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SPIS TREŚCI
Poz. 2044
Uchwała  Nr  LXXIII/1161/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  12  maja  2010  r.  
w  sprawie  utworzenia  instytucji  kultury  pod  nazwą  Centrum  Edukacji  Artystycznej  - 
Filharmonia Gorzowska

Poz. 2045
Uchwała  Nr  LXXIII/1162/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  12  maja  2010  r.  
w sprawie nadania  statutu  instytucji  kultury pod nazwą Centrum Edukacji  Artystycznej  - 
Filharmonia Gorzowska

Poz. 2046
Uchwała  Nr  LXXIII/1163/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  12  maja  2010  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Poz. 2047
UchwałaNR  LXXIV/1164/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  utworzenia  Stowarzyszenia  Lubuska  Sieć  Szerokopasmowa  z  siedzibą  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2048
UchwałaNR  LXXIV/1165/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2049
UchwałaNR  LXXIV/1166/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
Miasto Gorzów Wlkp. w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

Poz. 2050
UchwałaNR  LXXIV/1167/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  opłat  za  świadczenia  w  przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez  
Miasto Gorzów Wlkp. 

Poz. 2051
Uchwała  Nr  LXXIV/1168/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2052
Uchwała  Nr  LXXIV/1169/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2053
Uchwała  Nr  LXXIV/1170/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010r..
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2054
UchwałaNR  LXXIV/1171/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r. 
zmieniajaca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania 

Poz. 2055
UchwałaNR  LXXIV/1172/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 2056
UchwałaNR  LXXIV/1173/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2057
UchwałaNR  LXXIV/1174/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2058
UchwałaNR  LXXIV/1175/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Poz. 2059
UchwałaNR  LXXIV/1176/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną

Poz. 2060
UchwałaNR  LXXIV/1177/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie uchylenia uchwały o udzielenie dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej 
remontu pałacyku przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2061
UchwałaNR  LXXIV/1178/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2062
UchwałaNR  LXXIV/1179/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2063
UchwałaNR  LXXIV/1180/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  maja  2010  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.
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Poz. 2064
Uchwała  Nr  LXXVI/1181/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  11  czerwca  2010r.
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2065
Uchwała  Nr LXXVI/1182/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  11  czerwca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2066
UchwałaNR LXXVII/1183/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie zakresu i formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze 
półrocze,  informacji  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  planów 
finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Poz. 2067
Uchwała Nr LXXVII/1184/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2068
Uchwała Nr LXXVII/1185/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2069
Uchwała Nr LXXVII/1186/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2070
Uchwała Nr  LXXVII/1187/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2071
Uchwała Nr  LXXVII/1188/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2072
Uchwała Nr LXXVII/1189/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2073
UchwałaNR LXXVII/1190/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011.

Poz. 2074
UchwałaNR LXXVII/1191/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011- 2012.
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Poz. 2075
UchwałaNR LXXVII/1192/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji

Poz. 2076
UchwałaNR LXXVII/1193/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 30 czerwca 2010 r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy.

Poz. 2077
UchwałaNR LXXVII/1194/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  pobyt  osoby  przyjętej  do  Ambulatorium 
Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2078
UchwałaNR LXXVII/1195/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2079
UchwałaNR LXXVII/1196/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w opłatach  za  usługi  przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2080
UchwałaNR LXXVII/1197/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji  przedmiotowej  do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2081
UchwałaNR LXXVII/1198/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., 
przy ul.Żwirowej.

Poz. 2082
UchwałaNR LXXVII/1199//2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Poz. 2083
UchwałaNR LXXVII/1200/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego
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Poz. 2084
UchwałaNR LXXVII/1201/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego 

Poz. 2085
UchwałaNR LXXVII/1202/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Poz. 2086
UchwałaNR LXXVII/1203/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w  sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulicy  Dziewięciu  Muz  (dawna  ulica 
Kusocińskiego)  w  Gorzowie  Wlkp.z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2087
UchwałaNR LXXVII/1204/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego w rejonie ulicy Dziewięciu Muz (dawna ulica Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2088
UchwałaNR LXXVII/1205/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  dla  obszaru  położonego  w rejonie  ulic:  Żwirowej, 
Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej 

Poz. 2089
UchwałaNR LXXVII/1206/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 2090
UchwałaNR LXXVII/1207/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.  
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2091
UchwałaNR LXXVII/1208/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku 
Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2092
Uchwała  Nr  LXXVIII/1209/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  15  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2093
Uchwała  Nr  LXXVIII/1210/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  15  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2094
Zarządzenie Nr 1702/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2095
Zarządzenie  Nr  1734/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19  maja  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2096
Zarządzenie nr 1791/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 czerwca 2010r.  
w sprawie ustalenia  wysokości  stawek czynszu  za  dzierżawę dróg wewnętrznych  na cele 
niezwiązane  z  budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg  
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2044

Uchwała Nr LXXIII/1161/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - 
Filharmonia Gorzowska. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Tworzy  się  samorządową  instytucję  kultury  pod  nazwą  Centrum  Edukacji 
Artystycznej - Filharmonia Gorzowska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

§ 2. Instytucji  zostanie  udostępniony  przez  Organizatora  majątek  ruchomy 
i nieruchomy, konieczny do prowadzenia działalności, po zakończeniu inwestycji pod nazwą 
"Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wlkp. - Filharmonia Gorzowska". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2045

Uchwała Nr LXXIII/1162/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - 
Filharmonia Gorzowska. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonii Gorzowskiej.

STATUT CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ- FILHARMONII 
GORZOWSKIEJ 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 2. Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska, zwane dalej CEA, jest 
samorządową instytucją kultury działającą na podstawie: 
1)ustawy  z dnia  25  października  1991  roku  o organizowaniu  i prowadzeniu  działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. 2001 nr 13 poz.123 ze zm.), 
2)ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 
ze zm.), 
3)ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych  (Dz.U.  2009  nr  157  
poz. 1240), 
4)ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223 
ze zm.), zwanych dalej „ustawami”, 
5)aktu  o utworzeniu  instytucji,  tj.  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
Nr  LXXIII/1161/2010  z dnia  12  maja  2010  roku  w sprawie  utworzenia  instytucji 
upowszechniania  kultury  pod  nazwą  Centrum  Edukacji  Artystycznej  -  Filharmonia 
Gorzowska w Gorzowie Wlkp., 
6)umowy nr:  RPLB.05.01.00-08-001/09-00 o dofinansowanie  Projektu:  "Budowa Centrum 
Edukacji  Artystycznej  w Gorzowie Wlkp.  - etap I sala koncertowa" w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

§ 3. 1. Siedzibą CEA jest Miasto Gorzów Wlkp. 
2. Terenem działania CEA jest terytorium Rzeczypospolitej i zagranicą. 

§ 4. 1. Organizatorem CEA jest Miasto Gorzów Wlkp. 
2. Nadzór nad CEA w imieniu Organizatora sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
3. Organizator dokonuje okresowej kontroli i oceny działalności CEA w zakresie: 
1)zgodności z zasadami i celami polityki kulturalnej Miasta, 
2)działalności  artystycznej,  stopnia  zaspakajania  potrzeb  kulturalnych  społeczeństwa 
i poziomu artystycznego, 
3)wyników  ekonomicznych,  prawidłowości  gospodarowania  mieniem  i wykorzystania 
środków finansowych, 
4)przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 5. CEA uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez Organizatora. 

Rozdział 2.
Zakres działalności 

§ 6. 1. Podstawowym  celem  działalności  CEA  jest  upowszechnianie  kultury 
muzycznej  poprzez  popularyzację  muzyki  poważnej  oraz  działalność  edukacyjna  w tym 
zakresie.  Stworzenie społeczeństwu możliwości obcowania z uznanymi w świecie dziełami 
twórców,  interpretowanymi  przez  najznakomitszych  wykonawców  sprzyjać  będzie 
pogłębieniu  sfery  duchowej  mieszkańców,  ich  uwrażliwieniu  i rozbudzaniu  najwyższych 
potrzeb pozamaterialnych. 
2. Powyższe cele CEA realizuje w oparciu o własny zespół orkiestrowy oraz zapraszanych 
wykonawców i zespoły artystyczne o najwyższej renomie. 

§ 7. 1. Powyższe cele CEA realizuje w szczególności poprzez: 
1)utworzenie i prowadzenie orkiestry kameralnej, 
2)organizację  koncertów  muzyki  poważnej  i innych  form  muzycznych  o możliwie 
najwyższym poziomie artystycznym, zarówno przy pomocy miejscowych wykonawców, jak 
i angażowanie wybitnych wykonawców z Polski i zagranicy, 
3)realizację  cykli  edukacyjnych  dla  dzieci  i młodzieży  z zakresu  muzyki  poważnej, 
współpracę w zakresie budowy programu edukacyjnego z Wydziałem Edukacji i Wydziałem 
Kultury Urzędu Miasta, 
4)angażowanie  artystów  –  wykonawców  i tworzenie  zespołów  tematycznych  dla  potrzeb 
upowszechniania muzyki, 
5)dbałość  o dostępność  proponowanej  oferty  kulturalnej,  szczególnie  wobec  środowiska 
dzieci i młodzieży, 
6)realizację  zadań z zakresu mecenatu Miasta nad twórczością muzyczną,  w szczególności 
poprzez współpracę ze środowiskiem gorzowskich szkół artystycznych, 
7)prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie szkolenia młodych talentów, 
8)współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego przygotowania nowych 
kadr artystycznych, 
9)prowadzenie wszelkiej działalności upowszechniającej muzykę poważną oraz ofertę CEA 
w postaci  wystaw,  wydawnictw  ulotnych  i trwałych,  audycji  radiowych  i telewizyjnych, 
pozyskiwanie w tym celu do współpracy wybitnych autorów – muzykologów, 
10)udział w nagraniach fonograficznych radiowych i telewizyjnych, 
11)obejmowanie patronatami wybranych zamierzeń lub wydarzeń kulturalnych, 
12)organizację kursów, sympozjów, warsztatów i obozów szkoleniowych, 
13)organizację innych przedsięwzięć upowszechniających kulturę muzyczną. 
2. CEA może realizować inne zadania spójne z własnym programem działania, na podstawie 
odrębnych umów i porozumień. 

§ 8. CEA w zakresie działalności artystycznej współpracuje z: 
1)mediami ogólnopolskimi i lokalnymi, 
2)firmami fonograficznymi, 
3)Związkiem Kompozytorów Polskich, 
4)Akademiami Muzycznymi w kraju i Filharmoniami w kraju, 
5)instytucjami muzycznymi zagranicą, 
6)Towarzystwami  Muzycznymi  działającymi  na  terenie  miasta  i kraju,  zajmującymi  się 
upowszechnianiem muzyki poważnej, 
7)innymi  instytucjami,  które  mogą  mieć  istotne  znaczenie  dla  budowania  programu 
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i popularyzowania przedmiotu działalności CEA. 

Rozdział 3.
Organy zarządzające 

§ 9. 1. Organem zarządzającym CEA jest dyrektor, który odpowiada za jej prawidłowe 
funkcjonowanie pod względem organizacyjnym i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania za pomocą zastępcy do spraw artystycznych, zwanego 
dalej dyrektorem artystycznym oraz głównego księgowego. 
3. Organem  odpowiadającym  za  działalność  artystyczną  i edukacyjną  instytucji  oraz 
prowadzącym orkiestrę jest dyrektor artystyczny. 
4. Dyrektora  i zastępcę  dyrektora  do  spraw  artystycznych  powołuje  i odwołuje  
Prezydent  Miasta  Gorzowa Wlkp.,  w trybie  przewidzianym przepisami  ustawy.  Powołanie 
następuje na czas określony. 
5. Odwołanie  dyrektora  lub  jego zastępcy,  powołanych  na  czas  określony,  może  nastąpić 
z powodu następujących okoliczności: 
1)choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków, 
2)naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, 
3)negatywnej oceny okresowej instytucji, dokonanej przez Organizatora, 
4)rezygnacji. 

§ 10. Organizację  wewnętrzną  CEA określa  regulamin  organizacyjny  nadany przez 
dyrektora w trybie przewidzianym przepisami ustawy. 

Rozdział 4.
Sposób uzyskiwania środków finansowych 

§ 11. 1. CEA  gospodaruje  samodzielnie  udostępnioną  i nabytą  częścią  mienia  oraz 
prowadzi  samodzielną  gospodarkę  w ramach  posiadanych  środków,  kierując  się  zasadami 
efektywności ich wykorzystania. 
2. Podstawą  gospodarki  finansowej  jest  roczny  plan  działalności  instytucji,  zatwierdzony 
przez  dyrektora,  z zachowaniem  wysokości  dotacji  Organizatora,  realizowany  zgodnie 
z zasadami wynikającymi z ustaw i umowy, wymienionych w § 2. 
3. Prezydent  Miasta  jest  organem  zatwierdzającym  roczne  sprawozdanie  finansowe 
instytucji. 
4. CEA prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach wynikających 
z ustaw i umowy, wymienionych w § 2. 

§ 12. 1. CEA  pokrywa  koszty  bieżącej  działalności  i zobowiązania  z uzyskanych 
przychodów. 
2. Przychodami CEA są: 
1)wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności wymienione w § 7 niniejszego statutu, 
2)dotacje budżetowe, 
3)środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 
4)wpływy z innych źródeł. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 13. CEA może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy 
regulujące prowadzenie tego typu działalności. Przychód osiągnięty z tego źródła może być 
wykorzystany wyłącznie na działalność statutową CEA. 
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§ 14. Wszelkich zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2046

Uchwała Nr LXXIII/1163/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 12 maja 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

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

§ 1. Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu  i barw  Miasta  
Gorzowa  Wielkopolskiego  w symbolice  Wojskowej  Komendy  Uzupełnień  
w Gorzowie Wlkp. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2047

UchwałaNR LXXIV/1164/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  84  ust  1  i  2  ustawy z  dnia  8  marca  1990 roku o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  utworzyć  stowarzyszenie  jednostek  samorządu  terytorialnego  
o nazwie „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Uchwala się statut stowarzyszenia, o którym mowa w §1 stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały .
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§  3.  Jako  przedstawiciela  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  komitecie  założycielskim 
stowarzyszenia, o którym mowa w §1, wyznacza się Sekretarza Miasta Ryszarda Knecia.

§  4.  Wyznacza  się  Sekretarza  Miasta  Ryszarda  Knecia  i  Dyrektora  Wydziału 
Informatyki  Roberta  Józefowicza  jako  przedstawicieli  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w stowarzyszeniu, o którym mowa w § 1

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr LXXIV/1164/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

 
STATUT STOWARZYSZENIA LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA 

Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WLKP.
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 
§ 1.1 Stowarzyszenie nosi nazwę  „Lubuska Sieć Szerokopasmowa” zwane w dalszej 

części statutu Stowarzyszeniem.
2.  Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym i  trwałym zrzeszeniem miast  i  gmin 
w celach niezarobkowych. 
3.Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej  a  siedzibą 
Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wlkp.
4. Stowarzyszenie w zależności od potrzeb może tworzyć biura regionalne.
5.  Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  stowarzyszeń 
 zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie.

§ 2. Stowarzyszenie działa na postawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia  
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 
oraz niniejszego statutu.

§  3.1  Stowarzyszenie  jest  organizacją  otwartą  zrzeszającą  jednostki  samorządu 
terytorialnego na zasadach dobrowolności. 
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Stowarzyszenie posługuję się znakiem logo - załącznik numer 1 do niniejszego statutu. 
5.  Stowarzyszenie  może  używać  pieczęci  ozdobnej  z  symbolem  logo  Stowarzyszenia 
pośrodku  
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i  napisem w otoku  „Lubuska  Sieć  Szerokopasmowa”-  załącznik  numer  2  do  niniejszego 
statutu.

§ 4. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi podmiotami o podobnym 
celu działania.

§ 5.1 W celu realizacji  zadań statutowych Stowarzyszenie  może zawierać  umowy 
z samorządami, ich związkami oraz  osobami prawnymi i fizycznymi.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,  z której dochód może służyć 
wyłącznie realizacji celów statutowych.
 

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§  6.1  Celem  Stowarzyszenia  jest  wspieranie  idei  samorządu  terytorialnego  oraz 
reprezentacja  wspólnych  interesów podmiotów będących  członkami  Stowarzyszenia  przez 
wspomaganie rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji elektronicznej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)  budowę  infrastruktury  sieciowej  koniecznej  do  zapewnienia  łączności z  szczególnym 
uwzględnieniem  transmisji   radiowej  pomiędzy  członkami  Stowarzyszenia  zwanej  dalej 
siecią,
2) pozyskiwanie środków koniecznych do budowy i utrzymania infrastruktury sieci, 
3)  realizacja  obowiązków  wynikających  z  decyzji  Prezesa  Urzędu  Komunikacji 
Elektronicznej o przyznaniu częstotliwości radiowych,
4) zarządzanie działalnością oraz finansowanie funkcjonowania sieci,
5) rozwój społeczeństwa informacyjnego i wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii  
w zakresie komunikacji elektronicznej,
6)  współpracę  z  organami  państwowymi  oraz  samorządowymi  w  zakresie  systemów 
bezpieczeństwa, monitorowania i ochrony środowiska,
7)  współpracę  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  zakresie  wykorzystania 
infrastruktury sieci, 
8)  wsparcie  rozwoju  gospodarczego,  w  szczególności  pobudzenie  rynku  lokalnego, 
wzmocnienie potencjału lokalnych przedsiębiorców,
9) prowadzenie działań na rzecz zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego,
10) działalność informacyjną i promocyjną z zakresu wykorzystania usług elektronicznych 
wśród mieszkańców,
11)  działalność  na  rzecz  podniesienia  poziomu  usług  urzędów  jednostek  samorządu 
terytorialnego. 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§  7.1  Członkami  zwyczajnymi  Stowarzyszenia  są  miasta  i  gminy  z  terytorium 
województwa lubuskiego. 
2.  W  uzasadnionych  przypadkach  związanych  ze  zmianą  obszarów  częstotliwości  oraz 
warunków  planowania  radiowego,  za  zgodą  Walnego  Zebrania  Członków  dopuszcza  się 
udział  jednostek  samorządu  terytorialnego  spoza  obszaru  województwa  lubuskiego  na 
zasadach członka zwyczajnego.
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§ 8. Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na:
1) zwyczajne – miasta i gminy,
2)  wspierające  – osoby prawne i  fizyczne  uznające  cele  i  zadania  Stowarzyszenia,  które  
zadeklarują pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną w realizacji celów Stowarzyszenia,
3) honorowe.
 

§ 9. Do obowiązków członków należy: 
1) przestrzeganie postanowień Statutu
2) opłacanie  składek członkowskich,
3) branie aktywnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.
 

§ 10. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego podczas Walnego Zebrania Członków oraz władz 
Stowarzyszenia,
2) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
3) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
4)wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.
 

§ 11. Członek wspierający i honorowy ma obowiązki i prawa przewidziane w §9 i §10 
z wyłączeniem  czynnego i biernego prawa wyborczego oraz obowiązku opłacania składek 
członkowskich.
 

§ 12.1 Jednostki ubiegające się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia zobowiązane są 
złożyć deklarację przystąpienia.
2.  Uchwałę o  przyjęciu  w  poczet  członków  zwyczajnych  i  wspierających  lub  odmowę 
przyjęcia wydaje Zarząd.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 
30 dni od daty jej doręczenia.
 

§ 13. 1 Nabycie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na mocy uchwały Zarządu 
podejmowanej po uprzednim wyrażeniu woli jednostki samorządu terytorialnego, w formie 
uchwały jej organu stanowiącego.
2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:
1)  wystąpienia  ze  stowarzyszenia  na  mocy  uchwały  organu  stanowiącego  jednostki 
samorządu,
2) likwidacji jednostki samorządu terytorialnego,
3)  skreślenia  z  listy  członków  na  pozytywnie  zaopiniowany  przez  Komisję  Rewizyjną 
wniosek  Zarządu  za  działalność  na  szkodę  Stowarzyszenia  sprzeczną  ze  statutem  lub  
uchwałami Walnego Zebrania Członków,
4) wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 
30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 14. 1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna
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2. Rozstrzygnięcia Organów Stowarzyszenia są podejmowane w formie uchwał.
3. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
5. W głosowaniu jawnym przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” następuje powtórzenie 
głosowania a przypadku ponownego braku rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego 
zebrania.
6.  Wybory  do  organów Stowarzyszenia  podejmowane  są  przy  obecności  co  najmniej 2/3 
członków stowarzyszenia w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

§  15.  Do  czasu  ukonstytuowania  się  organów  Stowarzyszenia  ich  funkcje  pełni 
komitet  założycielski  podejmując  kolegialnie  decyzje  większością  głosów  członków 
założycieli.

Walne Zebranie Członków
 

§ 16. 1 Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.  Zwyczajne  Walne  Zebranie  Członków zwoływane  jest  przez  Zarząd  co  najmniej  raz  
w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
4. Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływane jest co 
4 lata, nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji organów stowarzyszenia. 
5.  Podczas  Walnego  Zebrania  Członków  każde  miasto  i  gmina  dysponuje  liczbą  głosów 
zależną  od  liczby  mieszkańców  według  zasady:  1  głos  na  każdy  rozpoczęty  
1 000 mieszkańców ( słownie: jeden tysiąc mieszkańców) według danych opublikowanych  
w biuletynie statystycznym województwa za III kwartał roku ubiegłego- wydawany  przez  
właściwy terytorialnie dla członka urząd statystyczny.  
6. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą osoby delegowane odpowiednimi uchwałami 
przez rady miast/gmin które przystąpiły do Stowarzyszenia.
7.  Delegat  miasta/gminy  na  Walne  Zebranie  Członków  może  w  przypadku  okoliczności 
uniemożliwiających mu udział  w obradach jednorazowo delegować swego zastępcę,  który 
uczestniczy w Walnym  Zebraniu Członków bez biernego prawa wyborczego.

§ 17. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) przyjmowanie  sprawozdań Zarządu i  Komisji  Rewizyjnej,  bilansu oraz budżetu na rok 
następny,
2) udzielanie absolutorium Zarządowi  Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu,
4) ustalanie warunków pracy prezesa Zarządu,
5)  wybór  członka  Zarządu  wykonującego  funkcje  wynikające  z  prawa pracy  w  stosunku 
prezesa Zarządu,
6) wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
7)  ustalanie  wysokości  składek  członkowskich  i  innych  opłat  obowiązujących  
w Stowarzyszeniu,
8) udzielanie zgody Zarządowi na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
9) dokonywanie zmian w statucie,
10)  uchwalanie  na  wniosek  odpowiednio  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  regulaminów  ich 
działania,
11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12)  podejmowanie  uchwał  w  innych  sprawach  dotyczących  Stowarzyszenia  nie 
zastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub wnioskowanych przez Zarząd,
13) nadawanie honorowego członkostwa.
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§ 18. 1 Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd. 
2.  O terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Zarząd  obowiązany  jest  powiadomić  Członków 
Stowarzyszenia  najpóźniej  14  dni  przed  planowanym  terminem  Zebrania,  poprzez 
powiadomienie pisemnie na adres wskazany przez Członka Stowarzyszenia.
3. Walne Zebranie Członków otwierane jest przez prezesa Zarządu .
4. Walne Zebranie Członków wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania.
5. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w obecności co najmniej  2/3 Członków 
Stowarzyszenia.
6.  W  przypadku  braku  quorum,  Walne  Zebranie  Członków  odbywa  się  z  tym  samym 
porządkiem obrad o jedną godzinę później, z zastrzeżeniem że uchwały podejmowane są  
w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
7. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad.
8. Zmiana porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów.
9. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który jest podpisywany 
przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.
10. Do protokołu załącza się listę obecności.
11. Walne Zebranie Członków może uchwalić, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego 
Statutu,  regulamin  w którym  zostaną  zawarte  szczegółowe  postanowienia  dotyczące  jego 
funkcjonowania  a nieuregulowane w niniejszym Statucie.

§  19.  1  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  jest  zwoływane  na  podstawie 
uchwały Zarządu.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu czterech tygodni od 
daty  zgłoszenia  do  Zarządu  uzasadnionego  wniosku  przez  co  najmniej  jedną  trzecią 
Członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną.
3.  W  przypadku  nie  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  sposób  
określony w ust.2, prawo to przysługuje Komisji Rewizyjnej.

Zarząd

§ 20. 1 Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i 3 członków.
2. Kandydaci do Zarządu są rekomendowani po jednym przez członków Stowarzyszenia
3. Prezes Zarządu pełni funkcję pracodawcy w stosunku do pozostałych członków zarządu 
oraz  pracowników Stowarzyszenia.

§ 21. 1 Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu.
3. Prezes Zarządu  kieruje jego pracami, a przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności 
wiceprezes.
4.  Uchwały  Zarządu  są  podejmowane  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością 
w obecności co najmniej 3 jego członków z zastrzeżeniem przy równej liczbie głosów „za” 
i „przeciw” o rozstrzygnięciu decyduje głos prezesa Zarządu.
 

§ 22. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) strzeżenie interesów członków Stowarzyszenia.
2) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zebrania Członków.
3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
4) nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości. 
5)  podejmowanie  decyzji  i  działań  we  wszystkich  innych  sprawach,  niezastrzeżonych  
w Ustawie lub Statucie dla kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
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§ 23. 1 Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka,
2) odwołania,  
3) śmierci.
3.  Uzupełnienia  w  składzie  Zarządu  w  trakcie  kadencji  dokonuje  się  poprzez 
przybranie spośród  nie  wybranych  kandydatów,  według  kolejności  uzyskanych  głosów 
podczas  Walnego Zebrania Członków z wyłączeniem prezesa i wiceprezesa, których wyboru 
dokonuje Walne Zgromadzenie Członków.
4. W przypadku, gdy w okresie kadencji Zarządu zmianie ulega więcej niż dwóch członków, 
Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 

§ 24. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes informując pozostałych członków pisemnie 
lub pocztą elektroniczną pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odebrania.
2.  Z posiedzenia  Zarządu sporządza  się protokół  zatwierdzany przez Zarząd na kolejnym 
najbliższym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna
 

§ 25. 1 Komisja Rewizyjna składa się z 5 Członków wybranych przez Walne Zebranie 
Członków.
2.  Kandydaci  do  Komisji  Rewizyjnej  są  rekomendowani  po  jednym  przez  członków 
stowarzyszenia.
3.  Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  składu  przewodniczącego,  zastępcę 
przewodniczącego  
i sekretarza.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.
5. Szczegółowe zasady pracy komisji określa jej regulamin. 
 

§ 26. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
1) rezygnacji złożonej przez członka,
2) odwołania, 
3) śmierci.
 

§ 27. 1 Uzupełnienia w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji dokonuje się 
z  pośród  nie  wybranych  kandydatów,  według  kolejności  uzyskanych  głosów  podczas 
Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem, iż w ten sposób nie można dokonać przybrania 
więcej niż dwóch Członków Komisji Rewizyjnej. 
2. W przypadku, gdy w okresie kadencji zmianie ulega więcej niż dwóch Członków Komisji 
Rewizyjnej,  Zarząd  zobowiązany  jest  do  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania 
Członków. 

§ 28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,  
a zwłaszcza jego gospodarki finansowej,
2)  badanie  dokumentów  rachunkowych  oraz  zgodności  wydatków  z  przyjętym  budżetem 
Stowarzyszenia,
3)  przedstawianie  Walnemu  Zebraniu  Członków  wniosków  i  spostrzeżeń  dotyczących 
bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
4)  składanie  Walnemu  Zebraniu  Członków  sprawozdań  ze  swojej  działalności,  wraz  
z wnioskami w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium,
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5) szczegółowe zasady pracy komisji określa jej regulamin organizacyjny zatwierdzany przez 
Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek i finanse Stowarzyszenia

§ 29. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności: 
1) nieruchomości, 
2) ruchomości i inne prawa majątkowe
3) środki pieniężne.
 

§ 30. 1 Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 
1) składek członkowskich,
2) wpisowego
3) darowizn,
4) dotacji, grantów, subwencji itp., 
5) spadków i zapisów,
6) odsetek bankowych,
7) wpływów z opłat za usługi,
8) dochodów z własnej działalności gospodarczej, które służą realizacji celów  
statutowych Stowarzyszenia,
9) innych przewidzianych prawem źródeł.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie na 
realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Wpisowe do stowarzyszenia oraz należna roczna składka członkowska są proporcjonalne 
do ilości mieszkańców i obliczane na podstawie  § 16 ust 5 .
5.  Wysokość  wpisowego  do  stowarzyszenia  oraz  składki  rocznej  uchwalana  jest  podczas 
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków poprzedzającego rok którego dotyczy na wniosek 
Zarządu stowarzyszenia.
6. Płatność należnych składek następuje jednorazowo do końca pierwszego kwartału  za dany 
rok kalendarzowy.
7. Płatność wpisowego oraz pierwszej  rocznej składki członkowskiej następuje w terminie  
3 miesięcy od daty uchwały Zarządu nie  później  niż  1 miesiąc przed zakończeniem roku 
kalendarzowego.
8.  Należna  składka  jest  proporcjonalna  do  ilości  miesięcy  członkostwa  w  skali  roku, 
z zastrzeżeniem że naliczana jest od każdego rozpoczętego miesiąca członkowskiego. 
9. Przy utracie członkostwa składka liczona jest za cały rok w którym ustaje członkostwo. 
 

§  31.  1  Oświadczenia  woli  w  imieniu  Stowarzyszenia,  w  tym  w  sprawach 
majątkowych, składa dwóch członków Zarządu w tym prezes.
2.  W przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności  prezesa,  oświadczenie  o których  mowa  
w ust. 1 za prezesa składa wiceprezes.
 

§ 32. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 

§ 33. Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami 
może  następować  tylko  w  ramach  realizacji  celu,  na  który  te  przysporzenia,  subwencje  
i dotacje zostały przeznaczone.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 
§  34.  1  Zmiana  Statutu  dokonywana  jest  na  mocy  uchwały  Walnego  Zebrania 

Członków podejmowanej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
2/3 członków. 
2.  Stowarzyszenie  rozwiązuje  się  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków 
podjętej  przy udziale kwalifikowanej  większości 2/3 głosów w obecności  co najmniej  2/3 
członków stowarzyszenia lub w innych prawem przewidzianych przypadkach. 
3.  Podejmując  uchwałę  o rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne  Zebranie  Członków określa 
zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora. 
4.  Do  obowiązków  likwidatora  należy  przeprowadzenie  kontroli  dokumentacji 
Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po 
jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków. 
5. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, 
w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym 
uszczupleniem. 
6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 
7. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy. 
 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

 
§ 35. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

uwaga: załacznik nr 1 i 2 do statutu znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2048

UchwałaNR LXXIV/1165/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 
wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. 

Na  podstawie  art.  18  ust.1  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust.  
2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175  
poz. 1632 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2010r. Nr 17, poz. 95)  
uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  ramach  struktur  Gorzowskiego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki 
Społecznej  w  Gorzowie  Wlkp.  działa  ośrodek  wsparcia:  Dom  Dziennego  Pobytu,  
ul. Cichońskiego 5.

§  2.  Ośrodek  wsparcia  pomaga  w  zaspokojeniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych 
osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagają częściowej 
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opieki.

§ 3. Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp. czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00 - 16.00 i zapewnia następujący zakres usług:
a)usługi pralnicze;
b) usługi pielęgniarskie;
c) terapię zajęciową;
d) usługi opiekuńcze;
e) świadczenie pracy socjalnej;.
f) wyżywienie.

§  4.  Osoby  określone  w  §  2  mogą  ubiegać  się  o  skierowanie  w  formie  decyzji 
administracyjnej do ośrodka wsparcia określonego w § 1 bezpośrednio w tym ośrodku lub  
w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.
1.  Skierowanie  w formie  decyzji  administracyjnej  do  ośrodka  wsparcia  wydaje  Dyrektor 
GCPRiPS w Gorzowie Wlkp. na wniosek osoby zainteresowanej. 

§  5.  Opłatę  za  pobyt  w  ośrodku  wsparcia  ustala  Dyrektor  GCPRiPS  
w Gorzowie Wlkp. w uzgodnieniu z osobą kierowaną, biorąc pod uwagę przyznany zakres 
usług zgodnie z poniższymi zasadami:
1)  usługi  pralnicze  –  odpłatności  ustalona  zgodnie  z  uchwałą  Nr  XXXIII/365/2004  
Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2004r.  w sprawie  zasad  przyznawania  
i odpłatności za usługi pralnicze świadczone w Domu Dziennego Pobytu, oraz częsciowego 
lub całkowitego zwalniania z odpłatności za te usługi oraz tryb ich pobierania;
2) usługi pielęgniarskie – nieodpłatnie;
3) terapia zajęciowa – nieodpłatnie;
4) usługi opiekuńcze – nieodpłatnie;
5) pracę socjalną – nieodpłatnie;
6) wyżywienie według następujących zasad: 
a) śniadania - odpłatność 100% z zastrzeżeniem § 6 uchwały;
b) obiady – odpłatność zgodnie z poniższą tabelą: 

% dochodu na osobę 
samotnie gospodarującą 

ustalony zgodnie z 
kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 

1 ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość 
opłaty w % 

ustalona od ceny 
za ilośc 

wydanych 
obiadów w 
miesiącu 

% dochodu na osobę w 
rodzinie ustalony 

zgodnie z kryterium 
dochodowym 

określonym w art. 8 
ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej

Wysokość 
opłaty w % 

ustalona od ceny 
za ilośc 

wydanych 
obiadów w 
miesiącu

do 180% bezpłatnie do 150% bezpłatnie
od 181% do 250% 50% od 151% do 230% 50%

powyżej 251% 100% powyżej 231% 100%

§ 6. Osoby skierowane do ośrodka wsparcia wymienionego w § 1 nie ponoszą opłat 
określonych  w §  5,  jeżeli  dochód  osoby samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

19



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (195)/2010

§ 7.  W przypadkach  szczególnych  takich  jak min:  długotrwała  choroba,  zdarzenie 
losowe,  ponoszenie  wysokich  kosztów  leczenia,  zwłaszcza  jeżeli  ustalona  odpłatność  za 
usługi w formie wyżywienia stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie na 
wniosek Kierownika Domu Dziennego Pobytu lub osoby zainteresowanej można zwolnić  
z ponoszenia odpłatności za wyżywienie na określony czas

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/363/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
25 sierpnia 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2049

UchwałaNR LXXIV/1166/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez 
Miasto Gorzów Wlkp. w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe.

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.), art. 11, art. 16 ust. 1, ust. 3, ust. 5 
i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 
art.  87  ust.  1  pkt  2  i  art.  88  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  Przepisy  
wprowadzające Ustawę o Finansach Publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241), art. 12 ust.1 pkt 3 
i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 79 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 1. Z dniem 01 lipca 2010 r. stawia się w stan likwidacji zakłady budżetowe – 
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp. w celu ich przekształcenia  
w jednostki budżetowe.
2.  Wykaz  przedszkoli  publicznych  prowadzonych  przez  Miasto  Gorzów  Wlkp.  stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§  2  1.  Na  likwidatorów  zakładów  budżetowych  wyznacza  się  dyrektorów 
poszczególnych przedszkoli.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1)  przeprowadzenie  inwentaryzacji  wszystkich  aktywów i  pasywów zgodnie  z  przepisami 
ustawy  o  rachunkowości,  ustalenie  stanu  środków  obrotowych  i  majątku  trwałego 
znajdującego się w użytkowaniu zakładów budżetowych,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładów budżetowych, zgodnie 
z przepisami ustawy o rachunkowości,

20



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (195)/2010

3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia każdego z zakładów budżetowych.
4) zakończenie likwidacji następuje wg stanu się na dzień 31.12.2010 r. 

§ 3 1. Za dzień likwidacji zakładów budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 2 uznaje 
się 31 grudnia 2010 r. 

§  4  1.  Z  dniem 1  stycznia  2011 r.  tworzy się  jednostki  budżetowe –  przedszkola 
publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp., których wykaz zawiera załącznik nr 1 do 
uchwały.
2.  Nowo  utworzone  jednostki  budżetowe  –  przedszkola  publiczne  zachowują  swoje 
dotychczasowe nazwy.
3.  Nowo  utworzone  jednostki  budżetowe  kontynuują  zadania  zlikwidowanych  zakładów 
budżetowych.
4.  Z  dniem  1  stycznia  2011  r.  mienie  zlikwidowanych  zakładów  budżetowych  staje  się 
mieniem odpowiedniej jednostki budżetowej.
5.  Z  dniem  1  stycznia  2011  r.  należności  i  zobowiązania  zlikwidowanych  zakładów 
budżetowych,  według  stanu  na  dzień  zakończenia  likwidacji  przejmują  nowo  utworzone 
jednostki budżetowe.
6. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.  Bilans  zamknięcia  każdego  ze  zlikwidowanych  zakładów  budżetowych  jest  bilansem 
otwarcia odpowiedniej, nowo utworzonej jednostki budżetowej.
8. Przedszkola publiczne jako jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp. 
prowadzą  gospodarkę  finansową  według  zasad  określonych  w  ustawie  o  finansach 
publicznych.
9. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania nowo utworzonych jednostek budżetowych – 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. określają ich statuty.
10. Zobowiązuje się Rady Pedagogiczne przedszkoli do dostosowania statutów przedszkoli 
do postanowień niniejszej uchwały w terminie do 31 stycznia 2011 r.
11. Pracownicy każdego ze zlikwidowanych zakładów budżetowych stają się pracownikami 
nowo  utworzonych  jednostek  budżetowych  ,  zachowując  dotychczasowe  warunki  pracy  
i płacy. 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr LXXIV/1166/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

Lp. Przedszkola Adres
1 Przedszkole Miejskie nr 1 im. Świat Bajeczki Jedyneczki Kos. Gdyńskich 29
2 Przedszkole Miejskie nr 2 Drzymały 26
3 Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Hałabały Słoneczna 11
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4 Przedszkole Miejskie nr 4 Kobylogórska 107
5 Przedszkole Miejskie nr 6 Drzymały 18
6 Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat Głowackiego 4
7 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 Widok 25
8 Przedszkole Miejskie nr 10 Lelewela 1
9 Przedszkole Miejskie nr 11 Malczewskiego 2
10 Przedszkole Miejskie nr 12 Sportowa 2
11 Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka Bracka 19
12 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 im. Przyjaciół Dzieci Kasprowicza 10
13 Przedszkole Miejskie nr 15 im. Baśniowy Dom Boh. Warszawy 5
14 Przedszkole Miejskie nr 16 Wiejska 6
15 Przedszkole Miejskie nr 17 Maczka 21
16 Przedszkole Miejskie nr 18 Łużycka  8
17 Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy 9 Maja 7
18 Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody Walczaka 47
19 Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka Dunikowskiego 5 a
20 Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole Szarych Szeregów 2
21 Przedszkole Miejskie nr 23 im. Tygryska Pietrka Wróblewskiego 32
22 Przedszkole Miejskie nr 25 Długosza 34
23 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 27 Śląska 42
24 Przedszkole Miejskie nr 29 Wróblewskiego 48
25 Przedszkole Miejskie nr 30 Taczaka 1a
26 Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka Chmielna 7
27 Przedszkole Miejskie nr 32 im. Króla Maciusia I Stilonowa 20
28 Przedszkole Miejskie nr 33 Walczaka 4

Poz. 2050

UchwałaNR LXXIV/1167/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Gorzów Wlkp. 

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. 14 ust. 5 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.  W przedszkolach  prowadzonych  przez  Miasto  opłacie  podlegają  świadczenia 
wykraczające  poza  podstawę  programową,  obejmujące  zajęcia  realizowane  w  zakresie  
i czasie przekraczającym czas potrzebny na realizację podstawy programowej, w tym zajęcia 
dla  dzieci  uzdolnionych  (kółka:  sportowe,  turystyczne,  przyrodnicze,  krajoznawcze, 
matematyczne,  przyjaciół książki, komputerowe), nauka gry na instrumentach muzycznych 
innych  niż  perkusyjne,  zajęcia  prowadzone  przez  specjalistów (logopedów,  psychologów, 
terapeutów),  warsztaty  artystyczne  (sekcja  tańca  towarzyskiego,  zespół  wokalny, 
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instrumentalny), gimnastyka artystyczna, gimnastyka korekcyjna, języki obce.

§ 2. Opłata za zajęcia wymienione w § 1 określone na podstawie płac i pochodnych 
nauczycieli zatrudnionych w gorzowskich placówkach przedszkolnych wynosi za 1 godzinę: 
2,00 zł - zajęcia ze specjalistami (logopeda, terapeuta, psycholog), 1,80 zł - zajęcia dla dzieci 
uzdolnionych,  1,80  zł  –  nauka  gry  na  instrumentach  innych  niż  perkusyjne,  1,80  zł  – 
warsztaty  artystyczne  przekraczające  zakres  wymagań  określonych  w  podstawie 
programowej, 1,80 zł – gimnastyka artystyczna, 1,80 zł – gimnastyka korekcyjna, 1,80 zł – 
języki obce. Koszt 1 godz. z pochodnymi- nauczyciel przedszkola przy uśrednionym pensum 
- 37,00 zł. Liczebność grup od 1 dziecka (zajęcia indywidualne ze specjalistami) do 25 osób.

§ 3. Rodziny wielodzietne (co najmniej troje dzieci) objęte pomocą opieki społecznej, 
z których do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko, za każde z uczęszczających 
dzieci wnoszą 50 % opłaty za zajęcia określone w § 1.

§ 4. Środki finansowe w przypadku obniżenia opłaty zabezpieczy Miasto

§ 5. Informację dotyczącą rodzaju zajęć, o których mowa w § 1 i ilości godzin zajęć 
w przedszkolu rodzice deklarują pisemnie, w momencie przyjęcia dziecka do placówki.

§ 6. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzą nauczyciele przedszkoli lub zatrudnieni 
dodatkowo przez placówkę nauczyciele  różnych specjalności.  Zajęcia  dokumentowane są  
w dzienniku zajęć przedszkoli.

§ 7. Opłata za przedszkole winna być wniesiona do końca miesiąca, którego należność 
dotyczy.  W  przypadku,  gdy  ten  dzień  jest  ustawowo  wolny  od  pracy,  za  ostatni  dzień 
płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr LXII/691/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005 r. 
w  sprawie  opłat  za  świadczenia  prowadzonych  przez  gminę  przedszkoli  publicznych, 
zmieniona uchwałą Nr LXIV/728/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2051

Uchwała Nr LXXIV/1168/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie zmiany uchwały  budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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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.  214 pkt  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  
( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust  5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) 
Rada Miasta  uchwala  co następuje:

§  1.  W  załączniku  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych, do uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę   20.158 zł
- zwiększeniu planu wydatków  o kwotę 245.888 zł
 
załącznik  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2010 rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. 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 i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2052

Uchwała Nr LXXIV/1169/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 8.740 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8.740 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
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§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 8.740 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.740 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2053

Uchwała Nr LXXIV/1170/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.211 ust.1, art. 212 ust 1, pkt 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz .1240 
ze  zm.)  w  związku  z  art.  121  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  
Przepisy  wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.Nr  157,  poz.1241)  
Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.660.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.660.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.660.000 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      10.000 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.650.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§  5.Postanawia  się  udzielić  pomocy  finansowej  Samorządowi  Województwa 
Lubuskiego  w  wysokości  1.600.000  zł  na  dofinansowanie  wydatków  majątkowych 
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związanych
z modernizacją Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2054

UchwałaNR LXXIV/1171/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  uchwale  Nr  XXXIX/655/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27  sierpnia  2008r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania wprowadza się następujące zmiany:
1) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) w trybie art.151 i art.231 Kodeksu cywilnego - jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami 
rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta”,
2) w § 8 dodaje się ust.4 w brzmieniu: 
„4. Ustanawianie służebności drogowych na drogach wewnętrznych, stanowiących własność 
Miasta,  polegajacych  na  prawie  przechodu  i  przejazdu  do  nieruchomości  prywatnych 
powstających w wyniku podziału - odbywa się na następujących warunkach:
1)  nieodpłatnie  –  w  odniesieniu  do  nieruchomości,  w  obrębie  których  dokonuje  się 
wydzielenia gruntów pod poszerzenie dróg stanowiących własność Miasta – pod warunkiem 
nieodpłatnego przekazania tych gruntów na rzecz Miasta,
2) odpłatnie  – w pozostałych  przypadkach,  według stawki 500zł  netto  od każdej  działki  
o  powierzchni  do  1.000m²,  a  w  przypadku  większych  działek  -  za  każde  1.000m² 
nieruchomości  objętej  podziałem,  w  zaokrągleniu  do  pełnego  tysiąca,  z  wyłączeniem 
powierzchni gruntów wydzielanych pod drogi.”

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2055

UchwałaNR LXXIV/1172/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

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

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Józefą Strus umowy najmu lokalu użytkowego o pow.42,15 m² usytuowanego na parterze 
budynku przy ul. Chrobrego 18, na czas nieoznaczony. Stawka czynszu netto za najem lokalu 
wynosi 20,90zł/m² miesięcznie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2056

UchwałaNR LXXIV/1173/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz §2 ust.4 i §9 ust.1 pkt 7 
uchwały Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie 
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zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  
Nr 31 poz.504) zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
27  czerwca  2007r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, 
poz.1885) oraz Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Józefem  i  Wandą  Maciejewskimi  prowadzącymi  działalność  pod  firmą  PHU 
INSTALATOR  s.c.,  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.61m²  usytuowanego  
w budynku  przy ul.  Śląskiej  7,  na  czas  nieoznaczony -  z  przeznaczeniem na  działalność 
handlową. Stawka czynszu netto za najem lokalu wynosi 6,50zł/m² miesięcznie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2057

UchwałaNR LXXIV/1174/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

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

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
ze Stowarzyszeniem Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze umowy najmu lokalu 
użytkowego  o  pow.120,1m²  usytuowanego  w  budynku  przy  ul.  Towarowej  6a,  na  czas 
nieoznaczony - z przeznaczeniem na działalność leczniczą. Stawka czynszu netto za najem 
lokalu wynosi 5,60zł/m² miesięcznie.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2058

UchwałaNR LXXIV/1175/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.2c ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. od 
żądania  zwrotu  udzielonej  Tomaszowi  i  Magdalenie  Wierzbickim  bonifikaty  od  ceny 
sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  Nr  1  w  budynku  przy  ul.Matejki  70  -  w  związku 
przeznaczeniem środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu w kwocie 88.000zł na dokończenie 
budowy  domu  jednorodzinnego  w  Janczewie  gm.  Santok  oraz  na  spłatę  kredytu 
budowlanego.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2059

UchwałaNR LXXIV/1176/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru ograniczonego Al. 11 Listopada, ul. Olimpijską i drogą wewnętrzną

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), uchwala się co następuje: 

§  1.  Postanawia  się  przystąpić  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.w  rejonie  ul.  Olimpijskiej  
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i  Al.  11  Listopada  w  Gorzowie  Wlkp.  uchwalonego  uchwałą  Nr  LXXIX/795/2002  
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ul.  Olimpijskiej
i Al. 11-go Listopada.

§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§  3.  1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  określenie  zasad  zabudowy  
i  zagospodarowania  terenu  z  przeznaczeniem  na  funkcje  usług  komercyjnych,  zabudowy 
mieszkaniowej  wielorodzinnej,  komunikacji  oraz  wynikające  z  istniejących  uwarunkowań 
przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu:
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie 
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym;
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2060

UchwałaNR LXXIV/1177/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie uchylenia uchwały o udzielenie dotacji na wykonanie dokumentacji projektowej 
remontu pałacyku przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1.  Uchyla się uchwałę nr LXXII/1150/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
28 kwietnia  2010r.  w sprawie  udzielenia  dotacji  na wykonanie  dokumentacji  projektowej 
remontu pałacyku przy ul. Wał Okrężny 36-37 w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2061

UchwałaNR LXXIV/1178/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1.  Skargę Pana Andrzeja Przytuły uznaje się za bezzasadną- uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1178/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

Uzasadnienie

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 
24.05.2010r.  rozpatrywała  skargę  Pana  Andrzeja  Przytuły  na  na  prawidłowość  wydania 
decyzji  środowiskowej dla planowanego parkingu samochodów osobowych przy stadionie 
żużlowym, przy ul.Śląskiej i jakość dokumentów stanowiących podstawę wydania tej decyzji 
oraz  planowaną  rozbudowę  stadionu.  W  przeprowadzonym  postępowaniu  wyjaśniającym 
stwierdzono, iż dnia 15.07.2009r. wpłynął do Urzędu wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w  Gorzowie  Wlkp.  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla około 420 samochodów, na potrzeby 
kibiców,  na  działce  nr  1224  przy  stadionie  żużlowym,  przy  ul.  Śląskiej.  Do  wniosku 
dołączono  wszystkie  wymagane  dokumenty  formalne,  w  tym  kartę  informacyjną 
przedsięwzięcia  opracowaną  przez  StanisławaWołoszyna,  eksperta  Polskiej  Izby Ekologii. 
Dane  o  złożonym  wniosku  zostały  umieszczone  w  biuletnie  informacji  publicznej  
Miasta Gorzowa Wlkp. Ze względu na to, że parking będzie posiadał więcej niż 300 miejsc 
parkingowych,  zaliczony  został  na  podstawie  paragrafu  3  ust.1  pkt  53  rozporządzenia  
Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć 
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko ( Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do przedsięwzięć tzw. II grupy, dla których 
wykonanie  raportu  o  oddziaływaniu  na  środowisko  nie  jest  obligatoryjne.  W  ramach 
prowadzonego postępowania administracyjnego wystąpiono do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  pismem  z  dnia 
03.08.2009r.,  znak  WSR-7624-1-26/PIS/1/09.  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny 
pismem  z  dnia  11.08.2009r.  znak:  NZ-771-55/1  -35/09  nie  stwierdził  potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia.  Analizując 
treść  karty  informacyjnej  załączonej  przez  wnioskodawcę  i  postanowienie  Państwowego 
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Gorzowie  Wlkp.  uznano,  że  dla  planowanego 
parkingu  nie  ma  potrzeby  przeprowadzania  oceny  oddziaływania  na  środowisko  
tj. sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedstawione w karcie obliczenia 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  powietrze,  klimat  akustyczny,  wody  powierzchniowe  
i  podziemne  wykonane  zostały  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  zasadami  
i  przepisami.  Ponadto  parking  porządkować  będzie  sprawę  parkowania  samochodów  
w rejonie stadionu w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. Nieuzasadnionym jest zarzut 
wzrostu poziomu hałasu spowodowany rozbudową trybun.  Podstawowym źródłem hałasu  
w  trakcie  zawodów  żużlowych  są  używane  w  wyścigach  motocykle.  Ilość  startujących  
w jednym wyścigu zawodników oraz ilość wykonywanych przez nich okrążeń toru nie uległa 
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zmianie.  Planowana nadbudowa trybun od strony ulicy Jasnej, spełni jednocześnie funkcję 
ekranu akustycznego dla mieszkańców tej ulicy. Zakres robót planowany przez inwestora nie 
wymaga  badań poziomu hałasu.  Stadion żużlowy należy traktować jako obiekt  istniejący, 
który  musi  spełniać  określone  wymagania  ochrony środowiska.  Badaniami  oddziaływania 
takich  obiektów na  środowisko zajmuje  się  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony Środowiska  
w  Zielonej  Górze,  Delegatura  w  Gorzowie  Wlkp.  Z  uzyskanych  w  Delegaturze  WIOŚ  
w  Gorzowie  Wlkp.  informacji  wynika,  że  badania  emisji  hałasu  wokół  stadionu 
przeprowadzone zostaną w najbliższym czasie. Mając powyższe na względzie uznano skargę 
Pana Andrzeja Przytuły za bezzasadną.

Poz. 2062

UchwałaNR LXXIV/1179/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  (Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  w  związku  z  art.22  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  Państwa  Anny  i  Eugeniusza  Kowalskich  uznaje  się  za  bezzasadną- 
uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1179/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

Uzasadnienie

Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  posiedzeniu  w  dniu 
24.05.2010r.  rozpatrywała  skargę  Państwa  Anny  i  Eugeniusza  Kowalskich  na  bezprawne 
działanie Urzędu Miasta w odniesieniu do działki gruntu Nr 234 o powierzchni 1,3228ha przy 
ul.Srebrnej.  W przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym stwierdzono,  iż inwestycja 
budowy głównego kanału kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej oraz sieci  wodociągowej  do 
obsługi Osiedla Górczyn została przeprowadzona w latach 1989-1991 przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. Z uwagi na trudności ze skontaktowaniem się 
z przebywający za granicą właścicielem działki - nie było możliwości prowadzenia na tym 
etapie  rozmów  w  sprawie  nabycia  przez  Miasto  tej  nieruchomości  lub  wypłaty 
odszkodowania  za  szkody  poniesione  w  związku  z  realizacją  inwestycji.  W  związku  
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z  późniejszymi  zarzutami  Państwa  Kowalskich  sprawa  została  skierowana  na  drogę 
postępowania sądowego, którym objęto podnoszone przez skarżących zarzuty, w tym kwestie 
wypłaty odszkodowania za materiały skradzione podczas realizacji inwestycji, z tytułu utraty 
dochodów z ww. działki  i  bezumownego korzystania  z  niej  przez Miasto czy też zwrotu 
kosztów rekultywacji  gruntu.  Postępowanie zakończyło  się wyrokiem Sądu Apelacyjnego  
w Poznaniu z dnia 4 grudnia 1996r.- Sygn.Akt I Ca 29/96 utrzymującym w mocy wyrok Sądu 
Wojewódzkiego  w Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  9  lipca  1996r.-  Sygn.  Akt  IC 752/92.  Na tej  
podstawie  w  1997r.  wypłacone  zostały  Państwu  Kowalskim  odszkodowanie  za  szkody 
wyrządzone na nieruchomości.

W  następnych  latach  w  celu  uregulowania  przebiegu  oraz  zapewnienia  dostępu  do 
przebiegających przez ten teren sieci infrastruktury technicznej- prowadzone były negocjacje 
w sprawie nabycia tej nieruchomości przez Miasto. Obszerna korespondencja oraz negocjacje 
zarówno  z  właścicielemi  nieruchomości  jak  i  występującym  w  ich  imieniu  Witoldem 
Kowalskim- nie przyniosły rezultatów. Miasto przejęło tę nieruchomość we wrześniu 2007r. 
korzystając  z  prawa  pierwokupu  w  odniesieniu  do  warunków  umowy  sprzedaży 
nieruchomości zawartej pomiędzy jej właścicielami, a Western Poland Wood Products Spółką 
z o.o. reprezentowaną przez Adama Pawlucia i Jarosława Logdańskiego. Zgodnie z art.109 
ust.1  pkt  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  -  gminie 
przysługuje  prawo  pierwokupu  w  przypadku  sprzedaży  niezabudowanej  nieruchomości 
nabytej  uprzednio  przez  sprzedawcę  od  Skarbu  Państwa  albo  jednostek  samorządu 
terytorialnego.  Nieruchomość,  obejmująca  działkę  gruntu  Nr  234  przy  ul.  Srebrnej 
(oznaczona  wówczas  Nr  8/7)  została  oddana w użytkowanie  wieczyste  na rzecz  Państwa 
Kowalskich  aktem  notarialnym  Rep.  A  Nr  2063/83  z  dnia  31  sierpnia  1983r.  
z  przeznaczeniem  pod  inwestycję  uprawy  ogrodniczo-  warzywnej.  Notariusz  był 
zobowiązany  do  zastrzeżenia  w  umowie  sprzedaży  warunku  skorzystania  przez  Miasto  
z  prawa  pierwokupu  tej  nieruchomości.  Z  uwagi  na  brak  woli  przyjęcia  przez  Państwa 
Kowalskich kwoty 1.650.000zł, stanowiącej cenę nabycia tej nieruchomości-  na podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego Sygn.Akt X Ns 29/07 z dnia 29 listopada 2007r. została ona 
złożona  do  depozytu  sądowego.  Tym  samym  Miasto  wykonało  obowiązek  zapłaty  ceny 
nabycia nieruchomości. Wobec powyższego skargę Państwa Anny i Eugeniusza Kowalskich 
uznano za bezzasadną.

Poz. 2063

UchwałaNR LXXIV/1180/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1. Skargę Pani Ireny Siudy uznaje się za bezzasadną, uzasadnienie stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr LXXIV/1180/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

Zasady wynajmowania lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
zostały  określone  uchwałą  Nr  LXIV/1017/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28 października 2009r. Zgodnie z § 10 pkt 4 umowa najmu na czas nieoznaczony może być 
zawarta  z  osobami,  które  nie  uzyskały  zgody  na  przedłużenie  umowy  najmu  lokalu 
socjalnego  na  kolejny  okres  roczny  z  uwagi  na  przekroczenie  kryterium  dochodowego 
obowiązującego przy zawieraniu umów najmu lokali socjalnych zgodnie z § 8 pkt 1. Zgodę 
taką  może  wyrazić  Prezydent  Miasta  na  wniosek  osoby  zainteresowanej,  po  uzyskaniu 
pozytywnej opinii Społecznej komisji Mieszkaniowej pod warunkiem nie posiadania tytułu 
prawnego do innego lokalu przez żadnego z członków prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe z wnioskodawcą. Kryteria dochodowe, które winny być spełnione przy zawieraniu 
umów na czas nieoznaczony zostały określone w § 8 pkt 2, zgodnie z którym w przypadku 
gospodarstw wieloosobowych średni miesięczny dochód brutto nie może przekroczyć 150% 
najniższej emerytury na każdego członka gospodarstwa.Lokal przy ul. Kolejowej 9/2 został 
wskazany  rodzinie  Pani  Ireny  Siuda  w  2008r.  w  ramach  realizacji  wyroku  sądowego 
orzekającego  o  eksmisji  z  poprzednio  zajmowanego  lokalu  komunalnego.  W  oparciu  
o przywołany akt prawa miejscowego umowa najmu została zawarta na okres jednego roku 
z  możliwością  przedłużenia  na  kolejny  okres,  jeżeli  najemca  znajduje  się  w  sytuacji 
uzasadniającej  zawarcie takiej  umowy.  W wyniku weryfikacji  sytuacji  finansowej rodziny 
Pani  Siuda  ustalono,  że  dochód  brutto  przypadający  na  1  osobę  w  3  –  osobowym 
gospodarstwie domowym wynosi  1.456,19 zł  i przekracza,  zarówno kryterium dochodowe 
umożliwiające zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres roczny , które nie 
może  przekroczyć  75%  najniższej  emerytury  tj.  506,33zł  na  osobę,  jak  i  kryterium 
dochodowe  umożliwiające  przekwalifikowanie  zajmowanego  lokalu  socjalnego  na  lokal 
mieszkalny  na  czas  nieoznaczony,  które  zostało  ustalone  w  wysokości  150%  najniższej 
emerytury, tj. 1.012,65zł, co zaskutkowało brakiem podstaw do zawarcia umowy najmu na 
czas  nieoznaczony.  W  świetle  powyższych  ustaleń  Komisja  Spraw  Społecznych  uznała 
skargę za bezzasadną.

Poz. 2064

Uchwała Nr LXXVI/1181/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 czerwca 2010r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.  z  2001 roku Nr 142,  poz.1591 ze  zm.);  art.12  pkt  5  ustawy z  dnia  
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5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 2, 3, 4, 10, art. 217, art. 237 ust.1  ustawy z dnia 
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.1240)  Rada  Miasta  
uchwala  co następuje:

§ 1.1.Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 5.041.070 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.304.053 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    262.983 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Zmniejsza się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę 5.041.070 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi         104.333.416 zł.

§  3.1  Zmniejsza  się  planowane  przychody  pochodzące  z  wolnych  środków  jako 
nadwyżki  środków  pieniężnych  na  rachunku  bieżącym  budżetu  wynikającej  z  rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.041.070 zł.
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą         130.176.416 zł.

§ 4. Tabela nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2010r.,  do uchwały budżetowej na 
2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  grudnia  2009r. 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  5.  W  uchwale  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. § 17 otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2.400.000 zł 
oraz  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w  Miejskim  Programie  Profilaktyki  
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  kwotę  3.197.983  zł  oraz  w  Miejskim 
Programie Przeciwdziałania Narkomani na kwotę 167.000 zł".

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
 

uwaga: załaczniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2065

Uchwała Nr LXXVI/1182/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 czerwca 2010r.
 

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     890.811 zł
2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę     890.811 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     890.811 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  5.492.639 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  4.601.828 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  4 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:  załączniki  od 1 do 4 do uchwały zbajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2066

UchwałaNR LXXVII/1183/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze 
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów 

finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U.z 2001r. nr 142, poz.1592 ze zm.),  art.  266 ust.  2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 
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§  1.  Informacja  z  wykonania  budżetu  za  pierwsze  półrocze  roku  budżetowego 
obejmuje:
1.Część tabelaryczną zawierającą w szczególności: 
1)zestawienie ogólne z wykonania budżetu określające dochody,  wydatki  (w tym bieżące, 
majątkowe), deficyt /nadwyżkę budżetową, przychody oraz rozchody,
2)wykonanie planu dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej,
3)wykonanie  planu  wydatków  wg  działów  i  rozdziałów  klasyfikacji  budżetowej  
z wyodrębnieniem: 
a)wydatków bieżących , w tym: 
-wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki 
związane z realizacją ich zadań statutowych,
-dotacje na zadania bieżące,
-świadczenia na rzecz osób fizycznych,
-wydatki  na  programy  finansowane  z  udziałem  środków  pochodzących  z  budżetu  Unii 
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących  
z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
-poręczenia i gwarancje,
-obsługa długu,
b)wydatków majątkowych,
4)wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych 
miastu odrębnymi ustawami,
5)wykonanie  planu  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  przez  miasto  zadań  
w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
6)wykonanie  planu  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  przez  miasto  zadań  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
7)wykonanie  planu  dotacji  udzielonych  z  budżetu  miasta  jednostkom  sektora  finansów 
publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
8)wykonanie planu wydatków majątkowych według zadań,
9)zestawienie zbiorcze wykonania planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
10)zestawienie  zbiorcze  wykonania  planu  dochodów  gromadzonych  na  rachunkach 
dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.
2.Część opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, w której omówieniu 
w szczególności podlegają: 
1)zmiany w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Prezydenta 
Miasta w okresie pierwszego półrocza,
2)wykonanie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetu,
3)stan zadłużenia.

§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz 
przedsięwzięć,  o  których  mowa w art.  226 ust.  4  ustawy o  finansach  publicznych  wraz  
z informacją o przebiegu ich realizacji.

§  3.  Informacja  z  wykonania  planów  finansowych  instytucji  kultury  za  pierwsze 
półrocze powinna zawierać:
1)wykonanie przychodów ogółem, w tym dotacji podmiotowej i celowej,
2)wykonanie kosztów,
3)stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
4)omówienie  wykorzystania  przez  instytucje  kultury  otrzymanych  w  I  półroczu  roku 
budżetowego dotacji z budżetu miasta.
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§ 4. Przepis §1 ust. 1 pkt 10 oraz § 2 stosuje się po raz pierwszy w roku 2011.

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

§  6.  Traci  moc  Uchwała  Nr  LXXII/873/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  z  dnia  
28 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i  formy informacji  o przebiegu wykonania budżetu 
miasta  za  I  półrocze  wraz  z  informacją  o  przebiegu wykonania  planów finansowych  za  
I półrocze samorządowych instytucji kultury.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2067

Uchwała Nr LXXVII/1184/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.), art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2,art.214, art. 215, art.235, art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z art.  121 ust.  4 i  5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. -  Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     561.507 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     375.399 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     375.399 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę     186.108 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     186.108 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     561.507 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę       45.845 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę       42.435 zł
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     430.836 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i   3430.836 zł
5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę     218.951 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
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o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3     218.951 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§  5.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załaczniki nr 1- 5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2068

Uchwała Nr LXXVII/1185/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę      59.493 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      59.493 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      59.493 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      59.493 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2069

Uchwała Nr LXXVII/1186/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214,  art.  215,  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z art. 121 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) oraz art.13, ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (t.j.Dz.U.z 2007 roku Nr 43, poz.277 ze zm) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     232.917 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę     182.917 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę       50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     232.917 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     182.917 zł
3. Zwiększa się wydatki majatkowe o kwotę       50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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uwaga: załączniki od nr 1- 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2070

Uchwała Nr  LXXVII/1187/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010r.

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

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

§  1.  W  załączniku  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych, do uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę     318.864 zł
- zwiększeniu planu wydatków  o kwotę     318.864 zł
 
załącznik  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2010 rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. 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 i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2071

Uchwała Nr  LXXVII/1188/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia  30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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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.),  w  związku  z  art.  121  ust  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy 
wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.1241)  Rada  Miasta  
uchwala  co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, do 
uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

zwiększeniu planu  przychodów przedszkoli miejskich o kwotę   198.260,00
zwiększeniu planu  wydatków przedszkoli miejskich o kwotę   198.260,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załacznik nr 1 do uchwały znajduje sie do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2072

Uchwała Nr LXXVII/1189/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010r.

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

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

§ 1. Załącznik nr 5 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  1 do 
niniejszej uchwały

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2073

UchwałaNR LXXVII/1190/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011

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

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2011 na sfinansowanie 
budowy  oświetlenia  ulicy  Szmaragdowej.  Finansowanie  łącznie  nie  przekroczy  kwoty 
100.000  złotych,  w  tym  druga  rata  opłaty  przyłączeniowej  do  sieci  elektroenergetycznej 
ENEA oraz budowa oświetlenia wraz z nadzorem inwestorskim.
2. Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2074

UchwałaNR LXXVII/1191/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2011- 2012

Na podstawie  art.  18  ust.  2,  pkt  9  lit.  e,  art.  58  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 8 lit. e 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§  1.  1.  Wyraża  się  zgodę  na  zaciągnięcie  zobowiązania  na  lata  2011-2012  na 
sfinansowanie wkładu własnego związanego z projektem „Lubuski e-Urząd” realizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskiego Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  Działanie  1.3.  społeczeństwo  informacyjne,  którego  źródłem 
finansowania  jest  Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego.  Koszt  wkładu  własnego  
w roku 2011 wynosi 136.000,00 zł i w roku 2012 wynosi 58.000,00 zł, razem 194.000,00 zł.
2. Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 

Poz. 2075

UchwałaNR LXXVII/1192/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.  5 ust. 5 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm.), uchwala się, co następuje. 

§  1.  1.  Uchwała  określa  szczegółowy  sposób  konsultowania  z  organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji zwanych dalej "konsultacjami".
2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
1) pomocniczości;
2) partnerstwa;
3) suwerenności;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji.
3.  Konsultacje  przeprowadza  się  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w ust. 3, 
w sprawie poddanej konsultacji.
5. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy. Ich wynik nie jest wiążący dla organów Miasta 
Gorzowa Wlkp.
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§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć formę: 
1) bezpośrednich spotkań;
2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;
3) ankiet.
2. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy: 
1) Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) co najmniej 5 organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
3.  W  przypadku  określonym  w  ust.  2,  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  określa  
w  szczególności  przedmiot,  formę  i  termin  przeprowadzenia  konsultacji  oraz  właściwą 
komórkę  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  odpowiedzialną  za  ich 
przeprowadzenie.
4. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp.: www.bip.gorzow.pl.

§ 3.  1.  Konsultacje,  o których mowa w § 2 ust.  1 pkt.  1,  prowadzone są poprzez 
umieszczenie  zawiadomienia  o  spotkaniu  na  stronie  internetowej  www.bip.gorzow.pl  
w termienie nie późniejszym niż 5 dni przed datą spotkania.
2.  Spotkaniu  przewodniczy  pracownik  merytoryczny  właściwej  komórki  organizacyjnej 
Urzędu Miasta, odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji.
3.  W  spotkaniu  może  uczestniczyć  przewodniczący  właściwej  komisji  merytorycznej  
Rady Miasta lub wskazany przez niego inny radny.
4. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający wynik konsultacji, do którego dołącza się 
listę obecności.
5. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia,  o terminie konsultacji, 
dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, temat konsultacji, przebieg dyskusji, podjęte 
opinie i ustalenia.

§  4.  1.  Konsultacje,  o  których  mowa  w §  2  ust.  1  pkt.  2,  odbywają  się  poprzez 
umieszczenie zawiadomienia o możliwości wyrażania pisemnej opinii na stronie internetowej 
www.bip.gorzow.pl.
2. Termin wyrażania pisemnej opinii nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zamieszczenia 
zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust.  1.  Niewyrażenie  opinii  we  wskazanym  terminie 
oznacza rezygnację z prawa do jej  wyrażania lub akceptację  projektu prawa miejscowego 
poddanego konsultacjom.
3. Opinia jest ważna, jeżeli  została podpisana.  Niepodpisana może być  opinia przesyłana  
e-mailem.
4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka organizacyjna Urzędu Miasta odpowiedzialna 
za przeprowadzenie konsultacji w termienie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego na ich 
składanie, sporządzając informację sprawozdawczą.

§ 5.  1.  Konsultacje,  o których mowa w § 2 ust.  1 pkt.  3,  prowadzone są poprzez 
opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej www.bip.gorzow.pl.
2. Druk ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji.
3.  Ankieta  jest  ważna,  jeżeli  zostało  prawidłowo  wypełniona  ze  wskazaniem  wszystkich 
danych  wymaganych  w ankiecie  i  podpisana.  Niepodpisana  może  być  ankieta  przesłana  
e-mailem.
4. Analizy zebranych opinii dokonuje komórka organizacyjna Urzędu Miasta odpowiedzialna 
za przeprowadzenie konsultacji w termienie 14 dni po upływie terminu wyznaczonego na ich 
składanie, sporządzając informację sprawozdawczą.
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§ 6.  Informację  sprawozdawczą  z  przeprowadzonych  konsultacji  Prezydent  Miasta 
Gorzowa Wlkp. publikuje na stronie internetowej www.bip.gorzow.pl.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2076

UchwałaNR LXXVII/1193/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala się co 
następuje: 

§  1.  W  uchwale  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr  LXIV/1017/2009  z  dnia  
28  października  2009r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego zasobu gminy wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2) w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony 
dochód nie może przekroczyć 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym 
i 150% najniższej emerytury na każdego członka w gospodarstwie wieloosobowym."
2) § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ 4) które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy 
najmu  lokalu  socjalnego  na  kolejny  okres  roczny  z  uwagi  na  przekroczenie  kryterium 
dochodowego  obowiązującego  przy  zawieraniu  umów  najmu  lokali  socjalnych  zgodnie  
z § 8 pkt 1. Zgodę taką może wyrazić Prezydent Miasta na wniosek osoby zainteresowanej, 
po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  pod  warunkiem  nie 
posiadania  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  przez  żadnego  z  członków  prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe z osobą wnioskującą i  spełniania  kryterium dochodowego 
zgodnie z § 8 pkt 2."
3) w § 22 dodaje się ust.2 o brzmieniu: „ 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych 
potrzebami  Miasta,  dotyczących  osób niezbędnych  dla  Miasta,  wynikających  z  charakteru 
wykonywanej  przez  nich  pracy,  po  uzyskaniu  pozytywnych  opinii:  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej  i  właściwej  komisji  Rady  Miasta,  Prezydent  Miasta  może  odstąpić  od 
uregulowań  zawartych  w  ust.  1  i  wyrazić  zgodę  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu  
o  powierzchni  przekraczającej  80m²,  bez  względu na  wysokość  osiąganego  dochodu  pod 
warunkiem nie posiadania przez wnioskodawcę ani jego współmałżonka tytułu prawnego do 
innego lokalu w granicach administracyjnych miasta.”
4) w § 26 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu: 
a)  „  15.  Wnioskodawcy  są  zobowiązani  do  poinformowania  właściwego  w  sprawach 
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mieszkaniowych  wydziału  Urzędu  Miasta  o  każdej  zmianie  dotyczącej  :  a)  adresu 
zamieszkania,  b)  sytuacji  mieszkaniowej,  c)  sytuacji  finansowej.  W  razie  zaniedbania 
obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym,  korespondencję wysłaną na ostatni 
podany adres uważa się za doręczoną.”
b) „ 16. Nieusprawiedliwiony brak aktualizacji wniosku dotyczący sytuacji mieszkaniowej, 
finansowej oraz zmiany adresu zamieszkania, w przypadku skutecznego wezwania uważany 
będzie za rezygnację z ubiegania się o zawarcie umowy najmu i skutkuje skreśleniem z listy 
przydziału.”
5) w załączniku nr 1 pkt 6 tabeli ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „ 1) za każdy rok zabiegania 
o umieszczenie na listę, potwierdzony pozytywną kwalifikacją wniosku.”
6) w załączniku nr 2 pkt 5 tabeli ppkt1) otrzymuje brzmienie: „ 1) za każdy rok zabiegania 
o umieszczenie na listę, potwierdzony pozytywną kwalifikacją wniosku”

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2077

UchwałaNR LXXVII/1194/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt osoby przyjętej do Ambulatorium 
Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.8  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art.  42 pkt 5 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz § 29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób 
w  stanie  nietrzeźwości  oraz  organizacji  izb  wytrzeźwień  i  placówek  utworzonych  lub 
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.). 

§ 1.  Ustala  się wysokość opłaty z tytułu pobytu  osoby przyjętej  do Ambulatorium 
Kontrolowanego Trzeźwienia w Gorzowie Wlkp. w wysokości 250 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2010 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2078

UchwałaNR LXXVII/1195/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b, art.13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o  drogach  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  Nr  19  z  2007  r.,  poz.  115  ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  25  listopada  2009r.  Regulamin  Płatnego  Parkowania  Rozdział  wprowadza  się 
następujące zmiany:
1.  W  Rozdziale  I  „Przepisy  wprowadzające”  dodaje  się  ppkt  12  i  13,  które  otrzymują 
brzmienie: „12) moBILET – system rozliczania rzeczywistego czasu parkowania w Strefie 
Płatnego  Parkowania  za  pomocą  telefonu  komórkowego  oraz  technologii  GPRS.”  „13) 
winieta parkingowa – dokument potwierdzający korzystanie z systemu moBILET”.
2.  W Rozdziale  III  „Realizacja  opłat  w  SPP”  w pkt  2  dodaje  się  ppkt  c  w brzmieniu:  
„c) korzystanie z systemu moBILET.”
3. Zmianie ulega Rozdział  III pkt 3, który otrzymuje brzmienie: „3) Dowód stwierdzający 
uiszczenie  opłaty  za  parkowanie  (bilet  parkingowy,  abonament,  winieta  parkingowa)  lub 
dokument  upoważniający  do bezpłatnego  parkowania  (karta  parkingowa,  karta  specjalna), 
należy umieścić  za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu,  w sposób nie budzący 
wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Umieszczenie ich w miejscu niewidocznym lub 
w sposób uniemożliwiający bezpośredni  odczyt  z  zewnątrz  będzie traktowane jako postój 
nieopłacony”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2079

UchwałaNR LXXVII/1196/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  8  ust.  1  ustawy z  dnia  5  lipca  2001  o  cenach1 (Dz.U.Nr  97,  
poz.  1050  ze  zm.),  art.34a  ust.2  ustawy z  dnia  15  listopada  1984r.  Prawo przewozowe  
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) - uchwala się, co następuje: 
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§  1.  W  uchwale  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Nr  LXV/1020/2009  z  dnia  
25 listopada 2009 roku w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp., zmianie ulega § 5, który otrzymuje 
brzmienie:  "§ 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej  ważne są bilety z nadrukiem 
"MZK Gorzów Wlkp." oraz bilety wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego, na którym 
widoczne jest przesuwające się logo MZK Gorzów Wlkp. z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 lit."o"."

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2080

UchwałaNR LXXVII/1197/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

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

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

§  1.  W  uchwale  Nr  LXVI/1065/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18  grudnia  2009  roku  w  sprawie  stawki  dotacji  przedmiotowej  do  wozokm  w  trakcji 
autobusowej  i  tramwajowej,  na  2010  rok,  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp., zmienionej uchwałą Nr LXXII/1149/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 kwietnia 2010 roku , wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na: 
-trakcja autobusowa - 2,08 zł/wozokm
-trakcja tramwajowa - 5,54 zł/wozokm

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2081

UchwałaNR LXXVII/1198/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Porządkowego Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp., 
przy ul.Żwirowej

Na podstawie art. 40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.  
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) uchwala sie  
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/54/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r. 
w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  Porządkowego  Cmentarza  Komunalnego  
w  Gorzowie  Wlkp.,  przy  ul.Żwirowej,  zmienionej  Uchwałą  Nr  XXXVII/581/2008  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia 25 czerwca 2008r. zmianie ulega § 3, który otrzymuje 
brzmienie:
3. 1. Biuro Administratora znajduje się: 
1)  przy  ul.Żwirowej  5  na  terenie  cmentarza-  do  spraw  koordynacji  działań  podmiotów 
gospodarczych oraz osób wykonujących usługi,
2)  przy  ul.Żwirowej  5  k  -  do  spraw  w  zakresie  prowadzenia  dokumentacji  cmentarnej, 
pobierania opłat, wystawiania faktur, ustalania terminu pogrzebu, itp.,
2. Biuro Administratora jest czynne w poniedziałki oraz od środy do soboty w godz. 700 - 
1500, a we wtorki od godz.700 - 1630.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2082

UchwałaNR LXXVII/1199//2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Na podstawie art.18 ust.2  pkt 9 lit.a  ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.25 ust.2, art.34 ust.6 i 6a oraz 
art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651), uchwala się co następuje: 
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§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania i zbywania lokali użytkowych.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) Komisji Rady Miasta – należy przez to rozumieć komisję Rady Miasta właściwą do spraw 
gospodarki;
3) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.; 
4)  Zarządcy  –  należy  przez  to  rozumieć  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  
w Gorzowie Wlkp.; 
5) lokalu – należy przez to rozumieć lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, budynek 
użytkowy stanowiący w całości przedmiot najmu, garaż i pomieszczenie gospodarcze; 
6) najmie i najemcy – należy przez to rozumieć najem i najemcę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego; 
7) czynszu – należy przez to rozumieć czynsz netto, będący iloczynem powierzchni lokalu  
i stawki czynszu wylicytowanej na przetargu lub ustalonej na podstawie uchwały; 
8)  stawce czynszu  – należy przez to  rozumieć  miesięczną  stawkę czynszu  netto  za 1 m² 
powierzchni użytkowej lokalu; 
9)  działalności  rzemieślniczej  –  należy  przez  to  rozumieć  w  szczególności  działalność 
zakładów pralniczych,  maglowania bielizny,  elektrycznych,  motoryzacyjnych,  krawieckich, 
kuśnierskich,  optycznych,  złotniczych,  fryzjerskich,  kosmetycznych,  zegarmistrzowskich, 
renowacji  mebli,  naprawy  sprzętu  radiowo  –  telewizyjnego  i  gospodarstwa  domowego, 
tapicerskich, stolarskich;
10) branżach zanikających – należy przez to rozumieć w szczególności szewstwo, szklarstwo, 
ślusarstwo; 
11) działalności biurowej – należy przez to rozumieć w szczególności usługi kserograficzne, 
reklamowe, prawnicze, finansowe, turystyczne; 
12) pomieszczeniu gospodarczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się 
poza  lokalem  użytkowym  lub  mieszkalnym,  służące  do  przechowywania  przedmiotów, 
produktów żywnościowych i opału.

Zasady najmu 

§  3.  1.  Lokale  mogą  być  wynajmowane  w  drodze  przetargu  lub  w  drodze 
bezprzetargowej – na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2. Do wynajęcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony przeznacza 
się wolne lokale w budynkach, które nie są przeznaczone do rozbiórki.

§  4.  1.  Wynajęcie  lokalu  na  czas  oznaczony  dłuższy  niż  3  lata  oraz  na  czas 
nieoznaczony następuje w drodze przetargu.
2.  Czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu  wykonuje  komisja  przetargowa  
w składzie od 3 do 7 osób wyznaczonych przez Prezydenta Miasta.
3. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej stawki czynszu.

§ 5.  1. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Miasta. 
Zgoda ta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat zawierana jest kolejna umowa, której przedmiotem jest ten sam lokal.
2. Nie wymaga zgody Rady Miasta wynajęcie lokalu: 
-w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat,
-na rzecz organizacji pożytku publicznego.
3. Zgody na wynajęcie lokalu organizacji pożytku publicznego udziela Prezydent Miasta po 
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zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.

§ 6. 1. Dopuszcza się:
1) rozszerzenie lub zmianę rodzaju działalności prowadzonej w lokalu;
2) podnajem lokalu – nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej;
3) w trakcie trwania stosunku najmu – zmianę stron umowy, ograniczając tę zmianę do: 
-małżonka, wstepnych i zstępnych najemcy,
-współnajemców.
2. Zgody na zmianę umowy najmu w przypadkach określonych w ust.1 udziela Prezydent 
Miasta po zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.

§ 7. 1. Warunki najmu lokalu ustala Prezydent Miasta.
2. Umowę najmu zawiera zarządca. Umowa winna zabezpieczać interesy Miasta w zakresie 
przychodów i dbałości o stan techniczny lokalu.
3.  Jeżeli  lokal  jest  nieczynny  ponad  miesiąc  bez  uzgodnienia  z  zarządcą,  zarządca  jest 
uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu.

Czynsz 

§  8.  Ustala  się  podział  miasta  na  strefy  oraz  bazowe  stawki  czynszu  określone  
w załączniku nr 1.

§  9.  1.  Przy  ustalaniu  wywoławczej  stawki  czynszu  do  przetargu  stosuje  się 
następujące zasady: 
1) w pierwszym przetargu nie może być ona niższa od stawki bazowej;
2) w kolejnych przetargach może być obniżana do 50% stawki bazowej.
2. Stawka czynszu ustalona w przetargu nie może być obniżana.

§ 10. Stawkę czynszu za najem lokalu wynajmowanego w drodze bezprzetargowej 
ustala się w wysokości nie niższej od stawki bazowej.

§ 11. 1. Stawka czynszu za najem piwnic związanych z lokalem wynosi 20% stawki za 
najem lokalu.
2.  W przypadku  rozszerzenia  lub  zmiany  rodzaju  działalności  prowadzonej  w lokalu  nie 
obniża się stawki czynszu.
3. Stawkę czynszu za podnajmowaną część lokalu podwyższa sie o połowę różnicy stawek, 
nie mnie niż o 50% stawki czynszu.
4. Dopuszcza się obniżenie bazowej stawki czynszu dla najemców prowadzących działalność, 
o której mowa w punkcie 4 załącznika nr 1.

§  12.  Stawka  czynszu  waloryzowana  jest  corocznie  od  dnia  1  czerwca  –  według 
wskaźnika  wzrostu  cen  towarów  i  usług,  ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 13. 1. Dopuszcza się obniżenie czynszu: 
1) do 50% – w przypadku poniesienia przez najemcę nakładów na przystosowanie lokalu do 
potrzeb  osób  niepełnosprawnych  lub  podwyższających  trwale  wartość  lokalu  –  do  czasu 
zrekompensowania tych nakładów;
2) dla najemców prowadzących w lokalu szkolenie uczniów: 
a) dla działalności rzemieślniczej i gastronomicznej o: 
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-10% – za 1 ucznia;
-15% – za 2 uczniów;
-20% – za 3 i więcej uczniów.
b) dla działalności handlowej o:
-5% – za 1 ucznia;
-10% – za 2 i więcej uczniów.
2. Zgody na obniżenie czynszu udziela Prezydent Miasta po zasięgnięciu opinii komisji Rady 
Miasta.

Zbywanie lokali 

§ 14. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom, jednak nie 
wcześniej niż po upływie 2 lat od zawarcia umowy najmu, a najem został nawiązany na czas 
nieoznaczony.
2. Przepis ust.1 nie dotyczy najemców pomieszczeń gospodarczych i garaży, z wyłączeniem 
garaży usytuowanych w budynkach oraz w zespołach garażowych określonych w załączniku 
nr 2.
3.  O  przeznaczeniu  lokalu  do  zbycia  na  rzecz  najemcy  decyduje  Prezydent  Miasta,  po 
zasięgnięciu opinii komisji Rady Miasta.
4.  Sprzedaż  lokali  w  budynkach  po  byłych  przychodniach  lekarskich  może  nastąpić, 
niezależnie  od  czasu  trwania  umowy  najmu,  o  którym  mowa  w  ust.1  –  w  przypadku 
przystąpienia  wszystkich  najemców  do  wykupu  całego  obiektu  lub  możliwych  do 
wyodrębnienia samodzielnych części budynku.

Przepisy końcowe 

§ 15. Prezydent Miasta w drodze zarządzenia określi regulamin przetargu na najem 
lokali oraz warunki najmu.

§ 16. Traci moc uchwała Nr VIII/97/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
21 marca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi zmieniona:

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr LXXVII/1199/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.

Podział miasta na strefy
Strefa A
ulice:Chrobrego (bez nr 44), Hawelańska, Mostowa, Obotrycka, Pocztowa, Sikorskiego Nr 1- 
42 i od Nr 106 do końca numeracji, Wełniany Rynek.
Strefa B
ulice:  Armii  Polskiej,  Borowskiego,  Chrobrego  nr  44,  Cichońskiego,  Dąbrowskiego, 
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Drzymały Nr 10 – 12 i Nr 37 – 45, Dworcowa, Dzieci Wrzesińskich, Garbary, Gwiaździsta, 
Herberta,  Jagiellończyka,  Jagiełły,  Kazimierza  Wielkiego,  Kosynierów  Gdyńskich, 
Krzywoustego,  Lutycka,  Łokietka,  Łużycka,  Mieszka  I,  Młyńska,  Orląt  Lwowskich, 
SikorskiegoNr 43 – 99, Składowa, Słoneczna, Spichrzowa, Strzelecka, 30 Stycznia, Szkolna, 
Teatralna, Warszawska, Wodna, Zabytkowa.

Strefa C
pozostałe ulice

Bazowe stawki czynszu za najem lokali użytkowych

lp. położenie lokalu rodzaj działalności
stawka zł/m²

strefa czynszowa
A B C

1. parter budynku 
frontowego

handel, biura, magazyny, rzemiosło 22,60 13,70 7,00
gastronomia, produkcja 11,20 6,80 3,50
branże zanikające 8,70 5,30 3,50
biura poselskie i senatorskie, organizacje 
społeczne, zawodowe i polityczne - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową 

5,10 4,10 3,20

2. piętro, oficyna, 
piwnica

handel, biura, magazyny 12,30 7,00 5,30
gastronomia, produkcja, rzemiosło, branże 
zanikające 6,20 3,50 3,20

biura poselskie i senatorskie, organizacje 
społeczne, zawodowe i polityczne - na cele 
niezwiązane z działalnością zarobkową 

4,20 3,20 3,20

3. niezależnie od 
położenia

lecznicza 6,00
garaże 4,70
pomieszczenia gospodarcze 3,90

4. niezależnie  od 
położenia

-charytatywna, opiekuńcza, kulturalna, 
oświatowa, naukowa, wychowawcza, 
badawczo-rozwojowa, sportowa lub 
turystyczna - na cele niezwiązane z 
działalnością zarobkową;
-organizacje pożytku publicznego - na cele 
prowadzonej działalności pożytku 
publicznego;
-na potrzeby wspólnot mieszkaniowych 
związane z obsługą techniczną budynku

3,20
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr LXXVII/1199/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wykaz zespołów garażowych, w których garaże przeznacza się do sprzedaży
 
1. Fabryczna między ulicami: Wał Poprzeczny a Jutową
2. Warszawska na zapleczu budynków Nr 176 – 178
3. Kombatantów przy Parku Górczyńskim
4. Olimpijska na południe od stadionu piłkarskiego
5. Plac Słoneczny na działkach Nr: 1917, 1956 i 1964
6. Gwiaździsta przy budynkach mieszkalnych Nr 8 - 10 i u zbiegu ulicy Gwiaździstej i 

Polarnej
7. Myśliborska na zapleczu budynków Nr 8 - 12
8. Niemcewicza  i 

Marcinkowskiego
na północ od ul. Broniewskiego

9. Fredry na działkach Nr: 1315, 1330 i 1362
10. Szymanowskiego na działce Nr 832
11. Kosynierów Gdyńskich na zapleczu budynków Nr 30 – 35
12. Grottgera na działce Nr 342
 

Poz. 2083

UchwałaNR LXXVII/1200/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Buddyjskim Związkiem Diamentowej  Drogi  Linii  Karma Kagyu,  umowy najmu lokalu 
użytkowego o pow.36,3m² usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 10, na 
czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na cele wyznaniowe. Stawka czynszu netto za najem 
lokalu wynosi 3zł/m² miesięcznie.
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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. 2084

UchwałaNR LXXVII/1201/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (j.t.  Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Klubem  Myśli  Twórczej  "LAMUS"  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.109,2m² 
usytuowanego w budynku przy ul. Sikorskiego 5, na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem 
na  działalność  kulturalną.  Stawka  czynszu  netto  za  najem  lokalu  wynosi  3,20zł/m² 
miesięcznie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2085

UchwałaNR LXXVII/1202/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
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Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.2c ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  przez  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
od żądania  zwrotu udzielonej  Beacie  Sokołowskiej-Kuleszy bonifikaty od ceny sprzedaży 
lokalu  mieszkalnego  Nr  7  w  budynku  przy  ul.Paderewskiego  48  -  pod  warunkiem 
udokumentowania,  że  środki  uzyskane  ze  sprzedaży  lokalu  zostaną  w  całości  w  ciągu  
12 miesięcy od daty jego sprzedaży przeznaczone na budowę domu.

§  2.  W przypadku  nie  spełniania  warunku  określonego  §1  -  Beata  Sokołowska  - 
Kulesza  zobowiązana  będzie  do  zwrotu  kwoty  równej  bonifikacie  po  jej  waloryzacji 
udzielonej jej przy sprzedaży lokalu przy ul.Paderewskiego 48/7.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2086

UchwałaNR LXXVII/1203/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Dziewięciu Muz (dawna ulica 

Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp.z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),  uchwala  się,  co 
następuje: 

§  1.  Stwierdza  się  zgodność  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  obszaru  położonego  rejonie  ulicy  Dziewięciu  Muz  (dawna  ulica 
Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp. sporządzonego na podstawie Uchwały Nr XLIV/734/2008 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  listopada  2008r.  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  
w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.,  z ustaleniami  Studium uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.,  uchwalonego 
Uchwałą  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  z  dnia  18  czerwca  2003  roku, 
zmienionego  Uchwałą  Nr  LXXIV/903/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  z  dnia  
30 sierpnia 2006 roku. oraz uchwałą nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp., z dnia 
25 listopada 2009r.
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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. 2087

UchwałaNR LXXVII/1204/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulicy Dziewięciu Muz (dawna ulica Kusocińskiego) w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy z  dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zm.) oraz  
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),  po  stwierdzeniu  zgodności  z  ustaleniami  „Studium 
uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gorzowa Wlkp.”  przyjętego 
uchwałą  nr  XII/131/2003  z  dnia  18  czerwca  2003  r.,  zmienionego  uchwałą  
nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. oraz uchwałą  
nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009r. uchwala się, co 
następuje: 

Dział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§  1.  1.  Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru 
położonego  w  rejonie  ulicy  Dziewięciu  Muz  (dawna  ulica  Kusocińskiego)  
w Gorzowie Wlkp., zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni 18 ha, w granicach określonych na rysunku 
planu.
3. Obszar objęty planem ograniczony jest: 
1)  od  północy  i  północnego  –  wschodu  –  zabudową  mieszkaniową  i  garażową  osiedla 
wielorodzinnego;
2) od południowego – wschodu – terenem zespołu pałacowo – parkowego muzeum;
3) od południa – główną drogą wojewódzką – ul. Warszawską;
4) od południowego zachodu – zabudową mieszkaniowo – usługową;
5) od zachodu - zbiorczą drogą powiatową – ul. Franciszka Walczaka.
4. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1: 1000, wraz z wyrysem ze „Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.”, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
5.  Rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
6. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do 
uchwały.
7. Niniejsza uchwała jest zgodna z uchwałą nr XLIV/734/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  26 listopada  2008 r.  w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia  miejscowego  planu 
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zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulicy  Kusocińskiego  
w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Ilekroć w dalszej części uchwały stosuje się określenia:
1) plan – należy przez to rozumieć tekst niniejszej uchwały i rysunek planu;
2) rysunek planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu stanowiący załącznik nr 1 
do uchwały, zawierający obowiązujące i nieobowiązujące oznaczenia graficzne;
3)  teren  -  należy  przez  to  rozumieć  część  obszaru  objętego  planem  o  określonym 
przeznaczeniu  i  zasadach  zagospodarowania,  wydzieloną  na  rysunku  planu  liniami 
rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub literowo – cyfrowym;
4) podstawowe przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, 
które zostało ustalone planem jako przeważające na danym terenie, na rzecz którego należy 
rozstrzygać  wszelkie  ewentualne  konflikty  przestrzenne,  przy  zachowaniu  zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa;
5) dopuszczalne przeznaczenie terenu - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu 
inny  niż  podstawowy,  który  dopuszczony  został  na  danym  terenie  jako  uzupełnienie 
podstawowego  przeznaczenia  terenu,  na  warunkach  określonych  w  ustaleniach 
szczegółowych dla danego terenu, zawartych w Dziale III;
6) usługi publiczne – należy przez to rozumieć usługi użyteczności publicznej, lub służące 
realizacji  celu publicznego w zakresie  takim jak: kultura,  administracja,  ochrona zdrowia, 
opieka społeczna, edukacja i wychowanie, itp.;
7)  usługi  komercyjne  -  należy  przez  to  rozumieć  usługi  finansowane  ze  środków 
niepublicznych, w tym służące między innymi działalności z zakresu handlu detalicznego  
o powierzchni sprzedażowej poniżej 200 m2, gastronomii, odnowy biologicznej, działalności 
biurowej, administracji i zarządzania, poczty i telekomunikacji, rozrywki, sportu i rekreacji, 
turystyki  i  hotelarstwa,  drobnych  usług  rzemieślniczych,  takich  jak:  usługi  fryzjerskie, 
kosmetyczne,  pralnicze  oraz  drobne  usługi  naprawcze  sprzętu  codziennego  użytku,  itp.,  
z wyłączeniem napraw samochodów i motocykli;
8) powierzchnia zabudowana - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków  i  obiektów  kubaturowych  istniejących  i  projektowanych,  zlokalizowanych  na 
działce budowlanej,  wyznaczoną przez rzuty poziome tych obiektów mierzone po obrysie 
zewnętrznym kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej, w przypadku gdy jej obrys występuje 
poza  obrys  kondygnacji  przyziemnej;  do  powierzchni  zabudowy  zalicza  się  również 
prześwity, przejścia, rampy oraz schody, za wyjątkiem schodów terenowych; do powierzchni 
zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających 
ponad powierzchnię terenu, ani powierzchni elementów drugorzędnych, np. daszków, markiz, 
występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego;
9)  wskaźnik  powierzchni  zabudowanej  -  należy  przez  to  rozumieć  stosunek  sumy 
powierzchni zabudowanej wszystkich budynków lokalizowanych na działce lub terenie, do 
powierzchni tej działki lub terenu;
10) powierzchnia utwardzona – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu nie będącą 
powierzchnią zabudowy, ani terenem biologicznie czynnym;
11)  nieprzekraczalna  linia  zabudowy  –  należy  przez  to  rozumieć  linię,  której  nie  może 
przekroczyć żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, balkonów, 
wykuszy,  galerii,  tarasów,  schodów  zewnętrznych,  ramp  i  pochylni  oraz  elementów 
odwodnienia;
12) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu 
terenu przy najniżej  położonym wejściu  do budynku lub jego części,  znajdującym się  na 
pierwszej  kondygnacji  nadziemnej  budynku,  do najwyższego  punktu  dachu,  w przypadku 
dachów stromych lub attyki/gzymsu w przypadku dachów płaskich;
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13)  substandardowy  -  nie  odpowiadający  przyjętym  standardom  np.  powierzchniowym, 
technicznym itp.

§  3.  1.  Następujące  oznaczenia  graficzne,  przedstawione  na  rysunku  planu  są 
obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem;
2)  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 
zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) strefa nadzoru archeologicznego;
5) obiekty do likwidacji;
4) strefa nadzoru archeologicznego;
5) obiekty do likwidacji;
6) symbole literowe, określające podstawowe przeznaczenie terenów i numery wyróżniające 
je spośród innych terenów.
2. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku planu są nieobowiązującymi 
ustaleniami planu i maja charakter postulowany lub informacyjny: 
1) oznaczenia graficzne z zakresu infrastruktury technicznej;
2) projektowane elementy zagospodarowania terenu;
3) wejścia piesze na teren objęty planem

Dział 2
USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Przeznaczenie terenów

§  4.  W  obszarze  objętym  planem  wyznacza  się  tereny,  oznaczone  symbolami 
literowymi i uzupełniającymi je numerami, wyróżniającymi je spośród innych terenów, dla 
których ustala się następujące przeznaczenie podstawowe:
1) UK/UO - teren usług kultury, oświaty i edukacji wraz z zielenią urządzoną;
2) UO – teren usług oświaty i edukacji;
3) MW/U - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej;
4) US/KS- teren usług sportu i obsługi komunikacji;
5) ZP – teren zieleni urządzonej;
6) ZI – teren zieleni izolacyjno – krajobrazowej;
7) KS - teren obsługi komunikacji drogowej wraz z zielenią urządzoną;
8) KDW – teren dróg wewnętrznych;
9) KDP – teren drogi dojazdowej o charakterze alei;
10) KDD – teren drogi dojazdowej;
11) KDZ – teren drogi zbiorczej;
12) KDG – teren drogi głównej;
13) E – elektroenergetyka.

Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych

§ 5. Obszar objęty planem stanowi przestrzeń publiczną, za wyjątkiem:
1) terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczonego symbolem MW/U;
2) terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami KDW1 i KDW2;
3) terenu elektroenergetyki.
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§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nakazy: 
a) wysoka jakość zagospodarowania i urządzenia terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, 
oznaczonego symbolem KDP,
b) wykonanie kładki dla ruchu pieszo – rowerowego nad jezdnią, na terenie drogi zbiorczej, 
oznaczonym symbolem KDZ – w celu uzyskania  ciągłości  miejskich terenów zielonych,  
w szczególności połączenia terenu objętego planem z „Parkiem Siemiradzkiego”;
c) likwidacja zespołu garaży, stanowiącego dysharmonizujący element krajobrazu,
d)  zagospodarowanie  terenów  zieleni  urządzonej,  oznaczonego  symbolem  ZP  i  zieleni 
izolacyjno  –  krajobrazowej,  oznaczonych  symbolami  ZI1,  ZI2  i  ZI3  jako  przestrzeni 
publicznej o charakterze rekreacyjnym,
e) przystosowanie systemu głównych ciągów komunikacyjnych na terenie zieleni urządzonej, 
oznaczonym  symbolem  ZP  i  terenach  zieleni  izolacyjno  –  krajobrazowej,  oznaczonych 
symbolami  ZI1  i  ZI2  do  ruchu  pojazdów  specjalnych,  w  tym  policji,  pogotowia,  straży 
pożarnej, śmieciarek oraz sprzętu do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, itp.,
f) uwzględnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych w zagospodarowaniu terenów lub 
działek;
2) zakazy lokalizacji: 
a) obiektów i urządzeń tymczasowych, za wyjątkiem tymczasowych obiektów usługowo – 
handlowych,  jedynie  podczas  organizowanych  imprez  promocyjnych,  kiermaszy 
świątecznych, itp.,
b) ogrodzeń betonowych i żelbetowych z elementów prefabrykowanych;
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) elementów małej architektury, zieleni oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
b)  wolno  stojących  nośników  reklamowych,  reklam  na  słupach  oświetleniowych, 
tradycyjnych słupów ogłoszeniowych, tablic informacyjnych, jeżeli ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej;
4)  ograniczenie  budowy  ogrodzeń  trwałych  do  przypadków  związanych  z  koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania i ochrony mienia.

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) nakazy: 
a)  racjonalne  wykorzystanie  gruntów  na  terenach  przeznaczonych  do  zainwestowania,  
z zachowaniem w sposobie zagospodarowania odpowiednich proporcji między zabudowaną, 
a  niezabudowaną  częścią  działki  lub  terenu,  określonych  wskaźnikami  powierzchni 
zabudowanej, w rozumieniu § 2 pkt 8 oraz terenów biologicznie czynnych,  w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego, ustalonymi dla wyznaczonych terenów,
b)  kompleksowe  rozwiązanie  problemów  zabudowy,  infrastruktury  technicznej,  
w szczególności gospodarki wodno – ściekowej, komunikacji i zieleni,
c) przed podjęciem robót budowlanych, na terenach wyznaczonych w planie, zdjęcie warstwy 
próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone,  
a następnie jej zagospodarowanie;
d)  zagospodarowanie  zielenią  komponowaną  wszystkich  terenów  niezabudowanych  
i nieutwardzonych,
e) w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt, powiadomić 
o  tym  wojewodę,  a  jeśli  nie  jest  to  możliwe  Prezydenta  Miasta,  zgodnie  z  przepisami 
odrębnymi,
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f)  zachowanie  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  w  środowisku,  wg  przepisów  odrębnych, 
odpowiadającego terenom w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców;
2) zakazy:
a) odprowadzania ścieków do wód gruntowych, powierzchniowych oraz do gruntu,
b) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazanych 
w  przepisach  odrębnych,  z  wyłączeniem  przedsięwzięć  służących  obsłudze  ruchu 
komunikacyjnego, infrastruktury technicznej oraz zespołów zabudowy usługowej,
c)  lokalizowania  funkcji  zbierania  odpadów, które  wymagają  pozwolenia  na  prowadzenie 
działalności oraz odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,
d)  stosowania  jako  źródła  energii  paliw  i  urządzeń  do  ich  spalania,  które  nie  spełniają 
wymogów przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
e) lokalizowania anten, masztów oraz urządzeń przekaźnikowych telefonii komórkowej;
3) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników retencyjnych, 
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, granice 
i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie

§  8.  W  zakresie  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury 
współczesnej ustala się nakazy:
1) kształtowanie nowej zabudowy uwzględniające walory kulturowe obszaru;
2) ochrona krajobrazowa i ekspozycyjna widoków na sąsiednie obiekty historyczne wpisane 
do rejestru zabytków, w szczególności dotyczy zabudowy muzeum z ogrodem;
3) osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne, w przypadku ujawnienia w trakcie prac, 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem, obowiązane są: 
a) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
b) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwłoczne zawiadomić o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe, Prezydenta Miasta.

§ 9. 1. Ustala się strefę nadzoru archeologicznego, która obejmuje część terenu drogi 
dojazdowej  o  charakterze  alei,  oznaczonego  symbolem  KDP,  zgodnie  z  oznaczeniem 
graficznym na rysunku planu.
2. Nakazy: 
1) uzgodnienie z właściwym konserwatorem zabytków wszelkich działań inwestycyjnych  
w zakresie konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym;
2)  uzyskanie  zgody  właściwego  konserwatora  zabytków  przed  złożeniem  wniosku  
o pozwolenie na budowę, a dla robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 
przed zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.

§  10.  Na  terenie  objętym  planem  brak  jest  terenów  lub  obiektów  podlegających 
ochronie, innych niż wymienione w § 9 ust. 1, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w  tym  terenów  górniczych,  a  także  narażonych  na  niebezpieczeństwo  powodzi  oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 5
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. 1. W planie nie określa się obszarów objętych procedurą scalenia i podziału 
nieruchomości, ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów.
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2. Podziały geodezyjne na tereny, w tym wydzielenia terenów dróg należy realizować zgodnie 
z przebiegiem linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi uchwały.
3.  Zakaz  podziału  terenów  wydzielonych  w  planie  na  działki  budowlane,  za  wyjątkiem 
dopuszczonych w ust. 4.
4. Dopuszczenie: 
1) wydzielania działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, w całym obszarze planu;
2) wydzielenia z terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP, 
działki o powierzchni nie większej niż 300 m2, na polepszenie zagospodarowania muzeum;
3) podziału terenu usług kultury, oświaty i edukacji wraz z zielenią urządzoną, oznaczonego 
symbolem  UK/UO  pod  wydzielenie  przeznaczenia  podstawowego,  zgodnie  
z zagospodarowaniem terenu.

Rozdział 6
Zasady remontu, budowy i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej

§ 12. 1. Wyznacza się układ komunikacyjny, na który składają się tereny: 
1)  wojewódzkiej  drogi  głównej,  oznaczonej  symbolem KDG,  dla  której  ustala  się  nakaz 
rozbudowy skrzyżowania;
2)  powiatowej  drogi  zbiorczej,  oznaczonej  symbolem  KDZ,  dla  której  ustala  się  nakaz 
realizacji  kładki  pieszo  –  rowerowej  nad  ulicą,  łączącej  teren  objęty  planem z  „Parkiem 
Siemiradzkiego”;
3) gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD, dla której ustala się: 
a) nakaz usunięcia istniejących garaży,
b) dopuszczenie:
-wykonania miejsc postojowych i placów manewrowych,
-elementów małej architektury, zieleni, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej;
4)  gminnej  drogi  dojazdowej  o  charakterze  alei,  oznaczonej  symbolem  KDP,  dla  której 
ustalenia zawarte zostały w § 29;
5)  dróg  wewnętrznych,  oznaczonych  symbolami  KDW1  i  KDW2,  obsługujących  tereny 
przyległe do granic planu.
2.  Dla  wszystkich  inwestycji  na  terenie  objętym  planem  należy  zapewnić  odpowiednią  
ze  względu  na  funkcję  i  wielkość  obiektu  ilość  miejsc  postojowych  dla  pojazdów 
użytkowników stałych i przebywających okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów 
osób  niepełnosprawnych  w  granicach  własnej  nieruchomości  lub  na  innym  terenie, 
uzgodnionym odpowiednio z właścicielem terenu.
3. Ustala się wskaźniki do obliczenia zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe: 
1) dla biur i administracji – min. 15 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
2) dla gastronomii – min. 12 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych;
3)  dla  obiektów  handlowych  –  min.  20  miejsc  postojowych  na  1000  m2  powierzchni 
sprzedaży;
4)  dla  obiektów  usługowo  -  kulturalnych  -  min.  15  miejsc  postojowych  na  100 
użytkowników;
5) dla obiektów oświaty i edukacji - min. 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych;
6) dla hoteli i pensjonatów – min. 2 miejsca na 10 miejsc noclegowych.

§ 13. Dla wszystkich sieci infrastruktury technicznej obowiązują następujące ustalenia 
ogólne:
1) w trakcie  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych należy zachować odległości  podstawowe 
projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, 
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wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i innej - zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci zmniejszenie odległości, o których mowa w pkt 1;
3)  wyznaczone  na  rysunku  planu  trasy  przebiegu  projektowanych  linii  infrastruktury 
technicznej  oraz  lokalizacje  urządzeń  stanowią  ideogram  i  nie  stanowią  przesądzeń 
lokalizacyjnych;
4) wszystkie  inwestycje  z zakresu zaopatrzenia  w wodę, gaz,  ciepło,  energię  elektryczną, 
odprowadzenie  ścieków,  telekomunikacji  oraz  lokalizacji  innych  urządzeń  technicznych 
wymagają uzyskania warunków technicznych od właścicieli lub zarządców sieci;
5) w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych i po uzyskaniu warunków technicznych od właściciela 
lub dysponenta sieci.

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się:
1)  dostawa  wody  z  istniejących  magistralnych  sieci  wodociągowych  zlokalizowanych  na 
terenie  drogi  głównej,  oznaczonym  symbolem  KDG  oraz  na  terenie  drogi  zbiorczej, 
oznaczonym symbolem KDZ;
2) w południowej części terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego symbolem 
KDP, znajdują się odcinki rozdzielczej sieci wodociągowej;
3)  budowę  sieci  wodociągowej,  spinającej  istniejące  sieci  wodociągowe  magistralne  na 
terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ i na terenie drogi głównej, oznaczonym 
symbolem KDG;
4) na sieci wodociągowej zamontować hydranty przeciwpożarowe w ilościach i średnicach 
ustalonych według przepisów odrębnych;
5)  dopuszcza  się  na  terenie  usług  kultury,  oświaty  i  edukacji  wraz  z  zielenią  urządzoną, 
oznaczonym symbolem UK/UO oraz terenie zieleni urządzonej, oznaczonym symbolem ZP 
budowę studni do poboru wody do celów gospodarczych.

§  15.  W  zakresie  odprowadzenia  ścieków  sanitarnych,  ustala  się  odprowadzenie 
ścieków:
1) z terenu usług kultury,  oświaty i edukacji,  oznaczonego symbolem UK/UO oraz terenu 
usług sportu i obsługi komunikacji, oznaczonego symbolem US/KS, kanałem usytuowanym 
na terenie drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonym symbolem KDP, włączonym do 
kolektora sanitarnego, na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;
2) z terenu usług oświaty i edukacji, oznaczonego symbolem UO do kolektora sanitarnego, na 
terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;
3)  z  terenu  mieszkaniowo  -  usługowego,  oznaczonego  symbolem  MW/U  do  kanału 
sanitarnego, usytuowanego na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem KDZ,
4) z terenu zieleni urządzonej, oznaczonego symbolem ZP, przez teren usług kultury, oświaty 
i  edukacji,  oznaczony  symbolem  UK/UO,  do  kanału  usytuowanego  na  terenie  drogi 
dojazdowej  o  charakterze  alei,  oznaczonym  symbolem  KDP,  włączonego  do  kolektora 
sanitarnego, na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG.

§ 16. W zakresie odprowadzenia wód opadowych, ustala się:
1)  odprowadzenie  wód  opadowych  z  terenu  kultury,  oświaty  i  edukacji,  oznaczonego 
symbolem  UK/UO  przewiduje  się  wewnętrzną  siecią  deszczową,  do  sieci  kanalizacji 
deszczowej, na terenie  drogi dojazdowej o charakterze alei,  oznaczonym symbolem KDP, 
włączonej do kanału, na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG;
2) powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z projektowanych na terenie oznaczonym 
ZP ciągów komunikacyjnych, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących 
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jakości ścieków odprowadzanych do gruntu;
3) dopuszczenie: 
a)  wprowadzenia  wód  opadowych  z  terenu  ZP  do  sieci  deszczowej,  systemem  kanałów 
krytych lub otwartych,
b) retencjonowania wód opadowych na terenie  zieleni  urządzonej,  oznaczonym symbolem 
ZP,  niezagrożonych  zanieczyszczeniem  substancjami  ropopochodnymi  i  chemicznymi  na 
terenie działki,
c)  możliwości  zmiany  średnicy  i  tras  kanałów  deszczowych  na  terenie,  oznaczonym 
symbolem KDG oraz na terenie drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonym symbolem 
KDP.

§ 17. W zakresie zaopatrzenia w gaz sieciowy,  ustala się zasilnie w gaz sieciowy  
z sieci niskiego ciśnienia, znajdujących się na terenie drogi zbiorczej, oznaczonym symbolem 
KDZ i na terenie drogi głównej, oznaczonym symbolem KDG.

§ 18. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną, ustala się:
1)  zaopatrzenie  w  ciepło  obiektów  na  terenie  kultury,  oświaty  i  edukacji,  oznaczonego 
symbolem UK/UO, z istniejącej sieci ciepłowniczej;
2) szerokość pasa technicznego sieci ciepłowniczych: 
a) 4 m po obu stronach osi rurociągu 2 x Ø355,6/500,
b) 2 m po obu stronach osi rurociągu 2 x Ø48,3/110;
3) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych lub kolidujących oraz 
innych  trwałych  form  zagospodarowania,  w  tym  zadrzewień  i  zakrzewień,  w  pasie 
technicznym sieci ciepłowniczych,
4)  dopuszczenie  wykorzystania  indywidualnych  źródeł  ciepła  o  sprawności  spełniającej 
wymogi  obowiązujących  norm  i  przepisów  odrębnych  dotyczących  ochrony  środowiska 
naturalnego.

§ 19. W zakresie dostawy energii elektrycznej, ustala się:
1)  dostawę  energii  elektrycznej  z  istniejących  stacji  transformatorowych  15/0,4  kV 
znajdujących  się  w  obrębie  planu,  oznaczonych  symbolami  1E  i  2E  oraz 
nowoprojektowanych wbudowanych, w tym oznaczonej symbolem 3E;
2) dopuszczenie lokalizacji nowych stacji transformatorowych wbudowanych.

§ 20. W zakresie usług telekomunikacyjnych, ustala się:
1) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych jako podziemne;
2) zakaz lokalizacji anten, masztów oraz urządzeń przekaźnikowych telefonii komórkowej.

§ 21. W zakresie gospodarki odpadami, ustala się:
1)  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  stałych  zgodnie  z  obowiązującymi  regulacjami 
prawnymi na terenie miasta;
2) docelowo - wprowadzenie segregacji odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu

Rozdział 7
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i użytkowanie terenu

§ 22. Obszary,  dla których plan ustala inne przeznaczenie niż istniejące, mogą być 
wykorzystywane  w  sposób  dotychczasowy,  do  czasu  ich  zagospodarowania  zgodnie  
z ustaleniami niniejszej uchwały.
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Dział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§  23.  1.  Dla  terenu  usług  kultury,  oświaty  i  edukacji  wraz  z  zielenią  urządzoną, 
oznaczonego symbolem UK/UO, ustala się: 
1)  podstawowe  przeznaczenie  terenu  –  usługi  publiczne,  w  tym  między  innymi  sale 
koncertowe, szkoły artystyczne z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2)  dopuszczalne  przeznaczenie  terenu  –  usługi  komercyjne,  w tym gastronomia,  lecz  nie 
więcej jak 30 % powierzchni budynków łącznie, przeznaczonej na realizację przeznaczenia 
podstawowego.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
-wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie więcej niż 0,30;
-teren biologicznie czynny – nie mniej niż 30 % powierzchni terenu lub działki,
-gabaryty zabudowy – indywidualna forma zabudowy dostosowana do charakteru miejsca  
i topografii terenu,
-wysokość zabudowy – nie więcej niż 25 m, dla usług publicznych oraz nie więcej niż 9 m dla 
usług komercyjnych, w tym gastronomii,
b)  harmonijne  wkomponowanie  nowoprojektowanych  budynków  w  istniejący  krajobraz  
i otaczającą zabudowę,
c) realizowanie komponowanej zieleni rekreacyjnej i towarzyszącej obiektom budowlanym, 
z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej,
d) wykreowanie reprezentacyjnego zespołu wejściowego do filharmonii - „Placu Sztuk”,
e) ujednolicenie elementów wnętrza urbanistycznego jak posadzka, mała architektura i zieleń 
urządzona oraz powiązanie formalne z elementami wystroju filharmonii;
2) zakazy: 
a) stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) realizowania nowych funkcji usługowych, jeśli nie są spełnione wymogi parkingowe dla 
istniejących funkcji,
c) lokalizowania garaży wolnostojących;
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) elementów małej architektury,
b) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
c) urządzeń komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej i rowerowej oraz 
miejsc postojowych.
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej: 
1) dojazd z drogi  głównej,  oznaczonej  symbolem KDG, poprzez  teren drogi  dojazdowej  
o charakterze alei, oznaczony symbolem KDP;
2)  dojazd  pomocniczy  z  drogi  zbiorczej,  oznaczonej  symbolem  KDZ,  poprzez  drogę 
dojazdową, oznaczoną symbolem KDD.

§ 24. 1. Dla terenu usług oświaty i edukacji, oznaczonego symbolem UO, ustala się: 
1)  podstawowe  przeznaczenie  terenu  –  usługi  publiczne,  w  tym  zabudowa  związana  
z edukacją jak szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki kształcenia z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu;
2)  dopuszczalne  przeznaczenie  terenu  –  usługi  komercyjne,  w tym gastronomia,  lecz  nie 
więcej jak 30 % przeznaczenia podstawowego;
3) dopuszcza się zmianę przeznaczenia podstawowego na inny rodzaj usług publicznych.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
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1) nakazy: 
a) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
-wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie więcej niż 0,40;
-teren biologicznie czynny – nie mniej niż 25 % powierzchni terenu lub działki,
-wysokość zabudowy – nie więcej niż 14 m,
-geometria dachu – dach płaski,
-nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
b)  w  przypadku  przebudowy  i  rozbudowy  budynków  harmonijne  wkomponowanie  
w sąsiednią zabudowę,
c)  realizowanie  komponowanej  zieleni  towarzyszącej  obiektom  budowlanym,  
z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej;
2) zakazy: 
a) stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) realizowania nowych funkcji usługowych, jeśli nie są spełnione wymogi parkingowe dla 
istniejących funkcji;
3) dopuszczenia lokalizacji: 
a) elementów małej architektury,
b) urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
c) urządzeń komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, komunikacji pieszej i rowerowej oraz 
miejsc postojowych.
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi głównej, 
oznaczonej symbolem KDG, poprzez teren drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW1

§ 25. 1.  Dla terenu zabudowy mieszkaniowo -  usługowej,  oznaczonego symbolem 
MW/U,  ustala  się  podstawowe  przeznaczenie  –  zabudowa  o  funkcji  mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami komercyjnymi wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
-wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie więcej niż 0,50;
-teren biologicznie czynny – nie mniej niż 20 % powierzchni terenu lub działki,
-wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m,
-geometria dachu – zachowanie istniejących form dachów stromych, dwuspadowych, o kącie 
nachylenia od 38° do 45°,
-w przypadku przebudowy i/lub rozbudowy dostosowanie formy budynków do budynków  
w sąsiedztwie, w nawiązaniu do obowiązującego układu głównych połaci dachu,
b) realizowania zieleni towarzyszącej obiektom budowlanym;
2) zakazy: 
a) stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste i trapezowe,
b) budowy wolnostojących garaży oraz wiat na samochody,
c) realizowania nowych funkcji usługowych, jeśli nie są spełnione wymogi parkingowe dla 
istniejących funkcji,
d)  przebudowy  i  rozbudowy  istniejących  substandardowych  budynków  gospodarczych  
i garażowych;
3) dopuszczenia: 
a)  zmiany  przeznaczenia  lokali  mieszkalnych  na  usługi  komercyjne  takie  jak  biura, 
pracownie,  gabinety,  pod  warunkiem  zagwarantowania  im  nieuciążliwej  obsługi 
komunikacyjnej w zakresie dostaw i parkingów,
b)  przeznaczenia  wszystkich  lokali  wyłącznie  na  usługi  komercyjne  pod  warunkiem 
spełnienia warunków parkingowych,
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c) lokalizacji elementów: 
-małej architektury,
-urządzeń i elementów infrastruktury technicznej,
-urządzeń  komunikacji  w  postaci  dróg  wewnętrznych,  komunikacji  pieszej  oraz  miejsc 
postojowych,
-zieleni izolacyjnej i urządzonej, z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej.
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi zbiorczej, 
oznaczonej symbolem KDZ.

§  26.  1.  Dla  terenu  usług  sportu  i  obsługi  komunikacji,  oznaczonego  symbolem 
US/KS, ustala się podstawowe przeznaczenie – usługi publiczne jak tereny sportowe, w tym 
boiska,  bieżnie  i  korty  oraz  zabudowa związana  z  obsługą  komunikacji,  w szczególności 
parking  wielopoziomowy,  w  tym  podziemny  wraz  z  przynależnym  zagospodarowaniem 
terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
-wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie więcej niż 0,90,
-teren biologicznie czynny – nie mniej niż 10 % powierzchni terenu lub działki,
-wysokość zabudowy – nie ustala się,
-geometria  dachu  –  indywidualne  dostosowanie  do  specyfiki  obiektu  oraz  charakteru 
otoczenia,
b)  wprowadzenia  urządzeń  i  technologii  ograniczających  uciążliwość  prowadzonej 
działalności dla środowiska naturalnego oraz terenów sąsiednich,
c) zintegrowania funkcji sportowej z sąsiadującymi terenami o funkcji oświaty i edukacji,
d)  realizowania  zieleni  komponowanej  szczególnie  od  strony  terenu  drogi  dojazdowej  
o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP;
2)  dopuszczenie  lokalizacji  elementów  małej  architektury  oraz  urządzeń  i  elementów 
infrastruktury technicznej;
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - dojazd z drogi głównej, 
oznaczonej symbolem KDG, poprzez teren drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego 
symbolem KDP.

§  27.  1.  Dla  terenu  zieleni  urządzonej,  oznaczonego  symbolem  ZP,  ustala  się 
podstawowe  przeznaczenie  –  zielona  przestrzeń  publiczna  o  funkcji  rekreacyjnej,  
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a)  zagospodarowanie  dostosować  do  specyfiki  miejsca  oraz  przeznaczenia  sąsiednich 
terenów,
b) utrzymanie zieleni wysokiej ze względu na jej walory krajobrazowe,
c) kompleksowe zagospodarowanie w postaci: ukształtowania tarasowego terenu, rozwiązania 
ciągów  komunikacji  pieszej  i  rowerowej,  posadzek,  schodów,  pochylni  i  zieleni 
towarzyszącej, w szczególności trawników,
d)  przystosowanie  głównych  ciągów  komunikacyjnych  do  ruchu  pojazdów  specjalnych,  
w tym policji, pogotowia, straży pożarnej, sprzętu do prowadzenia prac pielęgnacyjnych, itp.,
e) zapewnienie dostępności do terenu dla osób niepełnosprawnych;
2) zakazy: 
a) lokalizowania zabudowy, za wyjątkiem dopuszczonych budynków pomocniczych w pkt 3 
lit. a,
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b)  wycinki  drzew,  za  wyjątkiem  drzew  zdegradowanych  chorobami  i  uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz kolidujących z zagospodarowaniem,
c) lokalizowania obiektów i urządzeń utrudniających realizację lub pogarszających walory 
użytkowe przeznaczenia podstawowego;
3) dopuszczenia: 
a) lokalizacji: 
-budynków  pomocniczych,  o  wysokości  max  5  m  do  kalenicy  i  powierzchni  do  30  m2, 
pełniących  wyłącznie  funkcje  administracyjno  –  socjalne,  niezbędnych  do  prawidłowego 
funkcjonowania przeznaczenia podstawowego,
-elementów  małej  architektury,  w  tym  m.in.  architektury  ogrodowej  oraz  urządzeń  
i elementów infrastruktury technicznej,
b)  urządzania  placów zabaw,  terenowych  urządzeń  rekreacyjnych  i  sportowych,  ogrodów 
tematycznych, miejsc odpoczynku;
3. Zasady powiązania terenu z układem komunikacji zewnętrznej - zapewnienie dostępności 
do terenu: 
1) dla ruchu pieszego, z kierunków północ – południe i wschód – zachód, poprzez główne 
ciągi komunikacji pieszo – rowerowej, w tym kładkę oraz schody terenowe i rampy;
2) dla ruchu rowerowego oraz dla osób niepełnosprawnych, z kierunków północ – południe 
oraz z kierunku zachodniego, poprzez główne ciągi komunikacji pieszo – rowerowej, w tym 
kładkę;
3)  dla  samochodów  specjalnych,  z  kierunków  północ  –  południe,  poprzez  główne  ciągi 
komunikacji  pieszo  –  rowerowej,  przystosowane  pod  względem  technicznym  do  ruchu 
pojazdów samochodowych.

§ 28. 1. Dla terenów zieleni izolacyjno - krajobrazowej, oznaczonych symbolami ZI1, 
ZI2 i ZI3 ustala się podstawowe przeznaczenie – zieleń izolacyjna wysoka i średniowysoka,  
stanowiąca przestrzeń publiczną z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) utrzymanie i pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej,
b)  kompleksowe  zagospodarowanie  w  postaci  wykonania  posadzek,  elementów  małej 
architektury,  nasadzeń  komponowanej  zieleni  piętrowej,  rozwiązania  ciągów  komunikacji 
pieszej  i  pieszo  – rowerowej,  w tym powiązanie  z  układem komunikacji  zewnętrznej,  za 
pomocą kładki,
c)  przystosowanie  głównych  ciągów  komunikacyjnych  do  ruchu  pojazdów  specjalnych,  
w tym policji, pogotowia, straży pożarnej na terenie oznaczonym symbolem ZI1,
d) zapewnienie dostępności do terenu dla osób niepełnosprawnych;
2) zakazy: 
a)  wycinki  drzew,  za  wyjątkiem  drzew  zdegradowanych  chorobami  i  uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz kolidujących z zagospodarowaniem,
b)  lokalizowania  zabudowy,  za  wyjątkiem  budowli  służących  komunikacji  poziomej  
i pionowej;
3)  dopuszczenie  lokalizacji  elementów  małej  architektury,  urządzeń  i  elementów 
infrastruktury technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu.

§ 29. 1. Dla terenu drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczonego symbolem KDP, 
ustala się: 
1) podstawowe przeznaczenie terenu - wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, łącząca funkcje 
reprezentacyjne i ekspozycyjne  z komunikacją  kołową, rowerową i pieszą,  w tym funkcje 
ulicy wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
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2) dopuszczalne przeznaczenie terenu – usługi komercyjne.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) obowiązujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
-wskaźnik powierzchni zabudowanej - nie więcej niż 0,20,
-teren biologicznie czynny – nie mniej niż 25 % powierzchni terenu lub działki,
-wysokość zabudowy – nie więcej niż 5 m,
b)  wykreowanie  spójnego  pod  względem  formalnym,  wielofunkcyjnego  wnętrza 
urbanistycznego,  z  zastosowaniem  elementów  jak  posadzka,  mała  architektura  i  zieleń 
urządzona,  w  tym  trawniki,  rabaty  z  kwiatami  sezonowymi,  pasy  krzewów  kwitnących  
i zieleń wysoka,
c) geometria dachu - nowoczesne formy, dopuszcza się dachy płaskie oraz dachy odwrócone, 
w tym zielone,
d)  harmonijne  wkomponowanie  i  wyeksponowanie  sylwety  muzeum oraz  zaakcentowanie 
wejścia do ogrodu dendrologicznego;
2) zakazy: 
a) realizowania nowych funkcji usługowych, jeśli nie są spełnione wymogi parkingowe dla 
istniejących funkcji,
b) rozbudowy budynku muzeum,
c) lokalizowania śmietników oraz parkowania samochodów na terenie muzeum;
3) dopuszczenia: 
a) lokalizacji ekspozycji stałych i tymczasowych, jako galerii i dekoracji okolicznościowych,
b) lokalizacji elementów małej architektury, w tym pylonów reklamowych, fontann, kaskad 
i  innych  ogrodowych  urządzeń  wodnych,  rzeźb,  urządzeń  i  elementów  infrastruktury 
technicznej, zieleni izolacyjnej i urządzonej, z wykorzystaniem istniejącej zieleni wysokiej,
c)  przebudowy budynku  muzeum,  w tym nadbudowy dachu w nawiązaniu  do  zabudowy 
sąsiedniej,
d) przeznaczenia budynku muzeum pod funkcje pomocnicze, usprawniajace jego działanie, 
jak magazyn archeologiczny, biura, itp.,
e)  wydzielenia  działki  o  powierzchni  nie  większej  niż  300  m2,  na  polepszenie 
zagospodarowania muzeum,
f) urządzenia dojazdu do muzeum.
3.  Zasady  powiązania  z  układem  komunikacji  zewnętrznej  -  dojazd  z  drogi  głównej, 
oznaczonej symbolem KDG.

§  30.  1.  Dla  terenu  obsługi  komunikacji  drogowej  wraz  z  zielenią  urządzoną, 
oznaczonego  symbolem  KS,  ustala  się  podstawowe  przeznaczenie  terenu  –  obsługa 
komunikacji,  w  tym  parking  dla  autokarów  oraz  zieleń  urządzona  z  przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
1) nakazy: 
a) realizowania komponowanej zieleni urządzonej, z wykorzystaniem zieleni istniejącej,
b)  zmiana  lokalizacji  ciągu  komunikacji  pieszej  jako  dojścia  do  terenu  usług  oświaty  
i edukacji, oznaczonego symbolem UO;
2) zakazy: 
a) wycinki drzew, za wyjątkiem zdegradowanych chorobami i uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz kolidujących z zagospodarowaniem,
b)  lokalizacji  obiektów  i  urządzeń  utrudniających  realizację  lub  pogarszających  walory 
użytkowe przeznaczenia podstawowego;
3)  dopuszczenie  lokalizacji  elementów  małej  architektury,  urządzeń  i  elementów 
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infrastruktury technicznej.
3.  Zasady  powiązania  z  układem komunikacji  zewnętrznej  -  połączenie  z  drogą  główną, 
oznaczoną symbolem KDG, poprzez drogę wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW1 oraz 
teren drogi dojazdowej o charakterze alei, oznaczony symbolem KDP.

Dział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 31. Ustala się stawkę procentową, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości  
w wysokości 1 % - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD oraz 30 % - dla 
pozostałych terenów.

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Gorzowa Wlkp.

§ 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/1204/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ROZTRZYGNIĘCIE
 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulicy Janusza Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.), art. 7 ust. 1, pkt 
7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
– jednolity tekst z późn. zm.) oraz art. 167, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 – jednolity tekst z późn. zm.) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje:

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych miasta, to:
1) finansowane z budżetu miasta:
a) przebudowa dróg miejskich, w tym:
- drogi dojazdowej o charakterze alei od strony ul. Warszawskiej, wraz z ciągiem pieszym 
i ścieżka rowerową,
- skrzyżowania ul. Warszawskiej i Kusocińskiego,
- parkingu piętrowego na zapleczu szkoły,
- drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych od strony ul. Walczaka,
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b) realizacja kładki dla ruchu pieszego nad ul. Walczaka,
c) realizacja  zieleni  urządzonej  wraz  kompleksowym  zagospodarowaniem  w  postaci: 
ukształtowania  tarasowego  terenu,  rozwiązania  ciągów  komunikacji  pieszej  i  rowerowej, 
posadzek, schodów, pochylni,
d) przebudowa miejskiej sieci wodociągowej,
e) przebudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej,
f) realizacja oświetlenia ulicznego, parkingowego oraz terenów zielonych;
2) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
a) budowa sieci energetycznej,
b) budowa sieci telekomunikacyjnej.
 
2. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, drogowej i zieleni, należących 
do zadań  własnych  miasta  i finansowanych  przez  miasto  Gorzów Wlkp.,  wymienionych  
w ust. 1 pkt 1, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i planem budżetu 
miasta.  Wcześniejsza realizacja będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za 
odrębnym  porozumieniem,  przez  inwestora  zewnętrznego.  Porozumienie  musi  określać 
wzajemne  obowiązki  stron porozumienia,  jego przedmiot  i sposób rozliczeń  finansowych. 
Szacunkowy koszt infrastruktury technicznej, drogowej i zieleni wyniesie - 7.151.013,00 zł, 
obciążenia  związanego  z  wypłata  odszkodowań  za  grunty  –  2.478,00  zł  oraz  obciążenia 
związanego z wykupem garaży – 230.000,00 zł.
 
3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji, należących do zadań własnych  
gminy,  zgodnie  z  przepisami  o  finansach  publicznych,  z  możliwością  wykorzystania 
następujących środków:
a) budżetowych miasta, wg harmonogramu planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań 
wprowadzanych w kolejnych latach do budżetu przez Radę Miasta Zielona Góra,
b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,
c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości. 

4. Koszty  przewidziane  na  realizację  inwestycji  mogą  ulegać  zmianie  w  zależności 
od aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.

5. Nabycie  gruntów pod drogami  może zostać  zrealizowane drogą zamiany na inny grunt 
o zrównoważonej wartości.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXVVII/1204/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE

 
o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczące terenu objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kusocińskiego 
w Gorzowie Wlkp.

73



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (195)/2010

W  dniu  26  kwietnia  2010  r.,  na  podstawie  art.  17  pkt  10  ustawy  z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLIV/734/2008 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 
Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp.,  Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podał do publicznej 
wiadomości  informację  o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulicy  Kusocińskiego  
w  Gorzowie  Wlkp.,  wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach  od  
4 maja 2010 r. do 24 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

W wyznaczonym do dnia 14 czerwca 2010 r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.  717, ze zm.),  w związku z brakiem uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy 
Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga o sposobie 
ich rozpatrzenia.

Poz. 2088

UchwałaNR LXXVII/1205/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwirowej, 

Hipolita Cegielskiego, Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  w rejonie  ulic:  Żwirowej,  Hipolita  Cegielskiego,  
Gen. Józefa Dowbora – Muśnickiego, Stanisława Taczaka i Błotnej.

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

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu na funkcje: tereny 
zieleni  urządzonej, sportu i  rekreacji,  wód powierzchniowych,  ogrodów działkowych,  lasu 
oraz  tereny  zabudowy mieszkaniowej,  usług  oświaty  i  handlu,  a  także  inne  wynikające  
z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie 
ustalonych  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  w  tym  terenów  narażonych  na 
niebezpieczeństwo powodzi,  a także terenów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym;
9)  szczegółowe  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  ich  użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.).

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

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

Poz. 2089

UchwałaNR LXXVII/1206/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Wydawnictwo BiK z siedzibą w Pile przy ul. Królowej Jadwigi 10 B, na Mapie 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2090

UchwałaNR LXXVII/1207/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.otrzymują Pan/i:
-Kowalczyk Krzysztof,
-Marzec Leszek, 
-Michalak Helena,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2091

UchwałaNR LXXVII/1208/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku 
Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego 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 142, poz.1591 ze zm). oraz art.36 pkt.2 i 3, art.173 § 2  
i  art.175  §  1  ustawy  z  dnia  30  sierpnia  2002r.  -  Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami 
administracyjnymi (Dz./U.Nr 153, poz.1270 ze zm.), uchwala sie co następuje: 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
od  wydanego  w  dniu  26  maja  2010r.  przez  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  
w Gorzowie Wlkp. wyroku sygn.akt II SA/GO 263/10 stwierdzającego nieważność uchwały 
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Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. Nr LXIV/1006/2009 w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

§  2.  Upoważnia  się  adwokata  i  doradcę  podatkowego  Marka  GÓRECKIEGO 
wpisanego na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze nr rejestru 
90 oraz Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, pod 
nr 05347, do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 maja 2010r. 
Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gorzowie  Wlkp.  sygn.akt  II  SA/GO  263/10 
stwierdzającego nieważności uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 
2009r.  Nr  LXIV/1006/2009  w  sprawie  zmian  w  budżecie  miasta  na  2009r.  oraz 
reprezentowania  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  wyżej  wymienionej  sprawie  przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2092

Uchwała Nr LXXVIII/1209/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 15 lipca 2010r.
 

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.), art.211 ust 1, art. 212 ust 1 pkt 2, art.214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 236 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z  art.  121  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala  co następuje:
 

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.630.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę  1.630.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  1.630.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę  1.630.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§  4.  Załącznik  nr  3  –  Plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr od 1- 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2093

Uchwała Nr LXXVIII/1210/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 15 lipca 2010r.
 

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę       90.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę       90.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę       90.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę       90.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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uwaga:  załączniki  nr  od  1-  3  znajdują  się  do  wglądu  w Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.

Poz. 2094

Zarządzenie Nr 1702/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 kwietnia 2010r.

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

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

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę       30.629 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę       30.629 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę       30.629 zł
2.Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę       30.629 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załaczniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2095

Zarządzenie Nr 1734/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 maja 2010r.

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

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

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę     281.319 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     281.319 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     281.319 zł
2.Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę     281.319 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
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§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załaczniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2096

Zarządzenie nr 1791/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 

w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 8 ust. 2 ustawy o drogach 
publicznych z dnia z dnia 21 marca 1985r. (t.j. - Dz.  nr 19 z 2007r. poz. 115) oraz uchwały 
Nr  XXXIX/655/2008  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27  sierpnia  2008r.  w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
 i użyczania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94, poz. 1419) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam stawki czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych na 
cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 
2. Stawki czynszu wymienione w załączniku do niniejszego zarządzenia są stawkami brutto 
(zawierają podatek VAT 22% ).
3. Ustalam wynagrodzenie za korzystanie z pasów drogowych dróg wewnętrznych bez tytułu 
prawnego  w  wysokości  utraconego  czynszu  wg  stawek  wymienionych  w  załączniku  do 
niniejszego zarządzenia.

§  2.  Ustalam  termin  wnoszenia  czynszu  za  dzierżawę  pasów  drogowych  dróg 
wewnętrznych:
1) roczny – do 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok, 
2) miesięczny – do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc,
3) pozostałe – w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

§ 3. 1. Dzierżawa pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowana 
jak dzierżawa pasa drogowego przez 1 dzień.
2. Dzierżawa pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m² lub powierzchni pasa zajętej 
przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m² jest traktowane 
jak dzierżawa 1m² pasa drogowego.

§ 4. 1. Czynsz roczny w wysokości określonej w załączniku pobierany jest za każdy 
rok umieszczenia urządzenia  w pasie  drogowym,  przy czym za umieszczenie  urządzenia  
w pasie  drogowym lub  na  drogowym obiekcie  inżynierskim przez  okres  krótszy niż  rok 
opłata  obliczana  jest  proporcjonalnie  do  liczby  dni  umieszczenia  urządzenia  w  pasie 
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drogowym lub drogowym obiekcie inżynierskim.
2. Czynsz roczny za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się  
w terminie  14 dni od dnia zawarcia  umowy.  Za lata  następne w terminie do 15 stycznia 
każdego roku, z góry za dany rok. 

§  5.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  strony  Prezydent  Miasta  
Gorzowa Wlkp. może udostępnić pas drogowy drogi wewnętrznej poprzez zawarcie umowy 
użyczenia.

§ 6. Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 1861/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2006r. 
w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłat  za  zajęcie  dróg  wewnętrznych  na  cele 
niezwiązane z budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg  w granicach 
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Zarządzenie nr 1673/II/2010 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 marca 2010r.
 w sprawie ustalenia wysokości  stawek czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych na cele 
niezwiązane z budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg  w granicach 
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.

§  7.  W  Zarządzeniu  nr  1102/II/2008  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008r., w sprawie ustalania stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych na 
cele nierolnicze w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3.Stawki czynszu za dzierżawę dróg wewnętrznych określa odrębne zarządzenie”.

§ 8.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam Dyrektorowi  Wydziału  Dróg i  Transportu 
Publicznego.

§ 9.  Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podpisania i  podlega ogłoszeniu przez 
rozplakatowanie  obwieszczeń  w  miejscach  publicznych,  a  także  przez  ogłoszenie  
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. 

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załącznik  do  zarządzenia  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Prezydenta  Mioasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.
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INFORMACJE
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grażyna Wojciechowska

Paweł Leszczyński
Arkadiusz Marcinkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Urszula Stolarska

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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