      i) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych. 
3) Zakazuje się: 

   a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
      b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej 
 2. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla  terenu oznaczonego    
     symbolem: 2P,UC – działalność produkcyjna, składy, magazyny,   hurtownie,  usługi 
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     komercyjne, , usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. 
 
1) Ustala się : 
     a) dojazd na teren od strony dróg zbiorczych: 1KDZ, 3KDZ,  
     b) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
     c) ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 
     d) wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
     e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
     f) powierzchnię utwardzoną i zabudowaną do 85% powierzchni działki  
     g) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony linii rozgraniczającej drogę dla 1KDZ – 
10,0m, dla 3KDZ – 8,0 m , 
     h) utrzymanie lokalizacji stacji bazowej telefonii cyfrowej oznaczonej symbolem T1,  

i) wydzielenie działki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stację transformatorową 15/04kV  
   oznaczoną symbolem : 3IE3,  

    j)  linię zabudowy od strony obwodnicy miejskiej przyjąć w uzgodnieniu z zarządcą drogi  
    k) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia przy  
        granicy z ul. Małyszyńską. Strefa ochronna pozioma od skrajnego przewodu 4,0m , 
    l) obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.139 AZP 45-11/43)   
podlegający nadzorowi archeologicznemu. Należy uzyskać pozwolenie  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, na tym obszarze,  
  m) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na  
       lokalizację wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
2) Dopuszcza się: 

a) podział terenu na działki budowlane ustalając: 
    -  minimalną powierzchnię działki na 5.000 m², 

         -  możliwość wydzielenia działki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stację transformatorową  
        15/04kV w przypadku odstąpienia od lokalizacji stacji transformatorowej 
15/04kVoznaczonej symbolem: 4IE3, 

b) wprowadzenie dróg ( oznaczonych na rys. planu symbolem K ) o szerokościach  
w liniach rozgraniczających 20-25,0m dla obsługi działek wynikłych z podziału terenu.   
Nieprzekraczalna linia zabudowy 8,0 m od linii rozgraniczającej drogę, 

    c) korektę granicy z terenem oznaczonym symbolem KDX. Granica winna być ustalona  
      w oparciu o docelowe rozwiązanie szerokości pasa drogowego obwodnicy miejskiej, 
    d) rozbudowę stacji bazowej telefonii cyfrowej, 
    e) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe 

  przy uwzględnieniu pkt. 3 lit. a, 
f) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych o których mowa w pkt. 1 lit d do 
20,0m,  jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 

    g) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt. 1 lit.g oraz w pkt. 2 lit.b dla budynków  
 związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,   

h) kablowanie istniejącej napowietrznej linii elektrycznej średniego napięcia lub jej 
likwidację   

    i) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  
budowlanymi związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
    j)lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych. 
3) Zakazuje się: 
    a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
    b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej. 
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3. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu  oznaczonego 
symbolem: 3P,UC – działalność produkcyjna,  składy, magazyny, hurtownie,  usługi 
komercyjne, usługi   komunikacyjne, zakłady drobnej  wytwórczości. 
1) Ustala się : 

a) dojazd na teren od strony drogi publicznej 1KDZ,  
b) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
c) ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 

     d) wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
     e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki  
     f) powierzchnię utwardzoną i zabudowaną do 85% powierzchni działki , 
     g) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
     h) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi 1KDZ – 10,0 m od linii  
rozgraniczającej drogę, 
     i) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na lokalizację             
         wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
2) Dopuszcza się: 

a)wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe  
      przy uwzględnieniu pkt. 3 lit. a, 
b) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych, o których mowa w pkt 1 lit d  do 
20,0m, jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 

     c) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt 1 lit.h dla obiektów związanych z                     
         obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,  
     d) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  
budowlanymi  związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
    e) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych.     
 3) Zakazuje się: 
     a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
     b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej 
 
4. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu  oznaczonego 
symbolem:  
 4P,UC – działalność produkcyjna,  składy, magazyny, hurtownie,  usługi komercyjne, usługi 
 komunikacyjne, zakłady drobnej  wytwórczości. 
1) Ustala się : 
    a) dojazd na teren od strony dróg : 1KDZ, KDL, 4KDZ,  
    b) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy  własności działki, 
    c) ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 
    d) wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 

e) powierzchnie utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni działki , 
f) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej 110 kV. Strefa ochronna pozioma 
od  skrajnego przewodu 10,0m , 
g) utrzymanie przebiegu wodociągu, kolektora deszczowego, kolektora sanitarnego, 

    h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
     i) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 1KDZ, KDL, 4KDZ – 10,0 m od linii 
        rozgraniczającej drogę, 

 j) wydzielenie działki o wymiarach 5,0 x 5,0 m pod stację transformatorową  15/04kV  
    oznaczoną symbolem: 2IE3; 5IE3, 

    k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na lokalizację 
        wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
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2) Dopuszcza się: 
    a) podział terenu na działki budowlane ustalając minimalną powierzchnię działki  
        na 5000,0 m², 

b) wprowadzenie dróg ( oznaczonych na rys. planu symbolem K ) o szerokości w   liniach 
     rozgraniczenia od 12,0 m do 20,0 m dla obsługi działek wyodrębnionych z podziału 
terenu. Nieprzekraczalna linii  zabudowy dla drogi w liniach rozgraniczających 12,0 m 
wynosi  6,0 m,  dla drogi w liniach rozgraniczających powyżej 12,0 m wynosi 8,0 m, 

    c) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe 
        przy uwzględnieniu pkt. 3 lit.a, 
    d) wprowadzenie dróg wewnetrznych dojazdowych, 

e) likwidację napowietrznej linii elektrycznej 110 kV w uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
f) przełożenie sieci uzbrojenia podziemnego, 
g) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych,o których mowa 
    w pkt.1 lit.d  do 20,0 , jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 

    h) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt. 1 lit.i  oraz w pkt.2 lit.b dla obiektów  
       związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,  
    i) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  
       budowlanymi związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
    j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,         
wentylowanych.      
3) Zakazuje się: 

a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych , 
   b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej   

 
5. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu  
    oznaczonego symbolem: 5P,UC – działalność produkcyjna,  
    składy, magazyny, hurtownie,  usługi komercyjne, usługi transportowe , zakłady drobnej  
    wytwórczości. 
 
1) Ustala się : 
    a) utrzymanie istniejącej zabudowy i zainwestowania wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną , 
    b) dojazd na teren od strony dróg : 1KDZ, KDL,  
    c) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
    d) powierzchnie utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni działki , 
    e) utrzymanie przebiegu napowietrznej linii elektrycznej 110 kV. Strefa ochronna pozioma  
od  skrajnego przewodu 10,0m, 
    f) utrzymanie przebiegu uzbrojenia podziemnego w tym sieci wodociągowej, kolektora               
deszczowego , kolektora sanitarnego, 
    g) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem: 2IE3A; 4IE3A, 
    h) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
    i) obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.143 AZP 45-11/48)  
podlegający nadzorowi archeologicznemu. Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, na tym  obszarze,  

j) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony dróg : 1KDZ, KDL – 10,0 m od linii  
 rozgraniczającej drogę, 
    k) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na lokalizację             
 wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
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2) Dopuszcza się: 
a) remont , budowę oraz wykonywanie robót budowlanych przy spełnieniu warunków:  
   - ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 

       - wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
   b) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych o których mowa w pkt.2 lit.a  
      do 20,0 m , jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 
   c) podział terenu na działki budowlane, ustalając minimalną powierzchnię działki na 
5.000,0 m² 
   d) wprowadzenie drogi dojazdowej ( oznaczonej na rys. planu symbolem K)  o  szerokości  

  w liniach rozgraniczenia od 12,0 m do 20,0 m dla obsługi działek wynikłych z podziału 
terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla drogi w liniach rozgraniczających 12,0 m 
wynosi 6,0m, dla drogi w liniach rozgraniczających powyżej 12,0m wynosi 8,0m. 
Szerokość jezdni  6,0-7,0m. 

    e) wprowadzenie dróg dojazdowych wewnętrznych, 
f) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe 
   przy uwzględnieniu pkt 3, lit.a,                     

    g) likwidację napowietrznej linii elektrycznej 110kV w uzgodnieniu z właścicielem sieci, 
h) przełożenie sieci uzbrojenia podziemnego, 

    i) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt 1 lit.j oraz w pkt 2 lit.d - dla obiektów  
       związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,  
    j) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  

 budowlanymi związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
    k) lokalizację tymczasowego targowiska,   
    l) ustanowienie niezbędnego pasa technicznego dla istniejącej sieci uzbrojenia 
podziemnego,  
  m) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, 
wentylowanych.   
3) Zakazuje się: 
    a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych . 
    b ) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej 
 
6. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu  oznaczonego 
symbolem: 6P,UC – działalność produkcyjna,  składy, magazyny, hurtownie,  usługi 
komercyjne, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. 
1) Ustala się : 
    a) utrzymanie istniejącej zabudowy i zainwestowania  wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
        techniczną , 
    b) dojazd na teren od strony drogi lokalnej: KDL,  
    c) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
    d) powierzchnia utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni działki , 
    e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
    f) utrzymanie stacji transformatorowej 15/04kV oznaczonej symbolem 1IE3A, 
    g) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi KDL – 10,0 m  przyjęta od linii  
        rozgraniczającej drogę, 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy od ul. Szczecińskiej 15,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę, 

    i) wprowadzić drogę dojazdową wewnętrzna 2 KDW, 
    j) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na lokalizację             
        wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
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2) Dopuszcza się: 
a) remont , budowę oraz wykonywanie robót budowlanych przy spełnieniu warunków:  
    - ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 

        - wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
    b) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych o których mowa w pkt.2 lit.a   
do 20,0 m , jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 
    c) podział terenu na działki budowlane, ustalając minimalną powierzchnię działki na 
5.000,0 m² 
    d) wprowadzenie dróg dojazdowych o szerokościach w liniach rozgraniczenia od 12,0 m  
do 15,0 m dla obsługi działek wynikłych z podziału terenu . Nieprzekraczalna linii zabudowy 
6,0 m od linii rozgraniczającej drogę, 

e) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe 
    przy uwzględnieniu pkt 3, lit.a,                     
g) wykonanie wjazdu od ul. Szczecińskiej na warunkach określonych przez zarządcę drogi, 

    h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  
  budowlanymi związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 

 Zakazuje się: 
a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych, 
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej. 

 
7. Określa się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania dla terenu oznaczonego 
symbolem:  7P,UC – działalność produkcyjna,   składy, magazyny, hurtownie,  usługi 
komercyjne, usługi komunikacyjne, zakłady drobnej wytwórczości. 
1) Ustala się : 
    a) utrzymanie istniejącej zabudowy i zainwestowania  wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną , 
    b) dojazd na teren od strony drogi KDL i drogi wewnętrznej 1KDW, 
    c) uciążliwość działalności produkcyjnej i usług ograniczyć do granicy własności działki, 
    d) powierzchnia utwardzone i zabudowane do 85% powierzchni działki , 
    e) miejsca parkingowe zabezpieczyć w granicach własności działki,  
    f) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi KDL – 10,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę, 

g) nieprzekraczalną linię zabudowy od strony drogi 1KDW – 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogę, 

     h) w zakresie usuwania i gromadzenia odpadów: należy przewidzieć miejsce na lokalizację             
        wolnostojących pojemników na odpady stałe. 
2) Dopuszcza się: 

a) remont , budowę oraz wykonywanie robót budowlanych przy spełnieniu warunków:  
    - ilość kondygnacji dla budynków nieprodukcyjnych do 3-ch lub wysokość do 12,0m, 

        - wysokość budynków produkcyjnych do 15,0m, 
    b) zwiększenie wysokości budynków produkcyjnych o których mowa w pkt.2 lit.a   
do 20,0 m,  jeżeli wynika ona z przyjętej technologii, 
    c) podział terenu na działki budowlane, ustalając minimalną powierzchnię działki na 
5.000,0 m² 

d) wprowadzenie dróg dojazdowych wewnętrznych o szerokościach w liniach  
    rozgraniczenia od 12,0 m do15,0 m dla obsługi działek wynikłych z podziału terenu .  
     Nieprzekraczalna linii zabudowy 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę, 
e) wykonanie ogrodzenia działki. Wysokość ogrodzenia do 2,1m. Ogrodzenia ażurowe 
     przy uwzględnieniu pkt 3, lit.a,                     

    f) zmniejszenie  linii zabudowy przyjętej w pkt 1 lit.h,i oraz w pkt 2 lit.d - dla obiektów  
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         związanych z obsługą zakładu (np. portiernia) do 1,0 m od granicy pasa drogowego,  
    g) zmianę klasy drogi wewnętrznej KDW na drogę publiczną utrzymując  dotychczasowe  
        parametry drogi w liniach rozgraniczających,  
    h) prowadzenie sieci uzbrojenia wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami  
budowlanymi  związanymi technologicznie poza pasem drogowym, 
    i) ustanowienie niezbędnego pasa technicznego dla istniejącej sieci uzbrojenia 
podziemnego,   
    j) lokalizację miejsc gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych,  
wentylowanych.    
3) Zakazuje się: 

 a) wykonywania ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych, 
b) wprowadzania zabudowy mieszkaniowej. 

 
 8. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:1 
KDZ  droga publiczna zbiorcza, gminna. 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  30,0m  
 b) szerokość jezdni 7,0m, 

      c) obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.143 AZP 45-11/48) 
podlegający nadzorowi archeologicznemu. Należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, na tym  obszarze, 

d) prowadzenie infrastruktury technicznej. 
2) Dopuszcza się: 

a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  o wymiarach  max. 3,5 x 4,5 m  dla 
obsługi komunikacji miejskiej, 

      b) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego, 
 
9. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:   
2 KDZ droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul. Małyszyńska). 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  30,0 m  
b) szerokość jezdni 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się: 
a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  o wymiarach  max. 3,5 x 4,5 m dla 

obsług komunikacji miejskiej, 
      b)   remont pasa drogowego, 

c)   prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego . 
 

10. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:   
3 KDZ droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul. Małyszyńska). 
1) Ustala się:  

a)  szerokość pasa drogowego 16,0 - 25,0m  
b) szerokość jezdni 6,0 - 7,0m, 
c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego, 
d) zakończenie drogi placem manewrowym na granicy z  obwodnicą zachodnią miasta, 
e)   prowadzenie infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się: 
a)  lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego  o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m  
dla obsługi komunikacji miejskiej, 
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      b)  remont pasa drogowego, 
c)  zmianę klasy drogi. 
 

11. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:   
4 KDZ droga publiczna zbiorcza, gminna ( ul. Stalowa). 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego  20- 25,0m  
b) szerokość jezdni 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się: 
      a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m  
dla obsługi komunikacji miejskiej, 

 b) remont pasa drogowego w jego dotychczasowych granicach, 
 c) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
d) zmianę klasy drogi. 
 

12. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
KDL droga publiczna lokalna, gminna. 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 30,0m  
b) szerokość jezdni 7,0m, 
c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

 2) Dopuszcza się: 
a) lokalizację tymczasowego obiektu budowlanego o wymiarach  max. 3.5 x 4.5 m  
dla obsługi komunikacji miejskiej, 
 b) prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego. 
 

13. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
1KDW  droga wewnętrzna . 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 12-18,0 m  
b) szerokość jezdni 5,5-7,0m, 
 c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się:  
a) zmianę klasy drogi . 
b) zmniejszenie pasa drogowego do 10,0 m. 
 

14. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
      2KDW droga wewnętrzna . 
 
1) Ustala się:  

a) szerokość pasa drogowego 12,0 - 15,0 m  
b) szerokość jezdni 5,5-7,0m, 
 c) prowadzenie infrastruktury technicznej. 

2) Dopuszcza się zmianę klasy drogi 
 

15. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:  
KDX -  rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego obwodnicy miejskiej . 
1) Ustala się : 

 a) wyznacza się pas terenu na poszerzenie pasa drogowego związanego z wprowadzeniem 
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     drugiego pasa jezdni,  
     b) obszar związany ze stanowiskiem archeologicznym (Stan.139 AZP 45-11/43) 
podlegający nadzorowi archeologicznemu. Należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków na prowadzenie prac ziemnych, na tym  obszarze. 
        
2) Dopuszcza: 

a) utrzymanie dotychczasowego  użytkowania terenu jako gruntu ornego , 
b) budowę budowli i obiektów budowlanych związanych z obsługą pasa drogowego , 
c) stawianie tymczasowych obiektów budowlanych za zgodą zarządcy drogi , 
d) wykonanie ogrodzenia od strony terenu oznaczonego symbolem  2 P,UC. 

3)Zakazuje się: 
a) wykonywania ogrodzenia , o którym mowa w pkt 2 lit.d  z płyt betonowych, 
b) budowy obiektów budowlanych i budowli nie związanych z obsługą pasa drogowego 

       
16. Określa się następujące warunki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1IE3, 2IE3, 3IE3, 4IE3, 5IE3 pod lokalizację stacji transformatorowej 15/04kV. 
1) Ustala się działkę o wielkości 5,0 x 5,0 m  
2)Dopuszcza się ogrodzenie działki siatką o wys. do 2,1m. 

      
17. Określa się następujące warunki dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1IE3A, 2IE3A, 3IE3A, 4IE3A - istniejące stacje transformatorowe 15/04kV. 
1) Ustala się utrzymać dotychczasową lokalizację, 
2) Dopuszcza się likwidację stacji. 

 
18. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
IE2 lokalizacja stacji 110/15 kV - Główny Punkt Zasilania. 
1) Ustala się : 

a) działkę o wielkości ok. 70,0 x 80,0m , 
b) dojazd od strony drogi oznaczonej symbolem KDL lub z drogi wyznaczonej w wyniku 
dokonanego podziału terenu na działki ( droga oznaczona na rys. planu symbolem K ). 

2)  Dopuszcza się ogrodzenie działki siatką o wys. do 2,1m. 
 

19. Określa się następujące warunki dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:  
T1 Stacja Bazowa Telefonii Cyfrowej. 
1) Ustala się : 
      a) utrzymanie dotychczasowej lokalizacji na działce nr 250/4, 
      b) dojazd od strony drogi  1KDZ 
2) Dopuszcza się: 

 a) remont, budowę i rozbudowę obiektów związanych z obsługą stacji. 
  b) ogrodzenie działki siatką do wys.2,1m. 

 
20. Ustala się następujące zasady obsługi terenów  w sieci infrastruktury technicznej 
wyszczególnione poniżej: 
     1)  zaopatrzenie w wodę - z wodociągu miejskiego, 

2)  kanalizacja sanitarna – podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej na zasadach 
          uzgodnionych z właścicielem sieci. 
    3) kanalizacja deszczowa - podłączenie do miejskiej kanalizacji deszczowej na zasadach       
          uzgodnionych z właścicielem sieci.  
    4)  gaz -z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szczecińskiej na zasadach uzgadnianych  
          z właścicielem sieci, 
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     5)  sieć energetyczna - zasilanie ze stacji transformatorowych 15/0.4 kV na zasadach 
           uzgodnionych z właścicielem sieci. 
     6)  sieć telekomunikacyjna - na zasadach uzgodnionych z właścicielem sieci, 
     7)  ogrzewanie - z własnych źródeł  ciepła. 
 
                                               PRZEPISY KOŃCOWE 
 
     § 4. Zgodnie z art.15 ust.2, pkt 12 i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  
przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się  jednorazową opłatę  za wzrost 
wartości nieruchomości w wysokości :  

1. Dla terenów miejskich i terenów przeznaczonych pod drogi publiczne  -  0 % 
2. Dla terenów pozostałych 30 %. 
 

    § 5.  Wykonanie Uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta. 
 
    § 6.  Uchwała wchodzi w  życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku         
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Mieczysław Kędzierski 
  
 
Uwaga : załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania. 
 

 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr XLVIII/519/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 marca 2005 roku 

                                                                            
                    Uwaga wniesiona  w dniu 26 stycznia 2005 roku przez pana Andrzeja Dorosza 
zam. w Lubiszynie przy ul. Dworcowej 12 nie dotyczyła systemowych regulacji 
planistycznych wynikających z przepisów obowiązującej ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.   
Pan Dorosz wniósł uwagi:  
1) wyraża zdziwienie brakiem aktualnego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

miasta, 
2) wyraża pogląd, że opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oderwanych 

części miasta mija się z celem i może służyć do spekulacji gruntami, 
3) zlokalizowanie strefy przemysłowej po zachodniej części miasta w strefie klimatycznej  

z przewagą wiatrów zachodnich jest błędem. 
 
      Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag:  uwaga nieuwzględnione. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XLVIII/519/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 marca 2005 roku  

                                        
 
       Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 
  

1. Budowa dróg: 
         1. 1. Droga publiczna zbiorcza – 1KDZ przewidziana do realizacji w ramach budowy II 
                 etapu Zachodniej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. 

• realizowana będzie ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
– inwestora zadania, 

• przewidziana długość ok. 1650 m, w tym przebudowa istniejącej drogi na odcinku 
ok. 650 m i budowa nowej na odcinku ok. 1000m, 

• odwodnienie: kanalizacja deszczowa oraz rowy odwadniające, 
• planowany termin wykonania inwestycji – 2006 rok. 

1. 2. Drogi: 4KDZ – droga publiczna zbiorcza, KDL – droga publiczna lokalna, 1KW – 
        droga wewnętrzna oraz droga K pomiędzy terenem byłych Zakładów Ursus a 
        terenem Strefy przewidziane do realizacji przez Miast Gorzów Wlkp. po  
2007 roku. 
 

2. Oświetlenie – przewidziane jest do wykonania kompleksowo wraz z realizacją dróg: 
     4KDZ, KDL,1KW oraz wykonanie oświetlenia drogi 1KDZ przez Miasto Gorzów 
      Wlkp.                 
    
3. Sieć wodociągowa w ulicach: Stalowej, Małyszyńskiej oraz w rejonie dawnego Ursusa, 

• przewidziana do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej przy zakładanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wkład strony 
polskiej w wysokości ok. 25 % zostanie pokryty ze środków Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

• planowany termin wykonania inwestycji – 2011 rok. 
 

4. Sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczecińskiej. 
• przewidziana do realizacji przy współudziale środków z Funduszu Spójności Unii 

Europejskiej przy zakładanym stopniu dofinansowania ok. 75 %, wkład strony 
polskiej w wysokości ok. 25 % zostanie pokryty ze środków budżetu Miasta 
Gorzowa Wlkp. przy ewentualnym wsparciu Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub dotacji z Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, 

• planowany termin wykonania inwestycji – 2011 rok. 
 

5. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociągi realizowane będą przez 
     przedsiębiorstwa posiadające koncesję.           
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Poz. 335 

 
Uchwała Nr XLVIII/520/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi  
stanowiącymi mienie komunalne. 

 
 Na podstawie art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust 6 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r., Nr 261, poz.2603) uchwala 
się, co następuje: 
 
 § 1.W uchwale Nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 17 lutego 
2003r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi mienie 
komunalne, zmienionej uchwałą Nr XXXII/354/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 
czerwca 2004r., wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W § 1 dodaje się ust. 5 o treści:  

„5.Zasady określone w ust. 1-4 nie mają zastosowania do wolnych lokali użytkowych  
w budynku przy ul.Chrobrego 31, które przeznacza się do zbycia w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego.”. 
 
2.§ 3 otrzymuje brzmienie: 

„§3.Sprzedaż lokali po byłych przychodniach lekarskich może nastąpić, niezależnie od 
daty zawarcia umowy najmu, w przypadku przystąpienia wszystkich najemców do 
wykupu całego obiektu lub możliwych do wyodrębnienia samodzielnych części 
budynku - związanych z prowadzeniem działalności w zakresie:  
- ochrony zdrowia, 
- promocji zdrowego trybu życia,  
- działań wspierających powyższe funkcje, w tym również usługowo-handlowych na 

ich rzecz.”. 
 

 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
  

 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta                                
 
    Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 336 

 
Uchwała Nr XLVIII/521/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 
 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Ustanawia się pomniki przyrody według wykazu stanowiącego załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Prezydent Miasta. 
  
§ 3. Celem ustanowienia pomników przyrody jest zachowanie sędziwych i okazałych 

drzew jako dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 
 
§ 4. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody wprowadza się następujące 

zakazy: 
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania, 
2. umieszczania tablic reklamowych.  
 

§ 5. Zakazy o których mowa w § 4, nie dotyczą: 
1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony; 
2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony; 
3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 
 

§ 6. 1. Kto narusza zakazy, o których mowa w § 4  podlega karze aresztu albo 
grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w pkt.1, następuje na podstawie przepisów   
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 

 
 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
    Mieczysław Kędzierski 
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Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr XLVIII/521/2005 
Rady Miasta Gorzowa 
z dnia 23 marca 2005 r. 
 

Wykaz drzew ustanowionych jako pomniki przyrody 
 
Lp. Gatunek Ilość Opis obiektu objętego 

ochroną 
obwód (cm) wysokość (m) 

Położenie obiektu  objętego ochroną 

Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

15  

1.  10 obwód - 240 - 390, wys. - 24 - 
28 

Park Kopernika (dz. nr 882) 

2.  2 obwód - 312 - 307 wys. - 30 ul. Wyszyńskiego nr 11-13 (dz. nr 890 ) 
3.  1 obwód - 242 wys. - 30 ul. Wyszyńskiego nr 33 (dz. nr 890) 
4.  1 obwód - 218 wys. - 30  ul. Wyszyńskiego nr 41 (dz. nr 890) 
5.  1 obwód - 314, wys. - 24 ul. Dąbrowskiego nad Kłodawką (dz. nr 471) 
Lipa szerokolistna 
Tilia grandifolia 

1  

6.  1 obwód - 420, wys. - 25 ul. Walczaka przy „Białym Kościele” (dz. nr 
2228) 

Platan klonolistny 
Platanus acerifolia 

83   

7.  1 obwód - 377, wys. - 32 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 
8.  1 obwód - 319, wys. - 30 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 
9.  1 obwód - 398, wys. - 32 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 
10.  1 obwód - 396, wys. - 30 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 
11.  1 obwód - 357, wys. - 28 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 
12.  10 obwód - 293 - 390, wys. - 24 - 

26 
Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 

13.  8 obwód - 252 - 350, wys. - 23 - 
26 

Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 

14.  7 obwód - 188 - 290, wys. - 29 - 
30 

Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 

15.  7 obwód – 283 - 370, wys. - 30 - 
34 

Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730)  

16.  6 obwód – 257 - 328, wys. - 34 - 
36 

Park Wiosny Ludów (dz. nr 1730) 

17.  33 obwód - 320 – 365, wys. - 20 - 
24 

Plac Grunwaldzki (dz. nr 467, 468/1, 468/2, 
552) 

18.  2 obwód - 330 – 375, wys. - 28 - 
28 

ul. Warszawska 83 (dz. nr 1614) 

19.  1 obwód - 364, wys. -  25 ul. Walczaka w pobliżu BGŻ (dz. nr 820) 
20.  1 obwód - 395, wys. - 24 ul. B. Chrobrego obok Szkoły Muzycznej (dz. nr 

1777) 
21.  1 obwód - 430, wys. - 36 ul. Kos. Gdyńskich 47 - PWiK  (dz. nr 1236/2) 
22.  1 obwód - 370, wys. – 29  ul. Teatralna 26 - WODZ (dz. nr 2532) 
23.  1 obwód - 258, wys. – 26  ul. Teatralna 25 – PWSzZ (dz. nr 2534) 
Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

16  

24.  16 obwód - 220 - 400 wys. - 24 -
30 

ul. Dąbrowskiego  (dz. nr 471, 2545) 

Dąb szypułkowy 8  
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Quercus robur 
25.   1 obwód - 550, wys. - 25 przy drodze Małyszyn - Santocko (dz. nr 572) 
26.  1 obwód - 505, wys. - 30 w rejonie ul. Grobla i Zielona (dz. nr 432/2, 

445/6 ) 
27.  1 obwód - 318, wys. - 28 ul. Chrobrego nr 31 (dz. nr 1765/4) 
28.  1 obwód - 430, wys. - 21 Cmentarz Żydowski (dz. nr 1830) 
29.  1 obwód - 341, wys. - 20 Cmentarz Żydowski (dz. nr 1830) 
30.  1 obwód - 343, wys. - 24 przy Wale Okrężnym (dz. nr 372/2) 
31.  1 obwód - 280, wys. - 26 Park Słowiański (dz. nr 1233)  
32.  1 obwód - 243, wys. - 25 skrzyżowanie ulic Fabrycznej i Towarowej (dz. 

nr 146) 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

6  

33.  4 obwód - 230 – 260, wys. - 22 - 
25 

Park Kopernika (dz. nr 882) 

34.  2 obwód – 290 – 290, wys. - 24, 
29 

Park Słowiański (dz. nr 1233) 

Klon srebrzysty     
Acer saccharinum 

1  

35.  1 obwód – 376, wys. - 30 Park Piotra Wawrzyniaka (dz. nr 330/1 ) 
Miłorzołąb 
dwuklapowy 
Ginkgo biloba 

7  

36.  1 obwód - 220, wys. - 20 ul. Walczaka 4 (dz. nr 1048) 
37.  1 obwód - 207, wys. - 16 ul. Wyszyńskiego 23 (dz. nr 890 ) 
38.  3 obwód - 110 - 140, wys. - 14 ul. Wyszyńskiego 19 (dz. nr 890 ) 
39.  1 obwód - 200, wys. - 15 ul. Warszawska  - Plac Staromiejski (dz. nr 

2231) 
40.  1 obwód - 187, wys. - 18 ul. Warszawska 48-Zespół szpitalny (dz. nr 

2321)  
Bluszcz pospolity 
Hedera helix 

3  

41.  1 obwód - 40, wys. - 6 ul. Teatralna 49 (dz. nr 2328) 
42.  1 obwód - 53, wys. - 9 ul. Kostrzyńska 8 (dz. nr 637/1) 
43.  1 obwód - 25 -35, wys. - 2,5 - 3,5 Cmentarz Żydowski (dz. nr 1830) 
Wierzba Biała 
Salix alba 

3   

44.   2 obwód - 350, 390, wys. - 25-31 Park Wiosny Ludów (dz. nr 1739) 
45.    1 obwód - 560, wys. - 23 ul. Wybickiego (dz. nr 1731/1) 
Cypryśnik błotny 
Taxodium 
distichum 

3  

46.  2 obwód – 238, 230, wys. - 23 ul. Dąbrowskiego nad Kłodawką (dz. nr 471 ) 
47.  1 obwód - 227, wys. - 20 ul. Strzelecka (dz. nr 1739) 
Wiąz szpułkowy 
Ulmus laevis 

1   

48.  1 obwód - 351, wys. - 25 ul. Łokietka przy mostku (dz. nr 1331) 
Topola czarna 
Populus nigra 

2   

49.  1 obwód - 660, wys. - 37 ul. Łokietka (dz. nr 1332) 
50.  1 obwód - 382, wys. - 30 Park Słowiański (dz. nr 1233) 
Robinia biała 
Robinia 
pseudoacacia 

1  

51.  1 obwód - 297, wys. - 30 ul. Dąbrowskiego (dz. nr 551) 
Grujecznik 
japoński 
Cercidiphllum 

1  
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japonicum 
52.  1 obwód - 163, wys. - 23 ul. Przemysłowa 22 - ZSO nr 2 (dz. nr 574/2) 
Cis pospolity 
Taxus baccata 

2  

53.  2 obwód – 101, 104, wys. - 10 ul. Teatralna 25 – PWSzZ (dz. nr 2534) 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

1  

54  1 obwód - 335, wys. - 31 ul. Park Słowiański (dz. nr 1233) 
Kasztanowiec 
biały 
Aesculus 
hippocastanum 

1  

55.  1 obwód - 310, wys. - 21 ul. Teatralna 25 – PWSzZ (dz. nr 2534) 
Buk pospolity 
odmiana 
purpurowa 
Fagus silvatica 
antropurpurea 

1  

56.  1 obwód - 318, wys. - 21 ul. Łokietka (dz. nr 1333) 
 
 
 

Poz. 337 
 

Uchwała Nr XLVIII/522/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. 
 

Na podstawie art. 44 ust 1 i 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie „Gorzowskie murawy 

kserotermiczne”.  
 

§ 2. Użytek ekologiczny o którym mowa w § 1 o powierzchni 1,9971 ha, położony 
jest w obrębie Wieprzyce przy zachodniej granicy miasta, na stromej krawędzi pradoliny 
Warty (obręb ewidencji gruntów Wieprzyce - działki nr: 165/4 o pow. 0,4426 ha i 163 o 
pow.1,5545 ha. 
 

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym sprawuje Prezydent Miasta. 
  
§ 4. Celem ustanowienia użytku ekologicznego jest ochrona pozostałości ekosystemu 

dla  zachowania różnorodności biologicznej.  
 
§ 5. W stosunku do ustanowionego obiektu o którym mowa w § 1 wprowadza się 

następujące zakazy: 
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; 
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
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4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli zmiany te nie służą ochronie przyrody 
albo racjonalnej gospodarce rolnej; 

5. zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
6. wydobywania do celów gospodarczych skał w tym torfu, oraz skamieniałości w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
7. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt oraz niszczenia nor i legowisk 

zwierzęcych z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną; 

8. zbioru, niszczenia i uszkadzania roślin; 
9. umieszczania tablic reklamowych.   

 
§ 6. Zakazy o których mowa w § 5, nie dotyczą: 

1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, po uzgodnieniu z organem 
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

2. realizacji inwestycji celu publicznego, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 
daną formę ochrony przyrody; 

3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
4. likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 
 

§ 7. 1. Kto narusza zakazy, o których mowa w § 4, podlega karze aresztu albo 
grzywny. 
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w pkt.1, następuje na podstawie przepisów   
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
    Mieczysław Kędzierski 
 

 
Poz. 338 

 
Uchwała Nr XLVIII/523/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu. 
 

Na podstawie art. 23 ust. 4 i art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) uchwala się co następuje: 
 
        § 1. Wyznacza się obszar chronionego krajobrazu o nazwie „Gorzowski Obszar 
Chronionego Krajobrazu”.  
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         §  2. Obszar chronionego krajobrazu, o którym mowa w § 1 o powierzchni 79,39 ha 
położony jest w środkowozachodniej części miasta, w rejonie ul. Dobrej i Saperów (obręb 
ewidencji gruntów Wieprzyce – działki nr: 187/21, 187/23, 189, 360/9, 360/11, 360/14, 
360/15).  
 
        §  3. Nadzór nad obszarem chronionego krajobrazu sprawuje Prezydent Miasta. 
 
        § 4. Na terenie ustanowionego obszaru chronionego krajobrazu wprowadza się 
następujące zakazy: 
1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień  

i miejsc rozrodu z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną 
gospodarką rolną i leśną;  

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień; 
4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych. 

 
       §  5. Zakazy, o których mowa w § 4 nie dotyczą: 
1. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 
3. realizacji inwestycji celu publicznego. 
 

 § 6. 1. Kto narusza zakazy, o których mowa w § 4, podlega karze aresztu albo grzywny. 
2. Orzekanie w sprawach, o których mowa w pkt.1, następuje na podstawie przepisów   
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 
 
       § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

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

 
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 339 

 
Uchwała Nr XLVIII/524/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie przekształcenia Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Domu Dziecka                        
w Gorzowie Wlkp. w Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie 

powiatowym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 4, 
art. 80 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. 
z późn. zm) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. W związku z dochodzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych do 
standardów, z dniem 1 lipca 2005 r. przekształca się Dom Małego Dziecka w Gorzowie 
Wlkp. i Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. w jedną placówkę wielofunkcyjną – Ośrodek 
Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza 
Wielkiego 42.  
 

§ 2. Z dniem przekształcenia Dom Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Dom Dziecka           
w Gorzowie Wlkp. stają się wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą - 
Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. z następującymi modułami: 

a/ Dom Małego Dziecka – miejsca interwencyjne, 
b/ Dom Dziecka – grupy usamodzielniające, 
c/ Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin 

dotkniętych bezrobociem, 
d/ Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci w wieku szkolnym z rodzin dotkniętych 

bezrobociem, 
e/ Mieszkania Chronione, 
f/ Hostel dla Młodocianej Matki z Dzieckiem, 
g/ Hostel dla Rodziców Biologicznych i Adopcyjnych, 
h/ Klub Wolontariusza, 
i/ Poradnia Rodzinna. 

 
§ 3. Mienie znajdujące się we władaniu Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp.  

i Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. staje się mieniem Ośrodka Wsparcia Rodziny  
w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 4. Pracownicy Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i Domu Dziecka  
w Gorzowie Wlkp. stają się z dniem przekształcenia pracownikami Ośrodka Wsparcia 
Rodziny  w Gorzowie Wlkp.  
 

§ 5. Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. działa jako jednostka budżetowa  
i wydzielona jednostka organizacyjna Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 6. Z dniem przekształcenia należności i zobowiązania Domu Małego Dziecka  
w Gorzowie Wlkp. i Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. stają się należnościami  
i zobowiązaniami Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.    
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.   

 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
              Mieczysław Kędzierski   
 
 

Poz. 340 
 

Uchwała Nr XLVIII/525/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 
w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji na 

działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2005. 
 
 Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst: Dz. U . Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ), art. 10 ust. 4 ustawy 
z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U . Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), 
uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Ustala się wysokość kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa, przeznaczonych na realizację gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 535,-zł.  
 

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

       Przewodniczący Rady Miasta 
 

       Mieczysław Kędzierski 
 
 

Poz. 341 
 

Uchwała  nr XLVIII/526/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 Na podstawie art. 90 f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                  
( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., zwany dalej „regulaminem” określa: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;  
2) formy stypendium szkolnego; 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 
 
     § 2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1)  ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty       
(Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ost. zm. Dz. U. z 2004 roku Nr 281 poz. 2781); 
2) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień 
szkół publicznych; 
3) kolegiach – należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie 
kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych; 
4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające 
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku 
szkolnego i nauki; 
5)  uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów  i wychowanków ośrodków; 
6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, a także dyrektora kolegium            
i ośrodka, do którego uczęszcza uczeń; 
7) rodzicu - należy przez to rozumieć także prawnego opiekuna dziecka; 
8) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku        
o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek; 
9) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku                     
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 
10)  minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80 % kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 
11) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez 
to kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z póżn. zm.); 
12) pełna kwota zasiłku szkolnego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 
 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 
1) stypendium szkolne; 
2) zasiłek szkolny. 
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§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: 
1)  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych            

dla młodzieży i dla dorosłych; 
2)  słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;  

3)  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom           
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom 
i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki; 

4)  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych                
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

5)   słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku 
życia.  

 
Rozdział 2 

Formy stypendium szkolnego oraz sposób ustalania jego wysokości 
 

§ 5. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie: 
1)  wymienieni w § 4 niniejszego regulaminu, zamieszkali na terenie Gorzowa Wlkp. - 

zameldowani  na pobyt stały; 
2)  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów  na osobę   

w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:   
 a) bezrobocie; 
 b) niepełnosprawność; 
 c) ciężka lub długotrwała choroba; 
 d) wielodzietność; 

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 
f) alkoholizm lub narkomania; 
g) niepełna rodzina ; 
h) zdarzenie losowe. 

 
§ 6.1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:  

1) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania,   a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 
2) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna); 
3) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, o których 
mowa w  § 4 pkt 2 i 5; 
4) pokrycia kosztów czesnego za naukę w szkole; 
5) pomocy rzeczowej, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także wydawnictw                    
o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, przyborów szkolnych, stroju 
gimnastycznego oraz zakupu oprogramowania związanego z kształceniem; 
6) świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. uzna, że przyznanie 
stypendium w formach, o których mowa w pkt od 1 do 5 nie jest możliwe lub celowe. 
 2.  Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje rodzic lub pełnoletni uczeń. 
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 3. Koszty związane z pobieraniem nauki muszą być udokumentowane, uzasadnione, 
poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie obowiązujących cen oraz 
odnosić się do okresu, na który przyznawana jest pomoc. 
 

§ 7. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego określa Prezydent Miasta Gorzowa 
Wlkp. uwzględniając maksymalną i minimalną wysokości stypendium szkolnego, dochód    
na osobę w rodzinie oraz wysokość dotacji celowej otrzymanej przez Miasto Gorzów Wlkp.       
z budżetu państwa. 

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym 
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o oświadczeniach 
rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności kwoty, o której mowa   
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

3. Wysokość stypendium realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub 
jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 7 ust. 1 i 2.   
 

Rozdział 3  
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 
§ 8.1. Stypendia szkolne przyznawane są na: 

1)   wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletniego ucznia; 
2)   wniosek dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy;  
3)  z urzędu, na wniosek pracownika Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej lub innych instytucji, organizacji działających w zakresie pomocy społecznej. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego uczniowie składają w szkole, do której 
uczęszczają do 15 września danego roku szkolnego natomiast słuchacze, o których mowa      
w § 4 pkt 2 i 5, do 15 października  danego roku szkolnego.  

3. Osoby pobierające naukę poza Gorzowem Wlkp. składają wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego, w terminach wskazanych w ust. 2, w Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp., po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r.   do 
dnia 30 czerwca  2005 r., można składać w terminie do 31 stycznia 2005 r., na wzorze 
wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, który jest dostępny we wszystkich 
gorzowskich placówkach oświatowych, Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4, może być przedłużony w następujących 
przypadkach: 
1)  choroby wnioskodawcy uniemożliwiającej złożenie wniosku w wyznaczonym terminie; 
2)  przebywania wnioskodawcy poza miejscem stałego zameldowania, w okresie składania 
wniosków; 
3)  powstania zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w regulaminowym 
terminie. 

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanowi załącznik nr 2 do uchwały          
i jest dostępny we wszystkich gorzowskich placówkach oświatowych, Wydziale Edukacji 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, należy dołączyć odpowiednie 
zaświadczenia dokumentujące sytuację materialną rodziny. 
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 § 9.1. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego złożone w szkole, do której 
uczęszcza uczeń opiniuje pod względem formalnym i realizuje Szkolna Komisja 
Stypendialna.  

    2. Szkolną Komisję Stypendialną powołuje dyrektor szkoły, w składzie od 3 do 5 osób. 
         3. Do zadań Szkolnej Komisji Stypendialnej należy: 
1) sprawdzanie wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego pod względem 
formalnym (zasadność, kompletność, terminowość, prawidłowość wyliczenia dochodu); 
2)  kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych oraz form pomocy wskazanej przez 
wnioskodawcę; 
3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane            
na wniosek dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub wychowawcy klasy; 
4) złożenie listy kandydatów ubiegających się o stypendium szkolne do Gorzowskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, w celu jej zweryfikowania pod względem 
kwalifikowalności do wsparcia materialnego; 
5)  przygotowanie listy stypendystów i przekazanie jej do Wydziału Edukacji; 
6)  realizowanie wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego w oparciu o zapisy § 6 regulaminu; 
7) przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wypłaconych stypendiów         
i zasiłków szkolnych. 

    4. Z posiedzeń Szkolnej Komisji Stypendialnej sporządzany jest protokół, który po 
zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły, przekazywany jest do zatwierdzenia Naczelnikowi 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
§ 10.1. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego złożone w Wydziale 

Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. opiniuje pod względem formalnym i realizuje 
Miejska Komisja Stypendialna. 

    2. Miejską Komisję Stypendialną powołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
    3. W skład Miejskiej Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) Naczelnik lub Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.                 
jako przewodniczący komisji; 
2)  pracownik Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej jako członek 
komisji; 
3)  dwóch pracowników Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. jako członkowie 
komisji.  

    4. Do zadań Miejskiej Komisji Stypendialnej należy: 
1) sprawdzanie wniosków o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego pod względem 
formalnym (zasadność, kompletność, terminowość, prawidłowość wyliczenia dochodu); 
2)  kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych oraz form pomocy wskazanej przez 
wnioskodawcę; 
3) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane  
z urzędu, na wniosek pracownika Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej lub innych instytucji, organizacji działających w zakresie pomocy społecznej; 
4)  realizowanie wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego w oparciu o zapisy § 6 regulaminu; 
5) przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wypłaconych stypendiów         
i zasiłków szkolnych; 
6) koordynowanie prac związanych z ustalaniem listy stypendystów w poszczególnych 
szkołach; 
7) określanie wysokości kwot przeznaczonych na realizację pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, przekazywanych do poszczególnych placówek oświatowych. 
        5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który następnie przekazywany jest                 
do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 11. Stypendium przydzielane jest uczniowi na okres nie dłuższy niż od września do 
czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie dłuższy niż 
od października do czerwca danego roku szkolnego. 

 
§ 12. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 1, 

realizowane jest przez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, 
przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia. 

2. Stypendium szkolne przewidziane w § 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 udzielane jest przez zwrot 
kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania 
ucznia albo dofinansowanie kosztów kształcenia oraz zamieszkania w miejscowości, w której 
położona jest szkoła. 

3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 5, udzielane 
jest przez dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, 
podręczników zaakceptowanych przez szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku                
o przyznanie stypendium szkolnego bądź przez refundację kosztów poniesionych przez 
ucznia na zakup wyżej wymienionych rzeczy. 

4. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur VAT, 
rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów. 

5. Refundacji, o której mowa w ust. 4 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego 
określonego w decyzji, o której mowa w § 24. 
 

§ 13. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne i pełnoletni uczeń 
otrzymujący stypendium, są obowiązani niezwłocznie powiadomić za pośrednictwem 
dyrektora szkoły, Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego.  

2. Wypłatę stypendium szkolnego wstrzymuje się jeżeli ustały przyczyny, które stanowiły 
podstawę jego przyznania. 
 
 § 14. 1. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji. 
 2. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Rozdział 4 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 
 § 15. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo           
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.   
 
 §  16.  Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 
1)  śmierć jednego lub obojga rodziców; 
2)  nieuleczalna choroba rodziców lub pełnoletniego ucznia; 
3)  ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu; 
4)  pożar lub zalanie mieszkania. 
 
 §  17. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:  
1)  świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym; 
2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 
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§  18. Zasiłek szkolny realizuje się stosując odpowiednio zapisy § 12. 
§ 19. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie                        

od otrzymywanego stypendium szkolnego. 
 

 § 20. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym 
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,              
w miejscach wskazanych w § 8 ust. 2 i 3. 
 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do uchwały i jest 
dostępny  we wszystkich gorzowskich placówkach oświatowych, Wydziale Edukacji Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp. oraz na stronach internetowych Miasta Gorzowa Wlkp.  
 3. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie do wniosku 
zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy 
społecznej. 
 

§  21. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż  5% dotacji celowej    
z budżetu państwa otrzymanej przez Miasto Gorzów Wlkp. zgodnie z art. 90 r. ustawy. 

 
§ 22. Wysokość zasiłku szkolnego określa Prezydent Miasta uwzględniając wysokość 

dotacji celowej, o której mowa w § 21 oraz pełną kwotę zasiłku szkolnego określoną             
w ustawie. 

 
Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 23. Źródłem finansowania stypendiów i zasiłków szkolnych są środki otrzymane           
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, określone na podstawie art. 90 r. ustawy            
o systemie oświaty. 

 
 § 24. 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przyznaje stypendia szkolne oraz zasiłki 
szkolne uczniom zakwalifikowanym przez Szkolną i Miejską Komisję Stypendialną w drodze 
decyzji administracyjnej.  
 2.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 mogą wydawać odpowiednio: Naczelnik Wydziału 
Edukacji w Gorzowie Wlkp. oraz dyrektorzy gorzowskich placówek oświatowych, na mocy 
odrębnych upoważnień wydanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
 3. W decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania stypendium szkolnego określa się 
jego wysokość (miesięcznie oraz za cały rok szkolny), formy realizacji oraz okres, na który 
stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp. o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium 
szkolnego. 
 4. W decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania zasiłku szkolnego określa się jego 
wysokość oraz formy realizacji. 
 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 
 
         Przewodniczący Rady Miasta 
 
              Mieczysław Kędzierski 
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         Załącznik nr 1 
         do Uchwały nr XLVIII/526/2005 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
               z dnia 23 marca 2005 r. 
 
 
 

   Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.  

Szkolna / Miejska Komisja 
Stypendialna* 

 
 
 
 
 
                        WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 
1 Imię ucznia  

 
3 Imiona  rodziców 
 
 

2 Nazwisko 
ucznia 

 4 Nazwisko rodziców 
 
 

kod: miejscowość: 
 
 

ulica: nr domu: nr mieszkania: 

5  
 
Adres 
zamieszkania 
ucznia 
( pobyt stały) 
    
 

telefon: szkoła/klasa 

 31



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

6 Wnioskowana forma pomocy materialnej 
- stypendium szkolnego:         
 
 1.  Całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych: 
 
   
.......................................................................................................................................................   
   
.......................................................................................................................................................   
                                                                         / wpisać miejsce i rodzaj zajęć /  
 
  2. Częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych:     
                                                       
   
.......................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................  

/wpisać miejsce i rodzaj zajęć/ 
 

  3. Pomoc rzeczowa:  
   
 .......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................  

/ wpisać proponowany rodzaj pomocy rzeczowej / 
 

  4. Całkowite pokrycie kosztów związanych z  pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania ** 
 
   
.......................................................................................................................................................   
   
.......................................................................................................................................................   

/ wpisać rodzaj kosztów  / 
               
                                                                                                                                                          
5.   Częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania **                                                                                               
                                                                           
    
.......................................................................................................................................................   
   
.......................................................................................................................................................   

/ wpisać rodzaj kosztów / 
 
 
** dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        1. Niskie dochody na osobę w rodzinie; 
Przyczyny wystąpienia                                 2. Bezrobocie;  
z wnioskiem o przyznanie                            3. Niepełnosprawność; 
pomocy materialnej:                                     4. Ciężka lub długotrwała choroba; 
-stypendium szkolnego*                               5. Alkoholizm; 
                                                                        6. Narkomania; 
                                                                        7. Rodzina niepełna; 
                                                                        8. Wielodzietność;   
                                                                        9. Inne, jakie? ................................. 
 
 
 
 
* Podkreślić właściwe odpowiedzi 

8 
 

Czy rodzina korzystała ze świadczeń                                                                       1) tak 
ze środków publicznych( np.: MOPS, zasiłki rodzinne lub inne )zakreślić          2) nie  
 

9 
 

Okres na jaki 
udzielono pomocy   

od: miesiąc rok do: miesiąc rok 

       
Oświadczenie o sytuacji materialnej ucznia: 
Rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym* 
 

Imię i nazwisko Data urodzenia Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 
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 * Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
                     wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 
 
Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie wynosi ................. zł 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych 
oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Gorzów Wlkp., dnia .............................                  podpis .......................................... 
                   

                                                                        
 
11. Oświadczenie wnioskodawcy: 
                                                                                     Gorzów Wlkp., dnia...................................... 
 
......................................................................                             
         /imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

ul. ................................................................... 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

W oparciu o art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz .U.  z 2002 r., Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity z późn. zm.)) oświadczam, że wyrażam zgodę 
na przetwarzanie przez  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. - Szkolną Komisję Stypendialną  w 
celu realizacji zadań wynikających z ustawy   o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r.         Nr 281, poz. 2781) w systemach 
informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych 
zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych podanych przeze mnie w związku z ubieganiem 
się o udzielenie stypendium szkolnego. 
          Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w 
przyszłości przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – Szkolną Komisję Stypendialną , jeżeli nie 
zmieni się cel przetwarzania. 
           
 
 
                                                                                             .............................................................. 
                                                                                                   /czytelny podpis wnioskodawcy/ 
 
 

12. Opinia dyrektora szkoły: 
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13. Decyzja organu: 
 
 
 
 
 
Do wniosku należy dołączyć :  

 
Zaświadczenia o wysokości dochodów. W przypadku uczniów, których rodzina korzysta 
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, należy przedłożyć zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wystawione przez Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, ul. Walczaka 42. 

 
 
          
 
         Załącznik nr 2 
         do Uchwały nr XLVIII/526/2005 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 23 marca 2005 r. 

 

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

Szkolna / Miejska Komisja Stypendialna* 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia ........................................................................................................... 
2. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów: 
 
matka/opiekun  ............................................................................................................................. 
 
ojciec/opiekun  ............................................................................................................................. 
 
3. Data i miejsce urodzenia ucznia: .......................................................................................... 
 
4. PESEL ucznia: ........................................................................................................................ 
 
5. Adres stałego zameldowania ucznia: .................................................................................... 
 
6. Adres zamieszkania ucznia: .................................................................................................. 
 
7. Nazwa i adres szkoły: ....................................................................................... klasa: ........... 
8. Dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej 

 35



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

Trudna sytuacja materialna wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,                   
w szczególności gdy w rodzinie występuje: (wybrane uzasadnienie zaznaczyć i określić 
szczegółowo w wykropkowanym miejscu) 
 

a) bezrobocie ........................................................................................................................ 
 
b) niepełnosprawność ........................................................................................................... 

 
c) ciężka lub długotrwała choroba ....................................................................................... 

 
d) wielodzietność .................................................................................................................. 
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 
........................................................................................................................................... 
 

f) alkoholizm lub narkomania .............................................................................................. 
 
g) rodzina niepełna ............................................................................................................... 

 
h) wystąpiło zdarzenie losowe ............................................................................................. 

 
9. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna 
(wybraną formę określić szczegółowo w wykropkowanym miejscu) 
a) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania oraz udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
 
Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium .......................................................... 

     (rodzaj zajęć / miesięczny koszt) 
 

prowadzone przez ........................................................................................................................ 
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia) 

b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym 
(w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych), 
 
....................................................................................................................................................... 
 
c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów), 
 
....................................................................................................................................................... 
    
....................................................................................................................................................... 
    (rodzaj wydatków / miesięczny koszt) 
10. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy. 
We wspólnym gospodarstwie pozostają niżej wymienione osoby: 
Lp
. 

Imię i nazwisko  Data i miejsce 
urodzenia 

Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia        
lub nauki 

1.  
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2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

 
 
Źródła miesięcznego dochodu netto w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(udokumentowanie odpowiednim zaświadczeniem) stanowiły: 
 

a) wynagrodzenie za pracę ...................................................................... zł 
 
b) zasiłek rodzinny i dodatki stałe ........................................................... zł 

 
c) świadczenia pielęgnacyjne .................................................................. zł 
 
d) zasiłek pielęgnacyjny ........................................................................... zł 

 
e) stałe zasiłki z pomocy społecznej ........................................................ zł 
 
f)   zasiłek okresowy z pomocy społecznej .............................................. zł 

 
g) emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ............................................. zł 
 
h) alimenty ............................................................................................... zł 

 
      i )    zasiłek dla bezrobotnych .................................................................... zł 
 
      j )    dochody z prowadzenia działalności gospodarczej ........................... zł 
 
      k)    dodatki mieszkaniowe ........................................................................ zł 
 
      l )    inne dochody ...................................................................................... zł 
Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, tel. 682-83-23,  
Oświadczam, że łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny wspólnie 
zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe 
 
wynoszą .......................... zł. Co w przeliczeniu na .................... osób 
 
stanowi .......................... miesięcznie netto na 1 osobę. 
11. Inne otrzymywane stypendia o charakterze socjalnym. 
Czy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych? 
(jeżeli tak – wskazać nazwę i kwotę otrzymywanego stypendium oraz okres czasu na jaki  
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zostało przyznane; jeżeli nie - wpisać nie otrzymuje). 
..................................................................................................................................................... 
12. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany o obowiązku niezwłocznego 
powiadomienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium socjalnego. 
13. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, iż należności z tytułu nienależnie 
pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych                           
z przyznawaniem stypendiów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 926 z poźn. zm.). 
 
15. Opinia dyrektora szkoły: (dot. uczniów pobierających naukę poza Gorzowem Wlkp.) 
 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 
 
            ............................................. 
(pieczęć szkoły)       (podpis dyrektora szkoły) 
 
16. Do wniosku należy dołączyć: 
zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzających złożenie wniosku,                
a w przypadku ucznia którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada zaświadczenie             
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wydane przez Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, ul. Walczaka 42. 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,         
w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że dane przedstawione     
we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
Gorzów Wlkp., dnia ..........................   ........................................................ 

   (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie, tel. 682-83-23, fa682-83-
19 
** 
* 
* właściwe podkreślić 
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         Załącznik nr 3 
         do Uchwały nr XLVIII/526/2005 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 23 marca 2005 r. 
 
 

     Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
Szkolna / Miejska Komisja Stypendialna*    

 
 
                         WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 
I. DANE OSOBOWE UCZNIA 
 

1. Imię i nazwisko ucznia ...................................................................................................... 
 
2. Imiona i nazwiska rodziców ............................................................................................. 
 
3. Data i miejsce urodzenia ucznia ....................................................................................... 

 
4. Miejsce zamieszkania ucznia (pobyt stały) ....................................................................... 
 
5.   PESEL ........................................... Nr telefonu ................................................................ 

 
 

II. DANE SZKOŁY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA UCZEŃ: 
 

1. Nazwa szkoły .................................................................................................................... 
 
2. Adres szkoły ...................................................................................................................... 

 
3.   Klasa (rok, semestr) .......................................................................................................... 

 
 

III. POŻĄDANA FORMA POMOCY MATERIALNEJ: (właściwe podpunkty 
zakreślić) 

1. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup:  
a) podręczników,  
b) wydawnictw o charakterze encyklopedycznym,  
c) słowników,  
d) atlasów,  
e) przyborów szkolnych,  
f) stroju gimnastycznego,  
g) oprogramowania związanego z kształceniem, 
h) inne, wskazać jakie? ......................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................... 

2. Świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,            
w szczególności pokrycie kosztów: 
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a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także realizowanych poza 
szkołą, 

b) zakwaterowania w internacie, bursie lub kwaterze prywatnej, 
c) dojazdu do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej)             

w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, 
d) czesnego za naukę w szkole,  
e) inne, wskazać jakie?  ........................................................................................................ 
 
  ............................................................................................................................................... 

IV. UZASADNIENIE WNIOSKU:  
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
..................................................     ………………………  
Miejsce i data złożenia wniosku     Podpis wnioskodawcy 
 
 
V.      OPINIA DYREKTORA SZKOŁY O UCZNIU (dotyczy uczniów pobierających 
naukę poza Gorzowem Wlkp.) 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
         
         
                ..................................................... 

pieczęć szkoły                pieczątka i podpis 
dyrektora placówki oświatowej 

 
 
 
 
                 
* właściwe podkreślić 
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Poz. 342 
 

Uchwała nr XLVIII/527/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp. 

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

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

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

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

Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 
  

                          
Poz. 343 

 
Uchwała nr XLVIII/528/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli organu prowadzącego  do komisji  konkursowej na 
stanowisko dyrektora  Gimnazjum nr 9  w Gorzowie Wlkp. 

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

oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Do    prac   komisji   konkursowej    na   stanowisko   dyrektora   Gimnazjum nr 9   
w  Gorzowie  Wlkp.  wyznacza  się  przedstawicieli  organu  prowadzącego  
w składzie: 

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

Gorzowa Wlkp., 
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c) Jerzy Antczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 
                                           
                                                                                                         Mieczysław Kędzierski 

                        
 

Poz. 344 
 

Uchwała nr XLVIII/529/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego  
Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/417/2004 Rady Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego dla Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
1) przesuwa się zadanie UM-11 „Budowa Bulwaru –ul. Nadbrzeżna”  z roku 2007 na 2005  
    i 2006 oraz następuje zmiana kwot przewidzianych do zainwestowania: 

- w 2005 r. wpisuje się wartość 2.917.256 zł, udział własny 1.713.296 zł i środki 
bezzwrotne 1.203.960 zł, 

- w 2006 r. wpisuje się wartość 729.314 zł, udział własny 729.314 zł, środki bezzwrotne 0 
  (zmiana dotyczy zapisów na str. 77, tabela 21, UM-11 – załącznik nr 1; str. 91, karta,  

       punkt 1 – załącznik nr 2) . 
2) w karcie inwestycji na str. 91 punkt 2 zapis „Zlecono wykonanie aktualizacji   
      dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak 
      pozwolenia na budowę” zastępuje się zapisem „Dokonano aktualizacji projektowo- 
      kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskano pozwolenie na  
      budowę” (załącznik nr 2). 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
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   Załącznik nr 1 
          do Uchwały Nr LVIII/529/2005 
                                                                                 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
          z dnia 23 marca 2005r. 
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BUDOWA BULWARU - UL. 
NADBRZEŻNA  (2005-2006) 2.917.256           1.713.296 1.203.960 729.314 729.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 646 570 2 442 610 1.203.960 
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INWESTYCJA – Budowa Bulwaru - ul. Nadbrzeżna 

 

KOD INWESTYCJI UM-11 

NAZWA INWESTYCJI Budowa Bulwaru - ul. Nadbrzeżna 

LOKALIZACJA 

INWESTYCJI 
ul. Nadbrzeżna 

ZGŁASZAJĄCY 

INWESTYCJĘ 
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta 

 

1) OPIS OGÓLNY INWESTYCJI 

(w tym szacunkowe koszty oraz źródła finansowania) 

Szacunkowy koszt -  3.646.570 zł  

Źródła finansowania  - BM , UE    

Realizacja : 2005 r. i 2006 r. 

Podział kosztów       BM: 2.442.610 zł, UE: 1.203.960 zł 

 Harmonogram wydatków: 2005 r. BM-1.713.296 zł, UE: 1.203.960 zł 

                                      2006 r. BM-729.314 zł, UE-0 zł 

 Zagospodarowanie Zachodniego Bulwaru rzeki Warty wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej na 

odcinku od mostu Staromiejskiego do budynku Wildomu w postaci tarasów widokowych 

urozmaiconych elementami małej architektury , schodów , trejaży z siedziskami oraz 

zazieleniem skarpy pomiędzy tarasami widokowymi., ciąg spacerowy z ławeczkami i mini 

tarasami do wypoczynku. 

Planuje się pozostawienie rezerwy terenu pod pawilony funkcjonalnie związane z ruchem 

turystycznym : biuro obsługi turystycznej , mała gastronomia , sanitariaty ogólnodostępne 

oraz rezerwę terenu pod obiekt przystani żeglugi rzecznej poszerzonej o funkcję handlowo – 

gastronomiczną  

2) WYMAGANIA TECHNICZNE / DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

Dokonano aktualizacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i uzyskano pozwolenie na budowę 

Załącznik nr 2   
do Uchwały Nr XLVIII/529/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 23 marca 2005r.             
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                  3) UZASADNIENIE INWESTYCJI – KORZYŚCI 

Uporządkowanie tego rejonu miasta i stworzenie ciągu spacerowo – wypoczynkowego nad 

rzeką Wartą. 

4) POWIĄZANIA Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI 

Wschodni bulwar nad rzeką Wartą 

Aktywizacja dróg wodnych 

 
 

Poz. 345 
 

Uchwała nr XLVIII/530/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 marca 2005 roku. 

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.: 

„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ul. Grobla – Most 
Staromiejski” (nr projektu SK-2/0832/SPOT/41/2004) w formie weksla „in blanco” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

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

 
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy  

na dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – 
ul. Grobla – Most Staromiejski” (nr projektu SK-2/0832/SPOT/41/2004) ze środków Unii 
Europejskiej do kwoty 21.475.908 zł  i zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  
w formie: 
- weksla „in blanco” miasta Gorzów Wlkp. na zasadach określonych w tejże umowie  

i deklaracji do weksla, 
 
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
  Przewodniczący Rady Miasta  
 
       Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 346 

 
Uchwała Nr XLVIII/531/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie : określenia źródeł dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  
wraz z wskazaniem jednostek budżetowych, które prowadzą rachunek dochodów własnych. 

 
         Na podstawie art. 18a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.), art.18 ust. 2 pkt.15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U.  
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 
 
         § 1.Zezwala się na gromadzenie środków finansowych na wydzielonym rachunku 
dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 
 
         § 2. Wykaz jednostek, o których mowa w § 1stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 
 
         § 3. Źródłami dochodów własnych są: 
a) odpłatność za wyżywienie, 
b) odpłatność za zakwaterowanie w internatach, 
c) odpłatność za kursy przygotowawcze i szkoleniowe,  
d) odpłatność za zajęcia pozalekcyjne,  
e) odpłatność za wypożyczanie instrumentów muzycznych,  
f) odpłatność za organizację wypoczynku letniego,  
g) odpłatność za sprzedaż produktów wytworzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, 
h) dochody z dzierżawy,  najmu, umieszczenia reklam oraz ze sprzedaży surowców wtórnych, 
i) wpływy z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych i ksero, 
j) wpływy z opłat egzaminacyjnych, 
k) nagrody i wyróżnienia otrzymane za udział w konkursach, projektach, festiwalach  
oraz różnego rodzaju imprezach, 
l) odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. 
 
         § 4. Dochody własne przeznacza się na: 
a) zakup żywności, 
b) zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody, 
c) zakup usług remontowych, 
d) zakup usług pocztowych, telefonicznych, bankowych i internetowych, 
e) zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, 
f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
g) stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, 
h) zakup usług zdrowotnych, 
i) zakup leków i materiałów medycznych, 
j) zakup usług kominiarskich, 
k) zakup odzieży ochronnej, 
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l) realizację umów zlecenia i o dzieło, 
m) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 
n) finansowanie wydatków majątkowych 
oraz na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planie budżetu jednostki. 
 
         § 5. Dysponentem rachunku dochodów własnych jest dyrektor oświatowej jednostki 
budżetowej. 
 
        § 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały środki pieniężne, nieściągnięte 
należności oraz nieuregulowane zobowiązania dotychczasowych środków specjalnych 
funkcjonujących przy jednostkach budżetowych stają się odpowiednio:  
a) środki pieniężne podlegają odprowadzeniu do budżetu miasta za pośrednictwem jednostek 

budżetowych,  
b) nieściągnięte należności oraz nieuregulowane zobowiązania przejmowane są przez 

jednostki budżetowe. 
 
         § 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/279/99 
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 grudnia 1999 r. ze zmianami w sprawie 
utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 
 
         § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
        
         § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku. 
 
         § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                               
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 

 
 

   Załącznik nr 1 do Uchwały 
   Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
   nr XLVIII/531/2005 

   

z dnia 23 marca 2005 r. 
 
 

                   Nazwa placówki Miejscowość                    Ulica 
        

1 Szkoła Podstawowa nr 1 66-400 Gorzów Wlkp. Dąbrowskiego 23 
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 66-400 Gorzów Wlkp. Zamenhofa 2a 
3 Szkoła Podstawowa nr 4 66-400 Gorzów Wlkp. Kobylogórska 110 
4 Gimnazjum nr 4 66-400 Gorzów Wlkp. Grobla 68A 

5 Szkoła Podstawowa nr 5 66-400 Gorzów Wlkp. 
Al.Konstytucji 3-go Maja 
44   

6 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 66-400 Gorzów Wlkp. Gwiaździsta 14 
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 66-400 Gorzów Wlkp. Estkowskiego 3 
8 Gimnazjum nr 1 66-400 Gorzów Wlkp. 30 Stycznia 28 
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9 Szkoła Podstawowa nr 9 66-400 Gorzów Wlkp. Nowa 7 
10 Szkoła Podstawowa nr 10 66-400 Gorzów Wlkp. Towarowa 21 
11 Szkoła Podstawowa nr 11 66-400 Gorzów Wlkp. Stanisławskiego 2 
12 Szkoła Podstawowa nr 12 66-400 Gorzów Wlkp. Dobra 16 
13 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 66-400 Gorzów Wlkp. Szwoleżerów 2 
14 Szkoła Podstawowa nr 15 66-400 Gorzów Wlkp. Kotsisa 1 
15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 66-400 Gorzów Wlkp. Dunikowskiego 5 
16 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 66-400 Gorzów Wlkp. Warszawska 19 
17 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 66-400 Gorzów Wlkp. Szarych Szeregów 7 
18 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 66-400 Gorzów Wlkp. Taczaka 1 
19 66-400 Gorzów Wlkp. Mościckiego 3 
20 Zespół Kształcenia  nr 1 66-400 Gorzów Wlkp. Walczaka 1 
21 Państwowe Pogotowie  66-400 Gorzów Wlkp. Spokojna 57 
22 Szkoła Muzyczna I i II stopnia 66-400 Gorzów Wlkp. Chrobrego 3 
23 Szkoła Muzyczna I stopnia 66-400 Gorzów Wlkp. Teatralna 8 
24 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 66-400 Gorzów Wlkp. Puszkina 31 
25 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 66-400 Gorzów Wlkp. Przemysłowa 22 
26 IV Liceum Ogólnokształcące  66-400 Gorzów Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 8 
27 V Liceum Ogólnokształcące 66-400 Gorzów Wlkp. Okólna 35 
28 Zespół Szkół Elektrycznych  66-400 Gorzów Wlkp. Dąbrowskiego 33 
29 Zespół Szkół Mechanicznych 66-400 Gorzów Wlkp. Dąbrowskiego 33 
30 Zespół Szkół  66-400 Gorzów Wlkp. Śląska 20 
31 Zespół Szkół Budowlanych 66-400 Gorzów Wlkp. Okrzei 42 
32 Zespół Szkół Ekonomicznych 66-400 Gorzów Wlkp. 30-go Stycznia 29 
33 Zespół Szkół Gastronomicznych 66-400 Gorzów Wlkp. Kosynierów Gdyńskich 22 

34 
Zespół Szkół Technicznych i 
Ogólnokształcych 66-400 Gorzów Wlkp. Czereśniowa 1 

35 Zespół Szkół Ogrodniczych 66-400 Gorzów Wlkp.  Poznańska 23 
36 Zespół Szkół Odzieżowych 66-400 Gorzów Wlkp. Śląska 64 c 
37 Liceum  Plastyczne 66-400 Gorzów Wlkp. Bema 1 
38 Centrum Kształcenia Zawodowego 66-400 Gorzów Wlkp. Pomorska 67 
39 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 66-400 Gorzów Wlkp. Fabryczna 77 
40 Młodzieżowy Dom Kultury 66-400 Gorzów Wlkp. Teatralna 8 
41 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  66-400 Gorzów Wlkp. Czereśniowa 2 
42 Zespół Poradni Specjalistycznych 66-400 Gorzów Wlkp. Piłsudskiego 9 

Zespół Szkół nr 14 

 
 

Poz. 347 
 

Uchwała nr XLVIII/532/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i  ich przeznaczenia wraz ze wskazaniem 
jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późń. zm.), art.12 pkt.11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz. U. Nr  142, 
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poz.1592  z 2001 roku z późń. zm.) , art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (jedn. tekst : Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z późn. zm.) 
uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Wskazuje się jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych: 

1. Żłobki miejskie: Żłobek Miejski Nr 1  
                                           Żłobek Miejski Nr 2 
                                           Żłobek Miejski Nr 3 

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze: 
                                           Dom Dziecka  
                                           Dom Małego Dziecka 
                                           Pogotowie Opiekuńcze 

3. Domy pomocy społecznej: 
                                           Dom Pomocy Społecznej Nr 1  
                                           Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” 

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
 
 § 2. Źródłem dochodów własnych są: 
 1/ odpłatność za żywienie, 
 2/ odpłatność rodziców za pobyt dziecka,  
 3/ dochód z mienia komunalnego tytułem dzierżawy, najmu, umieszczania reklam, 
sprzedaży surowców wtórnych, 
 4/ opłata za świadczone usługi dla osób nie przebywających na stałe w domu pomocy 
społecznej, 
 5/ opłata za wypożyczany sprzęt rehabilitacyjny, medyczny i ortopedyczny, 
 6/ nawiązki sądowe, 
 7/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.                                              
 
 § 3. Dochody własne jednostek wraz z odsetkami są przeznaczane na: 
 1/ żywienie w przypadku uzyskiwania przez jednostkę dochodów z tytułów 
wymienionych w § 2 pkt. 1, 
 2/ sfinansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych  związanych z uzyskiwaniem 
przez jednostkę dochodów wymienionych w § 2 pkt. 2, 4 , 6 i 7  na : zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup energii, usług zdrowotnych, leków i materiałów medycznych, nagrody 
rzeczowe dla uczestników konkursów i turniejów , ubezpieczenia, opłaty na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, usługi pralnicze, 
 3/ remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania przez jednostkę 
dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt. 3 i 5 oraz na finansowanie wydatków jednostki 
niemających pokrycia w planie finansowym jednostki. 
 

§ 4. Dochody własne jednostek budżetowych gromadzone są na wyodrębnionych 
rachunku bankowym, którego dysponentem jest dyrektor jednostki budżetowej. 

 
            § 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały środki pieniężne, nieściągnięte 
należności oraz nieuregulowane zobowiązania dotychczasowych środków specjalnych 
funkcjonujących  przy jednostkach budżetowych stają się odpowiednio: 

a) środki pieniężne  - podlegają odprowadzeniu do budżetu Miasta za pośrednictwem 
jednostek budżetowych przy których dotychczas funkcjonowały środki specjalne, 

b) nieściągnięte należności oraz nieuregulowane zobowiązania – przejmowane są 
przez jednostki budżetowe przy których dotychczas funkcjonowały środki specjalne. 

 49



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

 
§ 6. Z dniem wejścia w  życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały:  Nr XXV/257/99 

Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie utworzenia środka 
specjalnego, Nr XXVI/279/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 22 grudnia 1999 
roku ze zmianami w sprawie utworzenia środków specjalnych w oświatowych jednostkach 
budżetowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., Nr XL VIII/482/2001 Rady 
Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 stycznia 2001 roku w sprawie utworzenia środków 
specjalnych przy Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. 
    

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku. 
   
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
           Mieczysław Kędzierski 

 
 
 

Poz. 348 
 

Uchwała Nr  XLVIII/533/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia  23 marca 2005 roku  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy  

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

 
  § 1. 1. W uchwale Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 stycznia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok § 11 otrzymuje brzmienie : 
 
„§ 11. Przychody i wydatki zakładów budżetowych , gospodarstw pomocniczych i dochody 
własne jednostek budżetowych ustala się w następujących kwotach: 
1) zakłady budżetowe  
a) przychody w wysokości  85.867.332 zł 
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości  85.741.332 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 8 
 
2. dochody własne jednostek budżetowych  
a) dochody w wysokości  4.396.288 zł 
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b) wydatki nimi sfinansowane w wysokości 4.396.288 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 9” 
 
3. gospodarstwa pomocnicze   
a) przychody w wysokości  375.281 zł 
b) wydatki stanowiące koszty w wysokości 375.281 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 10” 
 
2. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 
stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 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. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 

 
 
 
 
 
 

 51



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (136) / 2005 
 

      Załącznik nr 1 
      do uchwały nr XLVIII/533/2005 
      Rada miasta Gorzowa Wlkp. 
      z dnia 23 marca2005 roku. 

 
Plan przychodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 

Klasyfikacja budżetowa  Wydatki
Wyszczególnienie 

Dział   Rozdział 

Dochody własne 
jednostek 

budżetowych Ogółem bieżące majątkowe 

Szkoły podstawowe 801 80101           338 845          338 845          338 845                    -       
Szkoły podstawowe specjalne 801 80102               4 990              4 990              4 990                    -       
Przedszkola specjalne 801 80105             68 310            68 310            68 310                    -       
Gimnazja 801 80110             22 505            22 505            22 505                    -       
Licea ogólnokształcące 801 80120           268 032          268 032          268 032                    -       
Szkoły zawodowe 801 80130           514 012          514 012          514 012                    -       
Szkoły artystyczne 801 80132             58 710            58 710            58 710                    -       

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego 

801 80140             67 000            67 000            67 000                    -       

Komisje egzaminacyjne 801 80145           190 350          190 350          190 350                    -       
Placówki opiekuńczo - wychowawcze 852 85201           107 000          107 000          107 000                    -       
Domy pomocy społecznej 852 85202             15 000            15 000            15 000                    -       
Żłobki 853 85305           286 259          286 259          286 259                    -       
Świetlice szkolne 854 85401           927 677          927 677          927 677                    -       
Poradnie psychologiczno -pedagogiczne 854 85406             11 450            11 450            11 450                    -       
Placówki wychowania pozaszkolnego 854 85407               3 900              3 900              3 900                    -       
Internaty i bursy szkolne 854 85410        1 329 843       1 329 843       1 329 843                    -       
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 854 85412           182 405          182 405          182 405                    -       

RAZEM        4 396 288       4 396 288       4 396 288                    -       
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Poz. 349 

Uchwała nr XLVIII/534/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 23 marca 2005 r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami), 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 zmianami), art. 109 ust. 2  pkt 2b i art. 124 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze 
zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. W załączniku nr 11 uchwały nr XLIII/485/2005, z dnia 8 stycznia 2005 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. Zwiększa się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o kwotę 

471 371 

Dział 900 Rozdział 90011  
 
Pozycja I. Stan środków obrotowych na początku 2005 roku 

471 371 

  
2. Zwiększa się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o kwotę 

471 371 

Dział 900 Rozdział 90011  
 
Pozycja III. Wydatki 

471 371 

Punkt 6. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami  90 371 
Punkt 7. Remonty wałów przeciw powodziowych 160 000 
Punkt 8. Opracowanie programu utrzymania i rozwoju zieleni w mieście 28 800 
Punkt 9.  Park Górczyński 60 200 
Punkt 10. Zagospodarowanie parku przy Pałacu Ślubów 127 000 
Punkt 11. Park Kopernika 5 000 
  
§ 1. W załączniku nr 12 uchwały nr XLIII/485/2005, z dnia 8 stycznia 2005 r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1. Zwiększa się Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o kwotę 

194 503 

Dział 900 Rozdział 90011  
 
Pozycja I. Stan środków obrotowych na początku 2005 roku 

194 503 

  
2. Zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej o kwotę 

194 503 

Dział 900 Rozdział 90011  
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Pozycja III. Wydatki 

 
194 503 

Punkt 1. Budowa separatorów na wylotach miejskiej kanalizacji deszczowej 93 900 
Punkt 8. Utrzymanie zieleni miejskiej 50 603 
Punkt 9. Budowa studni chłonnych i urządzeń oczyszczających wody opadowe 
przy ul. Husarskiej 

50 000 

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

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
 

Poz. 350 
 

Uchwała Nr XLVIII/535/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 marca 2005 roku. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  85.304,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  85.304,00 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  85.304,00 
wpływy z różnych dochodów  85.304,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  85.304,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  85.304,00 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  85.304,00 
wydatki bieżące  85.304,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  75.864,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Poz. 351 

 
Uchwała Nr XLVIII/536/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 23 marca 2005 roku. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  3.067.420,00 
Dział 600 – Transport i łączność  3.067.420,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  3.067.420,00 
wpływy z różnych opłat  2.200.000,00 
wpływy do budżetu ze środków specjalnych 867.420,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  3.067.420,00 
Dział 600 – Transport i łączność  3.067.420,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  2.266.775,00 
wydatki bieżące  1.940.321,00 
wydatki majątkowe  326.454,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  654.438,00 
wydatki bieżące  533.704,00 
wydatki majątkowe  120.734,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  82.542,00 
wydatki bieżące  82.542,00 
 
Rozdział 60095 – Pozostała działalność  63.665,00 
wydatki bieżące  63.665,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 352 
 

Uchwała Nr XLVIII/537/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Pani Edyty Majewskiej uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik  do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie  uchwały powierza  się  Przewodniczącemu   Rady   Miasta  
Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
            Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr XLVIII/537/2005 
z dnia 23 marca 2005r. 

 

Uzasadnienie 
 
         Zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Zasobów Lokalowych,  Pani Edyta 

Majewska pierwszą ofertę przyjęcia mieszkania zgłosiła  2 listopada 2004r, pomimo , iż  

zarówno w  roku  w 2004 jak i 2003r Wydział dysponował takimi mieszkaniami i informacje 

o nich były podawane do publicznej wiadomości. 

         Ponadto  w grudniu 2004r Pani Edyta Majewska nie wyraziła zainteresowania  
proponowanymi jej przez Wydział Zasobów Lokalowych mieszkaniami.  
 
 
                                                                                       Przewodniczący Komisji 
                                                                                          Spraw Społecznych 
 
                                                                                              Marek Kosecki. 
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Poz. 353 

 
Uchwała Nr XLVIII/538/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Pani Danuty Peszko uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi 
załącznik  do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Mieczysław Kędzierski 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 
    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
  Nr XLVIII/538/2005 

     z dnia 23 marca 2005r. 

 

Uzasadnienie 

 

 Sprawę złego stanu technicznego budynku przy ul. Sikorskiego 26, którą podnosi  

w swojej skardze Pani Danuta Peszko  rozpatrzyła dogłębnie Komisja Gospodarki i Rozwoju 

Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2005r. Komisja po zbadaniu dokumentów, 

wysłuchała opinii specjalistów ( nadzoru budowlanego) Zarządcy oraz Wiceprezydenta 

Miasta stwierdza co następuje. Nie ulega wątpliwości, że stan techniczny budynku  

jest niezadowalający , nie stwarza jednak bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia 

mieszkańców i użytkowników. 

Budynek zbudowany został w 1903r., posadowiony na gruntach  nasypowych ulega 

osiadaniu. Przeprowadzenie  kapitalnego remontu nie jest ekonomicznie uzasadnione.  
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Tym bardziej, iż stan prawny jest  dość skomplikowany . W budynku funkcjonuje tzw. mała 

wspólnota mieszkaniowa obejmująca 7 lokali. Zarządcą całej nieruchomości jest Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej. Tylko jednomyślna uchwała wspólnoty mieszkaniowej może 

zadecydować o przeprowadzeniu kapitalnego remontu i jego sfinansowaniu. Skarżąca, Pani 

Danuta Peszko jest najemcą jednego z lokali. Nie jest prawdą, że Zarządca  dewastuje 

budynek. Zostało wymienione pokrycie dachowe, przełożona instalacja elektryczna  

w piwnicy. Decyzją z 10 października 2004r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

nakazał ZGM-wi usunięcie nieprawidłowości w zakresie remontu zachowawczego.  

Termin wykonania prac  ustalono na 31.07.2005r. 

W świetle powyższego uznano skargę za bezzasadną. 

 

                                                                               Przewodniczący Komisji 
                                                                                Gospodarki i Rozwoju 
 

                                                                                       Wiktor   Kulisz 
 
 

Poz. 354 
 

Uchwała Nr XLVIII/539/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 marca 2005r. 
 

w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art.18a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U.Nr142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz z § 97 uchwały Nr VII/58/2003 Rady 
Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.), uchwala się co następuje: 

 
§ 1 Odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

Gorzowa Wlkp. Pana Marka Surmacza.  
 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                      Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 355 
 

Zarządzenie Nr 1208/I/2005 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 marca 2005 roku. 
 

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

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 oraz art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.)  
zarządzam  co następuje : 
   
 § 1. Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  26.500,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  26.500,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  12.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  12.000,00 
§ 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 12.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  10.500,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  10.500,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 10.500,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  4.000,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  4.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 4.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  26.500,00 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  12.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  12.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  12.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  12.000,00 
 
Szkoła Podstawowa nr 1  14.500,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  10.500,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  10.500,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  2.076,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  1.418,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy  193,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  5.813,00 
§ 4240 –  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  1.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  4.000,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  4.000,00 
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§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  4.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Zastępca Prezydenta  Miasta 
 

Tadeusz Jankowski 
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Uchwały Rady Miasta umieszczone w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr 4 (135)/2005,  zawierały błąd pisarski. 

 
 

Poz. 311 
 

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

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

jest: 
         § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 
winno być: 
        § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w  Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Poz. 313 
 

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

z dnia 9 marca 2005 r. 
 
 

jest: 
         § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
winno być: 
         § 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w  Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Poz. 315 
 

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

z dnia 9 marca 2005 r. 
 

jest: 
         § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
winno być: 
         § 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
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INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mieczysław Kędzierski 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Zbigniew Żbikowski 

Elżbieta Rafalska 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 

 
Prezydent Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Mariusz Guzenda 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
 

 

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