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SPIS TREŚCI 
 

Poz. 1731 
Uchwała Nr LII/849/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wraz z programem 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1732 
Uchwała Nr LII/850/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009 roku. 

Poz. 1733 
Uchwała Nr LII/851/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian  budż u miasta na 2009 rok. et

Poz. 1734 
Uchwała Nr LII/852/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian  budż miasta na 2009 rok. etu 

Poz. 1735  
Uchwała Nr  LII/853/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2009 rok. 

Poz. 1736 
Uchwała Nr LII/854/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian w  budżecie  miasta na 2009 rok. 

Poz. 1737 
Uchwała Nr LII/855/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
zmian w  budżecie  miasta na 2009 rok. 

Poz. 1738 
Uchwała Nr LII/856 /2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
założenia Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1739 
Uchwała Nr LII/857/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
nadania statutu publicznemu Przedszkolu Miejskiemu nr 17 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1740 
Uchwała Nr LII/858/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego. 
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Poz. 1741 
Uchwała Nr LII/859/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących 
lokale mieszkalne.  

Poz. 1742 
Uchwała Nr LII/860/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. 
zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.  

Poz. 1743 
Uchwała Nr LII/861/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1744 
Uchwała Nr LII/862/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1745 
Uchwała Nr LII/863/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1746 
Uchwała Nr LII/864/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Mieszka I 2 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1747 
Uchwała Nr LII/865/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta przy ul. Warszawskiej 
35 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1748 
Uchwała Nr LII/866/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
uchylenia uchwały o  udzielenie dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1749 
Uchwała Nr LII/867/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 1750 
Zarządzenie nr 1236/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2009r.  
w sprawie z ian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok. m

Poz. 1751 
Zarządzenie nr 1237/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 kwietnia 2009r.  
w sprawie z ian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok. m

Poz. 1752 
Zarządzenie nr 1253/II/2009 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 kwietnia 2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok. 

 
AKTY PRAWNE 

 

Poz. 1731 
 

Uchwała Nr LII/849/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie aktualizacji programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wraz  
z programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietna 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(tj. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art.14 ust.6 i 14 ustawy z dnia  
27 kwietna 2001r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2007r Nr 39, poz. 251 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Aktualizację Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki 
odpadami wraz z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gorzowa 
Wlkp.,  stanowiące odpowiednio załącznik  nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały. 
 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1732 
 

Uchwała Nr LII/850/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego 

wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009 roku. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt  4, art. 110 ust. 
10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008r. 
ze zm.), § 1 Uchwały Nr VII/74/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + 
oraz Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
2007 + oraz § 1 Uchwały Nr XLV/767/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
17 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia roku 2009 – „Rokiem Rodziny” uchwala się,  
co następuje: 
   

§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych  
w 2009 roku.  
  

§ 2. Program powstał w wyniku współpracy Gorzowskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp., zakłada realizację zadań programowych w ramach zespołów problemowych 
opracowujących indywidualne plany pomocowe dla rodzin. Głównymi partnerami zespołów 
są: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Sąd oraz inne podmioty wspierające realizację 
planów pomocowych. 
 

§ 3. Użyte w programie określenia oznaczają: 
1) rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej dzieci; 
2) dochód rodziny - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”; 
3) kryterium dochodowe – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  
12  
marca 2004r. o pomocy społecznej; 
4) dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie,  
którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką 
prawną, do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub                  
w szkole wyższej. 
  
 § 4. Program wsparcia polega na: 
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie  
krótszy niż 3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 70% różnicy między kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; 
2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w formie: 
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a) zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkoły w kwocie 50 zł na 
każde dziecko z klas „0”do „3”; 
b) zapewnieniu co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód 
rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego; 
c) zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły. 
3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym w ramach funkcjonowania w Gorzowskim 
Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, 
jak również w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku 
Wsparcia Rodziny, w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,  
w sytuacjach przemocy w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy 
w rodzinie; 
4) inicjowaniu i wspieraniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z różnych form 
wsparcia dziennego, także finansowanych z miejskiego programu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym uczestnictwa  
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych; 
5) umożliwieniu korzystania z nieodpłatnych usług Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci  
w wieku przedszkolnym w Ośrodku Wsparcia Rodziny na czas pracy rodziny lub 
uczestnictwa w różnych formach edukacyjnych organizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy; 
6) współpracy z powiatowym urzędem pracy w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin wielodzietnych, 
aktywizowanie do podejmowania prac subsydiowanych; 
7) współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami i innymi 
podmiotami we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich funkcjach wychowawczych                   
i zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu marginalizacji; 
8) udzielaniu pomocy w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego; 
9) współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na rzecz 
zapobiegania uruchamianiu procedur eksmisyjnych, ustalenia i regulowania stanu prawnego 
zajmowanych lokali, przekształcania statusu prawnego lokalu oraz dokonywania zamian. 
 
 § 5. Pomoc określona w § 4 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.  
 
        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
          Krystyna Sibińska  
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Poz. 1733 
 

Uchwała Nr LII/851/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2009 rok 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XLV/744/2008 
 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę  177.033,00 
- zwiększeniu planu wydatków  o kwotę              1.015.954,00 

 
załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008 
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1734 
 

Uchwała Nr LII/852/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2009 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
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 § 1. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XLV/744/2008 
 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
1.  zmniejszeniu planu wydatków Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę   66.465,00 
 
2. zwiększeniu  planu: 
-  przychodów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę    223.087,00 
-  wydatków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę     142.910,00 
 
3. zmniejszeniu planu wydatków przedszkoli (rozdział 80104) o kwotę   770.085,00 
 
4. zwiększeniu  planu wydatków przedszkoli (rozdział 85395) o kwotę          147,00 
 
zwiększeniu planu: 
-  przychodów  Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę     340.680,00 
-  wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę      360.960,00 
 
załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008 
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                                                                         Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1735 
 

Uchwała Nr  LII/853/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2009 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art. 166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   37.393,00 
Dział 600 – Transport i łączność        37.393,00 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne       37.393,00 
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wydatki bieżące          37.393,00 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   37.393,00 
Dział 600 – Transport i łączność        37.393,00 
Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   37.393,00 
wydatki majątkowe w tym, wieloletnie programy inwestycyjne   37.393,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta 
  
                                                                                                 Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 
Poz. 1736 

 
Uchwała Nr LII/854/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2009 rok 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 2, 7, 11, 12, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   213.594,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa         13.594,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej       13.594,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje          13.594,00 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia        200.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       200.000,00 
wydatki majątkowe         200.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   213.594,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie       200.000,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola        200.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje        200.000,00 
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Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       13.594,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami      13.594,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje          13.594,00 
  

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008 
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1737 
 

Uchwała Nr LII/855/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2009 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 2, 7, 12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   100.650,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia        100.650,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       100.650,00 
wydatki majątkowe         100.650,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   100.650,00 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport        100.650,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej      100.650,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje        100.650,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008 
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 

Poz. 1738 
 

Uchwała Nr LII/856 /2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
  

w sprawie założenia Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp. 
  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 
58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2009 r. zakłada się Przedszkole Miejskie nr 17 z siedzibą              
w Gorzowie Wlkp., ul. gen. Stanisława Maczka 21, zwane dalej „przedszkolem”. 
2. Organizację przedszkola określa statut opracowany na podstawie ramowego statutu 
przedszkola publicznego. 
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Gorzów Wlkp. 
4. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski przedszkola.                            
 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
  

Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1739 
 

Uchwała Nr LII/857/2009   
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
  
w sprawie nadania statutu publicznemu Przedszkolu Miejskiemu nr 17 w Gorzowie Wlkp. 
  
         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 5c          
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pkt 1,  art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                      
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
  
        § 1. Nadaje się pierwszy statut publicznemu Przedszkolu Miejskiemu nr 17 
w Gorzowie Wlkp. 

Rozdział I  
  

Postanowienia ogólne. 
  
         §  2.  1. Przedszkole Miejskie nr 17 w Gorzowie Wlkp. przy ul. gen. Stanisława 
 Maczka 21, zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką publiczną. 
2.  Siedziba przedszkola znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. gen. Stanisława  Maczka 21. 
3.  Przedszkole działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.                        
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przepisów 
wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego statutu. 
4. Organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. 
6. Przedszkole Miejskie nr 17 jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
7.   Przedszkole używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów. 

 
Rozdział II  

Cele i zadania przedszkola 

§  3.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  
oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji 
dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 
Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji                        
i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 
Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:  
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 
interwencji specjalistycznej, 
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, 
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.                 
  

 § 4. 1. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego                        
jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego 
potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym                 
i przyrodniczym.  
Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb  i możliwości rozwojowych 
dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych: 
- poznawanie i rozumienie siebie i świata, 
- nabywanie umiejętności poprzez działanie, 
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, budowanie systemu 
wartości. 
2. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oddziałach 
ogólnodostępnych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.  
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§  5. 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
2. Czas trwania zajęć wychowawczo - dydaktycznych z dziećmi powinien                        
być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju 
placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy dla poszczególnych 
oddziałów przedszkolnych. 

Rozdział III  
Sposób realizacji zadań przedszkola 

§ 6. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece: 
a) jednego nauczyciela w przypadku 5 - godzinnego czasu pracy oddziału, 
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy oddziału. 
2. W przedszkolu dodatkowo mogą być zatrudniani nauczyciele specjaliści.        
3. W oddziale dla dzieci 3. letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela. 
4. Liczbę nauczycieli na dany rok szkolny w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ 
prowadzący. 
5. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo-
dydaktycznej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata 
pobytu dziecka w przedszkolu. 

Rozdział IV  

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie 
zajęć poza przedszkolem 

§ 7. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych,                        
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, w szczególności: 
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu              
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, 
jak i psychicznym, 
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 
d) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb 
konsultację i pomoc.  

Rozdział V  

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

§ 8. 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez 
rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców. 
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego osoby wskazanej 
przez rodziców. 
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu 
tożsamości. 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 
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5. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,  
bez względu na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. 

Rozdział VI  

Organizacja zajęć dodatkowych 

§ 9. 1. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć                        
w zajęciach dodatkowych. 
2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają                   
w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 
Zajęcia finansowane są w całości przez rodziców. 
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 
nauki języka obcego, nauki religii, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci  
i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 - 4. letnich i około 30 minut dla dzieci 5 - 6. letnich. 
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki                      
w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. 
5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 

Rozdział VII  

Szczegółowe kompetencje organów przedszkola 

§ 10. 1. Organami przedszkola są: 
a) dyrektor przedszkola, 
b) rada pedagogiczna, 
c) rada rodziców. 
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które  
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

§ 11. 1 Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje                  
ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                 
i pracowników obsługi oraz administracji. 
2. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny   w stosunku do zatrudnionych               
w przedszkolu nauczycieli. 
3. Dyrektor przedszkola sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki                        
do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 
4. Dyrektor przedszkola przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały               
oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. 
5. Dyrektor przedszkola dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola 
zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową   i gospodarczą obsługę 
przedszkola. 
6. Dyrektor przedszkola współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia 
nauczycieli. 
7. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, 
stowarzyszeń i innych organizacji. 
8. Dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu                        
w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym. 
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9. Zadania dyrektora: 
a) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 
radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego 
dotyczy plan, 
b) prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola, 
c) dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod względem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa   
w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie, 
d) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), 
e) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia 
organowi prowadzącemu, 
f) wstrzymywanie uchwał rady rodziców i rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami 
prawa i powiadomienie o tym stosownych organów. O wstrzymaniu wykonania uchwały 
dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny, 
g) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 
h) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi                 
i kontrolującymi, 
i) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli                  
oraz innych pracowników przedszkola, 
j) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym 

k) przez radę pedagogiczną, 

k) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku 
szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców, 
l) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko 6. letnie,  
o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, 
m) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 
Pracy, bhp i ppoż., 
n) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania    
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi, 
o) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 
p) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie                        
z obowiązującym regulaminem, 
r) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej, zgodnie                        
z obowiązującymi przepisami, 

s) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych 
efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowanie - w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym - przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania 
lub wychowania, 
t) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 
11. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną  
i radą rodziców, a w szczególności: 

a)   zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 
przedszkola, 

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 
zainteresowanych organów przedszkola. 

12. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie                        
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i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        
i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną 
dokumentacją. 
13. Dyrektor organizuje z inicjatywy własnej i lub na wniosek rady rodziców powstanie rady 
przedszkola. 

  
§ 12. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie 

realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem  
i po zakończeniu roku szkolnego, a także w każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem 
oraz w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady 
Pedagogicznej. 
6. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje przewodniczący, który jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 
zgodnie z regulaminem rady. 
7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego                      
oraz informacje o działalności przedszkola. 
8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 
9. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców, 
b) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,  
a także przedłożenie go do uchwalenia radzie rodziców, 
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych                       
w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 
d) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej oraz regulaminu pracy, 
e) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy, 
g) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
11. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
a) projekt planu finansowego przedszkola, 
b) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli, 
c) organizację pracy przedszkola, 
d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac                 
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych. 
12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów                        
w obecności co najmniej połowy jej członków. 
13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
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14. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela                        
ze stanowiska dyrektora. 
15. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady 
rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym 
że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 
16. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  
i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 
udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 
17. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw 
spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji. 
18. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej,                        
jeśli jest ona niezgodna z prawem, i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący                  
i sprawujący nadzór pedagogiczny. 
19. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 

§ 13. 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację 
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 
2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych                     
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory 
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                        
się  w szczególności: 
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
b) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad 
oddziałowych, 
c) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 
5. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół                
i placówek oświatowych, ustalać zasady oraz zakres współpracy. 
6. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkola, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami                        
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 
7. Do kompetencji rady rodziców w szczególności należy: 
a) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych 
efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu, opiniowanie programu i harmonogramu 
poprawy efektywności nauczania lub wychowania, 
b) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady rodziców. 

Rozdział VIII  

Zasady współdziałania organów przedszkola 

§ 14. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest 
dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę 
informacji. 
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Rozdział IX 

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola 

§ 15. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, 
uwzględniając zakres kompetencji tych organów. 

Rozdział X  

Organizacja przedszkola 

§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony  
z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i uzdolnień.  
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20,  
w tym  od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 
4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia 
każdego roku. 
5. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ 
prowadzący przedszkole w terminie do 30 maja danego roku. 
6. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, 
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 
7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora 
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji 
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 6 ust. 2-5 
oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę               
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                        
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
9. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150. 
10. W przedszkolu łącznie jest 6 oddziałów: 
11. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulec 
zmianie. 
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, 
b) sale do zajęć dodatkowych, 
c) salę ruchową, 
d) szatnie dla dzieci, 
e) jadalnię, 
f) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 
g) kuchnię. 
13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego                        
z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do ich wieku. 

§ 17. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku. 
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3. Dziecko w wieku sześciu lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy sześć lat. 
4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, są obowiązani 
dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić 
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 
5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka. 

Rozdział XI  

Dzienny czas pracy przedszkola 

§ 18. 1. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku 
dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. 
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 w dni robocze od poniedziałku             
do piątku. 
3. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych  
na realizację podstawy programowej. 

Rozdział XII  

Terminy przerw w pracy przedszkola 

§ 19. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok. 
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 
przedszkola. 

Rozdział XIII  

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie                          
z wyżywienia przez pracowników 

§ 20. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji 
Narodowej. 
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony  na realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty,                    
o której mowa w ust. 2. 
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady 
odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustalają odrębne 
przepisy. 
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Rozdział XIV  

Rodzice 

§ 21. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 
a)  przestrzeganie niniejszego Statutu, 
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez rodziców 
osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 
d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu. 

§ 22. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu 
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego 
indywidualnego rozwoju. 
2. Rodzice mają prawo do: 
a) zapoznania się z programem dydaktyczno - wychowawczym oraz z zadaniami 
wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i innych specjalistów                        
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 
dziecku pomocy, 
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 
przedszkola, 
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców. 

§ 23. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej -                 
na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

§ 24.  Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 
a) zebrania grupowe, 
b) konsultacje i rozmowy indywidualne, 
c) zajęcia otwarte. 

Rozdział XV  

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

§ 25. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym             
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a ponadto mogą być zatrudniani specjaliści. 
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje 
godność dziecka i respektuje jego prawa. 
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie                        
z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jego jakość, 
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 
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potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                        
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, 
f) współpraca ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - 
pedagogiczną, zdrowotną itp., 
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich 
kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 
pomieszczeń, 
i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 
j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania                        
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości 
zadań, wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,  
jego zachowania i rozwoju, 
k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                        
i opiekuńczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 
m)  udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał, 
n) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 
kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym, 
o) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających  
z bieżącej działalności placówki. 

§ 26. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 
2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola               
jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i otoczenia w ładzie i czystości. 
3. Pracownicy administracyjni i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki      
i wychowania dzieci. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 
 

Rozdział XVI 

Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola 

§ 27. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 
2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji. 

Rozdział XVII  

Postanowienia końcowe 

§ 28. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 
przedszkola: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

§ 29. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane w drodze uchwał rady 
pedagogicznej. 
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§ 30. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala 
się: 
a) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń, w BIP. 
b) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola. 

§ 31. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu                   
nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§ 32. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

§ 33. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne 
przepisy. 
  
         § 34. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
         § 35. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

  

Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1740 

 
Uchwała Nr LII/858/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu lokalu użytkowego 

 
Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul.Piłsudskiego 47  
o powierzchni 63,1m² na czas nieoznaczony z Leszkiem Wróblewskim, prowadzącym 
działalność pod firmą Ochrona Mienia PATRON, z przeznaczeniem na działalność biurową. 
Stawka czynszu netto – 5,13zł/m² 
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  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
         Przewodnicząca Rady Miasta  
 
         Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1741 

 
Uchwała Nr LII/859/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

stanowiących lokale mieszkalne  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r.  
Nr 261 poz.2603 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94,  
poz. 1419) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – w 
wysokości określonej w tym załączniku.  

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie jednego roku 

od dnia uchwalenia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
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ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr LII/859/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 kwietnia 2009r.  

 

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców 

 

lokal wysokość bonifikaty [%] 

rozłożenie ceny 

na raty lp. położenie nieruchomości pow. 

[m2] 
po

w
. 

po
m

.

pr
zy

na
le
ż-

ny
ch

 
2

wartość 

[zł] 

Nr i pow. 

działki 

w
ar

to
ść

 
ud

zi
ał

u 
w

gr
un

ci
e 

lu
b 

w
ys

ok
oś
ć

pi
er

w
sz

ej
 o

pł
at

y 
[z
ł]

 

je
dn

or
az

ow
a 

za
pł

at
a 

ce
ny

 

2 lata 5 lat 

1. Borowskiego 26/6 79,40 8,80 113.935 692/2 3.513,75 81 76 66 

2. Koniawska 20/5 38,30 9,03 35.875 517/1 2.378,75 76 71 61 

3. Kos. Gdyńskich 20a/2 37,39 4,00 54.165 767 3.958,75 52 47 37 

4. Krasińskiego 10a/4 55,40 - 94.870 216 1.312,50 74 69 59 

5. Krasińskiego 10b/3 38,20 - 63.620 217 957,50 85 80 70 

6. Krzywoustego 19/3 32,30 - 56.500 1009 672,50 85 80 70 

7. Marcinkowskiego 17/1 42,38 5,86 56.590 1182/2 3.165,00 77 72 62 

8. Pl.Słoneczny 1/4 50,80 - 85.790 2161,2162 702,50 78 73 63 

9. Sikorskiego 52/7 25,32 1,55 35.550 1588/1 645,00 81 76 66 

10. Sikorskiego 53/3a 26,90 11,10 36.790 1587/1 9.640,00 80 75 65 

11. Zbąszyńska 16/7 51,90 14,40 71.190 455 525,00 82 77 67 

 
Poz. 1742 

 
Uchwała Nr LII/860/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. W uchwale Nr XLII/714/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
29 października 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 7 załącznika do 
uchwały w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

lokal 
 wysokość bonifikaty 

[%] 
rozłożenie 
ceny  
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na raty 
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2 ] wartość 

[zł] 
5 lat 

7 Chrobrego 27/6 73,20 - 102.150
1286 

454m2 2.177,50 81 76 66 

 
§ 2. W uchwale Nr LI/839/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 175 załącznika do uchwały w ten sposób, 
że otrzymuje on brzmienie: 

lokal 
 wysokość bonifikaty 

[%] 
rozłożenie 
ceny  
na raty 
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2 ] wartość 

[zł] 
5 lat 

175 
Wełniany 
Rynek 16/5 

59,10 - 91.350 
1865,1866 

440m2 1.605,00 81 76 66 

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

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta  

Krystyna Sibińska  

 
Poz. 1743 

 
Uchwała Nr LII/861/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art.3 
ust.1 pkt 2, art.4 ust.1 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 
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 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
 
 

ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr LII/861/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 kwietnia 2009r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych  

do przekształcenia na własność 
 

lp. położenie nieruchomości 

 
 

nr działki 
 

 
 

powierzchni
a 

[m2] 

 
opłata za 

przekształcenie 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu 
opłaty 

jednorazowo 
[%] 

1. ul. Dąbroszyńska 3/207 348 3.910 95 
2. ul. Dąbroszyńska 106 3/172 360 6.360 95 

3. ul. 9 Maja 22 815/3 771 18.820 95 
4. ul. Koralowa 2139 729 13.220 95 
5. ul. Koralowa 2140 806 14.620 95 

6. ul. Traugutta 4A 1587 280 10.030 95 
7. ul. Powstańców Śląskich 16 154 447 17.830 95 
8. ul. Powstańców Śląskich 24 159 481 17.710 95 

9. ul. Żniwna 10 1504 457 30.880 95 

 
Poz. 1744 

 
Uchwała Nr LII/862/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

kamienicy przy ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz.1568 ze zm.)  
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i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałami nr LXIV/740/2005 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
21 lutego 2007r. oraz nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 
2008r. uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XLVII/793/2009 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 
2009r. w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1. otrzymuje brzmienie: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 10, której pełnomocnikiem jest Kierownik 
ADM nr 1 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 
49 020,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wykonania  remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 
 
 § 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 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1745 

 
Uchwała Nr LII/863/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

kamienicy przy ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz.1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie  zabytków  i  opiece  nad zabytkami (Dz. U. z  2003r.  nr 162,  poz. 1568  ze zm.)  
i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałami nr LXIV/740/2005 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
21 lutego 2007r. oraz nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 
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§ 1. W uchwale Nr XLVII/802/2009 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 
2009r. w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1. otrzymuje brzmienie: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 1, której pełnomocnikiem jest Kierownik  
ADM nr 1 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 49 350,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania  remontu elewacji wraz z kolorystyką 
elewacji. 
 
 § 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 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1746 

 
Uchwała Nr LII/864/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

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

§ 1. W uchwale Nr XLVII/801/2009 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 
2009r. w sprawie udzielenia dotacji celowej  dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 2 w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1. otrzymuje brzmienie: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 2, której pełnomocnikiem jest Kierownik  
ADM nr 1 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie  
45 150,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wykonania  remontu elewacji wraz z kolorystyką elewacji budynku. 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
           Przewodniczący Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1747 

 
Uchwała Nr LII/865/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta  

przy ul. Warszawskiej 35 w Gorzowie Wlkp. 

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

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela  Muzeum Lubuskiemu im. Jana  Dekerta 
przy ul.Warszawskiej 35 w Gorzowie Wlkp. dotacji w kwocie 23 900,00 zł  
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji – Programu Prac Konserwatorskich dla Spichlerza 
przy ul.Fabrycznej oraz Programu Prac Konserwatorskich dla Zespołu Willowo-Ogrodowego 
przy ul.Warszawskiej 

 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
           Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                     Krystyna Sibińska 
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Poz. 1748 
 

Uchwała Nr LII/866/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały o  udzielenie dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.  

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

§ 1. Uchyla się  uchwałę Nr XLVII/782/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia dotacji Wspólnocie  Mieszkaniowej  kamienicy przy 
ul.Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp. 

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

 
Poz. 1749 

 
Uchwała Nr LII/867/2009 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie § 3 uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia  

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

§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymują Pan/i 
 
1. Baczyński Grzegorz,    15. Ostrouch Jerzy,  
2. Bicki Tomasz,   16. Panek Andrzej, 
3. Błaszczak Roman,    17. Popiel Olgierd, 
4. Bodnar Zbigniew,      18. Popiel Ryszard, 
5. Dorna Tadeusz,                                                      19. Rusakiewicz Waldemar, 
6. Drwięga Grzegorz,       20. Rymar Dariusz, 
7. Kaup-Zimna Joanna,      21. Sawicki Jarosław, 
8. Kostanecki Andrzej,                                              22. Skroban Czesław, 
9. Kuczyńska Elżbieta,      23. Sokołowski Kazimierz, 
10. Kuraszkiewicz Robert,                                        24. Sornat Krzysztof, 
11. Michałowski Zenon,                                             25. Tkacz Włodzimierz, 
12. Mleczak Mariusz,                                                 26. Widecki Wiesław, 
13. Nuckowski Krzysztof,   27. Wydmański Piotr, 
14. Obiegło Dariusz,                                                   28. ŻalNorbert 
 
oraz  
Ruch Młodzieży Niezależnej, 
Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „ Solidarność”. 
 

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

 
                  Krystyna Sibińska 

 
Poz. 1750 

 
Zarządzenie nr 1236/II/2009 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 20 kwietnia 2009r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 11 ust.1 pkt.1 
uchwały nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     4.500,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          4.500,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         4.500,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe         4.500,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat          4.500,00 
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 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     4.500,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          4.500,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         4.500,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe         4.500,00 
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej             4.500,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   15.500,00 
Wydział Spraw Obywatelskich       15.500,00 
zadanie zlecone            7.400,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         7.400,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe         7.400,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           106,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               17,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         3.600,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         1.977,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          1.700,00 
 
porozumienia             8.100,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         8.100,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe         8.100,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          8.100,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   15.500,00 
Wydział Spraw Obywatelskich       15.500,00 
zadanie zlecone            2.900,00 
Dział 750 – Administracja publiczna         2.900,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe         2.900,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        2.900,00 
 
porozumienia           12.600,00 
Dział 750 – Administracja publiczna       12.600,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe       12.600,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           705,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             114,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       11.020,00 
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii        761,00
  

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

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Poz. 1751 
 

Zarządzenie nr 1237/II/2009 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 20 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   75.786,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        75.786,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa        75.786,00 
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego     75.786,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami       75.786,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   75.786,00 
Wydział Obsługi Urzędu         75.786,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa        75.786,00 
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego     75.786,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        1.000,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             500,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       11.100,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia       21.080,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        39.606,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe          2.500,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Poz. 1752 
 

Zarządzenie nr 1253/II/2009 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 kwietnia 2009r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   12.300,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        12.300,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        12.300,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe         9.800,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         9.800,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność         2.500,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         2.500,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   12.300,00 
Szkoła Podstawowa nr 1        12.300,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        12.300,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe         9.800,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         3.000,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      6.800,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność         2.500,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          2.500,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

wz. Prezydenta Miasta 
 

Urszula Stolarska 
Zastępca Prezydenta Miasta



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5  (186) / 2009 

 

INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Krystyna Sibińska 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Urszula Stolarska 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

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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