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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5(203)/2011

SPIS TREŚCI
Poz. 2343
Uchwała  NR  XVIII/165/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  września  2011  r.  
w  sprawie  przepisów  porządkowych  obowiązujących  w  miejskiej  komunikacji  zbiorowej  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2344
Uchwała  NR  XVIII/166/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  września  2011  r.  
w  sprawie  ustalenia  stawki  opłat  za  korzystanie  przez  operatorów  i  przewoźników  
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.

Poz. 2345
Uchwała  NR  XVIII/167/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  września  2011  r.  
w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w 
dniu 01 Listopada 2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2346
Uchwała  NR  XVIII/168/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  września  2011  r.  
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2347
Uchwała  NR  XIX/169/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 
obowiązkowym wymiarze godzin.

Poz. 2348
Uchwała  Nr  XIX/170/2011Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  września  2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2349
Uchwała  Nr  XIX/171/2011Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  września  2011r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2350
Uchwała  Nr  XIX/172/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  
2011-2086.

Poz. 2351
Uchwała  NR  XIX/173/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w sprawie zasad i  trybu  umarzania,  odraczania  lub  rozkładania  na  raty należności  pieniężnych 
mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Miastu Gorzów Wlkp.  i  podległym Miastu 
Gorzów  Wlkp.  jednostkom  organizacyjnym,  udzielania  innych  ulg  w  spłacie  tych  należności, 
warunków dopuszczalności  pomocy publicznej  w przypadkach,  w których ulga będzie stanowić 
pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych. 
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Poz. 2352
Uchwała NR XIX/174/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  ustalenia  opłat  za  usuwanie  i  przechowywanie  pojazdów  na  parkingu 
strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Poz. 2353
Uchwała  NR  XIX/175/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.

Poz. 2354
Uchwała NR XIX/176/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011 r. mieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy narożnej przy ul. 
Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2355
Uchwała NR XIX/177/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 3-4 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2356
Uchwała NR XIX/178/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 września 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy ul. Jasnej 5-6 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2357
Uchwała  NR  XIX/179/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2358
Uchwała  NR  XIX/180/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  września  2011  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2359
Uchwała  NR  XX/181/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Poz. 2360
Uchwała  NR  XX/182/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2361
Uchwała  NR  XX/183/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.
w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu.

Poz. 2362
Uchwała  NR  XX/184/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  wzorów  formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok.
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Poz. 2363
Uchwała  NR  XX/185/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku  od środków transportowych  na  terenie  miasta 
Gorzowa Wlkp. na 2012 rok.

Poz. 2364
Uchwała  Nr  XX/186/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2365
Uchwała  Nr  XX/187/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2366
Uchwała  Nr  XX/188/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2367
Uchwała  Nr  XX/189/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2368
Uchwała  Nr  XX/190/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  
2011-2086.

Poz. 2369
Uchwała Nr XX/191/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2370
Uchwała  NR  XX/192/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2371
Uchwała  Nr  XX/193/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w  sprawie  udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Drzymały  14 
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2372
Uchwała  NR  XX/194/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Czereśniowej  i  Walczaka  z  ustaleniami  Studium 
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2373
Uchwała  NR  XX/195/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka.

Poz. 2374
Uchwała  NR  XX/196/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp.

Poz. 2375
Uchwała  NR  XX/197/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2376
Uchwała  NR  XX/198/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2377
Uchwała  NR  XX/199/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  października  2011  r.  
w sprawie wyboru  ławników do Sądu Okręgowego i  Sądu Rejonowego w Gorzowie  Wlkp.  na 
kadencję 2012-2015.

Poz. 2378
Uchwała  NR  XXI/200/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Poz. 2379
Uchwała  NR  XXI/201/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie.

Poz. 2380
Uchwała  NR  XXI/202/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego 
ustalania.

Poz. 2381
Uchwała  NR  XXI/203/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012.
Poz. 2382
Uchwała  NR  XXI/204/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2012.
Poz. 2383
Uchwała  NR  XXI/205/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
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Poz. 2384
Uchwała  NR  XXI/206/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Poz. 2385
Uchwała NR XXI/207/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Gorzowskiemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
i Polityki Społecznej.

Poz. 2386
Uchwała  Nr  XXI/208/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2387
Uchwała  Nr  XXI/209/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2388
Uchwała  Nr  XXI/210/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2389
Uchwała  Nr  XXI/211/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2390
Uchwała  Nr  XXI/212/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2391
Uchwała  Nr  XXI/213/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  
2011-2086.

Poz. 2392
Uchwała Nr XXI/214/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  stawki  dotacji  przedmiotowej  do  wozokilometra  w  trakcji  autobusowej  i 
tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2393
Uchwała NR XXI/215/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Poz. 2394
Uchwała  Nr  XXI/216/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty.

Poz. 2395
Uchwała  NR  XXI/217/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
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w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia.

Poz. 2396
Uchwała  NR  XXI/218/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  listopada  2011  r.  
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin 
MG-6.

Poz. 2397
Uchwała NR XXI/219/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2398
Zarządzenie  Nr  314/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  14  września  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2399
Zarządzenie  Nr  320/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  21  września  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2400
Zarządzenie  Nr  361/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28  października  2011r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  miasta  
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2401
Zarządzenie  Nr  367/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  8  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2402
Zarządzenie  Nr  379/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  24  listopada  2011r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2343

Uchwała NR XVIII/165/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w 
Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe  
( t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm. ) - uchwala się, co następuje: 
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Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§  1.  1.  Niniejszy  regulamin  określa  warunki  przewozu  osób,  bagażu  ręcznego  
i zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gorzowa Wlkp. i gmin, z którymi zawarte 
jest "Porozumienie Komunalne". Przewóz odbywa się przystosowanymi do tego celu pojazdami, w 
regularnej komunikacji, według rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) przewozie - rozumie się przez to przewóz osób i bagażu realizowany przez przewoźników w 
trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe,
b)  pojeździe  -  rozumie  się  przez  to  pojazdy  miejskiej  komunikacji  zbiorowej  lub  innego 
przewoźnika,
c)  bilecie  okresowym  imiennym  (siedmiodniowym,  czternastodniowym,  miesięcznym, 
trzymiesięcznym) - rozumie się przez to dokument o nazwie "legitymacja do biletu miesięcznego" 
ze zdjęciem jej  posiadacza,  jego imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz znaczkiem 
kontrolnym, ważnym w okresie na nim podanym, począwszy od daty wskazanej przez pasażera 
przy zakupie i naniesionej na znaczku kontrolnym,
d) bilecie okresowym na okaziciela  - rozumie się przez to dokument o nazwie "legitymacja do 
biletu  miesięcznego",  w  której  nie  określono  jej  posiadacza,  wraz  ze  znaczkiem  kontrolnym, 
ważnym w okresie na nim podanym, począwszy od daty wskazanej przez pasażera przy zakupie i 
naniesionej na znaczku kontrolnym,

§ 2.  Pasażerowie  korzystający  z  przewozu pojazdami  oraz  obsługujący pojazd,  personel 
nadzoru  ruchu  i  kontrolerzy  biletów  obowiązani  są  przestrzegać  postanowień  niniejszego 
regulaminu.

§  3.  1.  Uwagi  i  wskazówki  obsługujących  pojazdy  oraz  personelu  nadzoru  ruchu  
i kontrolerów biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
2. Obsługujący pojazd, personel nadzoru ruchu i kontrolerzy biletów obowiązani są do udzielania, 
na  żądanie  pasażera,  informacji  dotyczących  przewozu,  w  szczególności  co  do  czasu  odjazdu 
pojazdu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, funkcjonowania komunikacji zastępczej itp.
3. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja,  gdzie i do kogo pasażerowie mogą 
kierować skargi i wnioski dotyczące miejskiej komunikacji zbiorowej.

§ 4.  1. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz obsłudze 
pojazdu za pokwitowaniem.
2.Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2
Przewóz osób.

§  5.  1.  Przewoźnik  zobowiązany  jest  umieścić  w  pojazdach  informacje  o  taryfie 
przewozowej, kategoriach osób uprawnionych do ulgowej opłaty i bezpłatnych przewozów oraz 
sposobie ustalania wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.
2.  Do korzystania  z  opłat  ulgowych i  przejazdów bezpłatnych  uprawnione są wyłącznie  osoby 
wymienione w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Pasażerowie korzystający z uprawnień, obowiązani są posiadać przy sobie i okazywać na żądanie 
kontrolera  lub  innej  osoby  uprawnionej  do  kontroli  biletów  dokument  wymieniony  
w odpowiedniej Uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uprawniający do ulgowego lub bezpłatnego 
przejazdu.
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§ 6. 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po 

całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach początkowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu 
czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w 
pojeździe.
3.  Wsiadanie  do  pojazdów  obsługujących  linie  nocne,  podmiejskie  i  sezonowe  odbywa  się 
wyłącznie przednimi drzwiami.
4.  Obsługujący  pojazd,  po  zakończeniu  czynności  związanych  ze  zmianą  kierunku  jazdy, 
obowiązany  jest  niezwłocznie  podjechać  pojazdem  do  przystanku  dla  wsiadających  w  celu 
umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcie miejsca w pojeździe.

§ 7. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.

§ 8. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest 
wcześniej uprzedzić o tym obsługującego pojazd, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku 
dać odpowiednio wcześniej znak przez podniesienie ręki.

§ 9.  Odjazd z przystanku możliwy jest po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie osoby 
wsiadające są wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły pojazd.

§ 10. 1. W pojazdach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
a) dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy także kobiet ciężarnych),
b) dla inwalidów.
2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) "dla inwalidy" lub 
"dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osób uprawnionych.

§ 11. 1. Pasażer obowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
2. W pojeździe wyposażonym w automat do sprzedaży biletów pasażer może nabywać bilety w 
automacie.  W  przypadku  awarii  automatu  do  sprzedaży  biletów  zainstalowanego  
w  pojeździe  pasażer  może  nabyć  bilety  jednorazowe  na  przejazd  u  prowadzącego  pojazd,  
w cenie wynikającej ze stosownej Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zaś opłata za przejazd 
powinna być uiszczona kwotą odliczoną.
3. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności i po upływie tego okresu.

§  12.  Spowodowanie  zatrzymania  lub  zmiany  trasy  pojazdu,  przez  pasażera  –  bez 
uzasadnionej  przyczyny,  podlega  opłacie  dodatkowej  w  wysokości  200-krotnej  ceny  biletu 
jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.

§ 13. Zabrania się w pojazdach:
1) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy,
2) dawania nieuzasadnionego sygnału do odjazdu lub do zatrzymania pojazdu,
3) wsiadania do pojazdu po sygnale do odjazdu,
4) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia urządzeń jego wyposażenia,
5) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6) siadania na barierkach ochronnych w przegubie pojazdu,
7) palenia tytoniu, 
8)  spożywania  artykułów  żywnościowych,  które  mogą  spowodować  zabrudzenie  odzieży 
współpasażera lub pojazdu (np. kebab, hot-dogi, lody, pestki, napoje ..... itp.),
9) wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
10) grania na instrumentach muzycznych oraz zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
11) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub podczas postoju,
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12) wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
13) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

§ 14.  1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w pojeździe, także uciążliwy 
lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań 
obsługi pojazdu, personelu nadzoru ruchu lub kontrolerów biletów, obowiązany jest opuścić pojazd 
na ich wezwanie na najbliższym przystanku.
2.  W przypadku,  gdy pasażer  odmówi opuszczenia  pojazdu,  obsługa pojazdu,  personel nadzoru 
ruchu lub kontrolerzy biletów mogą zwrócić się o interwencję do Policji lub Straży Miejskiej.
3. Pasażerowi w przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot ceny biletu.

Rozdział 3
Przewóz bagażu.

§ 15. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość 
takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zanieczyszczenie 
odzieży  innych  pasażerów,  nie  zasłaniał  widoczności  prowadzącemu  pojazd,  nie  zagrażał 
bezpieczeństwu ruchu itp.
2. Zezwala się na przewóz psów pod opieką pasażera pod następującymi warunkami: 
a) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,
b) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
3. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
4. Zezwala się na przewóz rowerów o ile rower nie będzie utrudniał przewozu i nie będzie zagrażał 
bezpieczeństwu innych pasażerów.

§ 16. 1. Opłacie według obowiązującej taryfy podlegają przewożone:
a) rowery,
b) psy.
2. Nie podlegają opłacie za przewóz: 
a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny,
b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,
c) wózki dziecięce,
d) wózki inwalidzkie.

§ 17. 1. Zabrania się przewozić w pojazdach - pod rygorem nałożenia opłaty dodatkowej:
a) psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa 
szczepienia psa,
b) innych niebezpiecznych zwierząt,
c) przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
2.  W stosunku do pasażerów naruszających  zapisy  ust.  1  zastosowanie  mają  również  przepisy 
określone w § 14.

§ 18.  Pasażer podróżujący z plecakiem zobowiązany jest zdjąć go z pleców i ustawić w 
sposób określony w § 15 ust. 1.

§ 19. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

Rozdział 4
Kontrola biletów.

§ 20.  1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu i okazać go na 
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żądanie  kontrolera  biletów,  obsługi  pojazdu lub  innej  osoby upoważnionej  do kontroli  biletów. 
Okazanie  biletu  ma  umożliwić  kontrolerowi  lub  osobie  upoważnionej  do  kontroli  biletów 
sprawdzenie biletu oraz innych danych w nim zawartych.
2. Pasażer wsiadający do pojazdu na żądanie obsługi pojazdu, kontrolera biletów lub innej osoby 
upoważnionej  do  kontroli  biletów,  winien  niezwłocznie  okazać  posiadany  bilet  oraz  dokument 
uprawniający go do przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych. Pasażer nie posiadający biletu może 
zostać  wpuszczony do pojazdu pod warunkiem niezwłocznego  zakupienia  biletu  na  przejazd  u 
obsługi pojazdu lub w automacie do sprzedaży biletów zainstalowanym w pojeździe i skasowaniu 
go.
3. Obowiązują wyłącznie bilety określone w stosownej uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innemu pasażerowi celem okazania go 
jako ważnego biletu na przejazd dla tego pasażera.

§  21.  1.  Bilet  zniszczony  bądź  zabrudzony,  z  którego  nie  można  odczytać  cech 
identyfikacyjnych oraz bilet  o wartości niższej  niż  obowiązująca za przejazd na danej  linii  jest 
nieważny.
2.  Nie  można  legitymować  się  biletem  przed  jego  skasowaniem  jako  ważnym  biletem 
uprawniającym do przejazdu.

§ 22.  1. Bilety okresowe bez wpisanego, w sposób trwały, numeru „legitymacji do biletu 
miesięcznego” na znaczku kontrolnym są nieważne.
2. Bilety okresowe nieczytelne, zniszczone, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania  (nie  dotyczy  biletów  na  okaziciela)  są  nieważne.  Bilety,  co  do  których  istnieje 
podejrzenie fałszerstwa są nieważne i podlegają zatrzymaniu przez kontrolera za pokwitowaniem.
3.  Pasażerowie  nie  posiadający  podczas  jazdy  uprawnień  do  ulg,  nie  mogą  posługiwać  się 
ulgowymi biletami.

§  23.  1.  Pasażer  jest  obowiązany  na  wezwanie  kontrolera  biletów  lub  obsługi  pojazdu 
okazać  ważny  bilet  na  przejazd  oraz  dokument  uprawniający  go  do  przejazdu  ulgowego  bądź 
bezpłatnego.
2. Pasażer, który posiada bilet okresowy imienny ( siedmiodniowy, czternastodniowy, miesięczny,  
trzymiesięczny  ),  którego  początek  ważności  rozpoczął  się  przed  dniem  kontroli  
a  nie  jest  w  stanie  okazać  go  kontrolującemu  podczas  kontroli,  ma  prawo  do  zwrotu  opłaty 
dodatkowej pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, jeżeli nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
przewozu przedstawi ten bilet w biurze kontroli biletów w godzinach pracy biura.
3.  Opłatę  manipulacyjną  ustala  się  jako  pięciokrotność  ceny  biletu  jednorazowego  ulgowego 
obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe.

§ 24. 1. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania miejskiej komunikacji zbiorowej należy 
kierować do Wydziału Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. W sprawach spornych pasażer ma prawo, w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty 
opłaty dodatkowej, złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

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

§  26.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XII/125/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29  czerwca  2011  roku  w  sprawie  przepisów  porządkowych  obowiązujących  w  miejskiej 
komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.
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§ 27. 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. 2344

Uchwała NR XVIII/166/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników 
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.

Na  podstawie  art.  16  ust.  4  ustawy  z  dnia  16  grudnia  2010  roku  o  publicznym  
transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ), uchwala się, co następuje:

§  1.  Za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych,  przez  operatorów  
i przewoźników, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. wprowadza się opłaty.

§  2.  Stawkę  opłaty  za  jedno  zatrzymanie  środka  transportu  na  przystankach  
komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. ustala się w wysokości 0,05 zł 
za jedno zatrzymanie.

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

§  4.  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. 2345

Uchwała NR XVIII/167/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej, w dniu 01 Listopada 2011 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  8  ust.1  ustawy  z  dnia  5  lipca  2001  r.  o  cenach1 (Dz.  U.  Nr  97,  
poz.  1050  ze  zm.),  art.34a  ust.2  ustawy  z  dnia  15  listopada  1984  r.  Prawo  przewozowe  
(t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Do  korzystania  z  przejazdów  bezpłatnych,  w  dniu  01  Listopada  2011  roku  -  
Święto Wszystkich Świętych, uprawnieni są wszyscy pasażerowie korzystający z przejazdów środ-
kami komunikacji miejskiej na liniach autobusowych nr 105, 111, 132 i C.
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§ 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. 2346

Uchwała NR XVIII/168/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 19 września 2011 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 Gorzo-
wa 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 nastę-
puje: 

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

1. Bukowski Leszek|
2.Harasimowicz Hubert|
3.Kopera Marek|
4.Mikisz Zdzisław|
5.Nowak Krzysztof|
6.Pierzecka Sylwia|
7.Piotrowicz Janusz|
8.Raniewicz Henryk|
9.Rojek Grzegorz|
10.Sołtys Władysław|
11.Stefaniak Ryszard|
12.Strzyżykowski Krzysztof|
13.Tyrała Paweł|
14.Winkiel Ryszard|
15.Zaleski Robert|
16.Zapytowski Krzysztof

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta : 

Krystyna Sibińska 

12



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5(203)/2011
Poz. 2347

Uchwała NR XIX/169/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizu-
jących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15,  art.  40  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o  samorządzie gminnym  (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 ze  zm.),  art.  42  ust.  7  pkt.  3  
i  art.  91  d  pkt.  1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  roku  -  Karta  Nauczyciela  (t.  j.  Dz.  U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1. 1.  Określa  się  tygodniowy  obowiązkowy  wymiar  godzin  zajęć  dla  nauczycieli  
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym  obowiązkowym  wymiarze  godzin  ustalonych  na  podstawie  odrębnych  
przepisów, według wzoru: 

a) dla dwóch stanowisk |\
W= (x1+x2) : [(x1:y1) + (x2:y2)]

b) dla trzech stanowisk | 
W= (x1+x2+x3) : [(x1:y1) + (x2:y2) + (x3:y3)] 
gdzie:
x1, x2, x3 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w ar-
kuszu organizacji szkoły,
y1, y2, y3 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuń-
czych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, ustala się w pełnych godzinach w taki sposób, że 
otrzymany wynik do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny i powyżej zaokrągla się do 
pełnej godziny.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2348

Uchwała Nr XIX/170/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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 2001r. 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  2001r.  Nr  142,  poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt.  1,  2,  art.  235,  art.  236  ustawy   dnia  
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 128.075 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 153.354 zł
z tego: zmniejsza 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 153.354 zł
3.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 51.631 zł
z tego: zmniejsza 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 51.631 zł
4.Zwiększa  się dochody bieżące o kwotę 76.910 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 66.453 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 128.075 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 153.354 zł
z tego: zmniejsza się  wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 153.354 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 51.631 zł
z tego: zmniejsza się  wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 51.631 zł
4.Zwiększa  się wydatki bieżące o kwotę 76.910 zł
z tego: zwiększa się  wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 66.453 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  5  –  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  2011  rok   Nr  V/36/2011  Rady  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  stycznia  2011r.  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku  nr  3  do  
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta: 

Krystyna Sibińska 

uwaga: załączniki nr 1- 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218 w 
godzinach urzędowania
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Poz. 2349

Uchwała Nr XIX/171/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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 2001r. 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  2001r.  Nr  142,  poz.1592  
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt. 1, 2, art.214 pkt. 1 i 3, art. 215,  art. 235, art. 236 ustawy  
dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.   Nr  157,  poz.1240  
ze zm.) Rada Miasta uchwala  co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 10.582 zł
2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.582 zł
z tego: zmniejsza 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 10.582 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 10.582 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 771.164 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 o kwotę 10.582 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 760.582 zł
z tego: zwiększa się wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 o kwotę 10.582 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 – Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, do 
uchwały  budżetowej  na  2011  rok   Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,  
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok   Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok   Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. 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 
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uwaga: załączniki nr 1-5 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218 w 
godzinach urzędowania

Poz. 2350

Uchwała Nr XIX/172/2011
 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2011-2086.

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

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  -  do  uchwały  Nr  V/37/2011  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086   otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2.  Załącznik  Nr  3  -  Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF  -  do  uchwały  Nr  V/37/2011  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086   otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta: 

Krystyna Sibińska 

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

Poz. 2351

Uchwała NR XIX/173/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych ma-
jących charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. i podległym 

Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych ulg w spłacie tych 
należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie 

stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów do tego uprawnionych. 

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.)  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  
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5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  249,  poz.  2104  
ze zm.)  oraz art.  59 ust.  1,  2  i  3  ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o  finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pie-
niężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Gorzów Wlkp. lub jego jed-
nostkom podległym, zwanych wierzycielami, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jedno-
stek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, zwanych dłużnikami.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  należności  –  rozumie  się  przez  to  kwotę  należną  od  jednego  dłużnika  mającą  
charakter cywilnoprawny (należność główna) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia 
należności  głównej  (należności  uboczne)  według  stanu  na  dzień  podjęcia  decyzji;  
jeżeli  należność  główna  została  zapłacona,  a  pozostały  do  zapłaty  odsetki  i  koszty,  przez  
należność rozumie się sumę tych należności ubocznych,
2) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli Prezydenta Miasta lub kie-
rownika jednostki organizacyjnej podległej Miastu,
3) uldze – rozumie się przez to umorzenie należności w całości lub części, a także odroczenie termi-
nu spłaty należności w całości lub części oraz rozłożenie spłaty całości lub części należności na 
raty,
4) przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to kwotę wynagrodzenia określoną 
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  
„Monitor  Polski”,  zgodnie  z  art.  5  ust.  7  ustawy  z  dnia  4  marca  1994  r.  o  zakładowym  
funduszu  świadczeń  socjalnych  (Dz.  U.  z  1996  r.  Nr  70,  poz.  335,  ze  zm.)  dla  roku  
poprzedzającego rok zastosowania ulgi,

§  3.  1.  Odroczenie  terminu  zapłaty  albo  rozłożenie  na  raty  należności  pieniężnej  
dokonują w formie decyzji na podstawie niniejszej uchwały:
1) kierownik jednostki budżetowej w zakresie należności tej jednostki,
2) kierownik samorządowego zakładu budżetowego w zakresie należności tego zakładu.
2. Do stosowania ulg w spłacie należności dotyczących umorzenia uprawniony jest: 
1)  kierownik  jednostki  organizacyjnej,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt.  1  i  2  jeżeli  wysokość  
należności nie przekracza 2-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia,
2) Prezydent Miasta – dla pozostałych należności.

§ 4. 1.Należność może być umorzona w całości lub części jeżeli:
1)  nie  można  ustalić  dłużnika  lub  dłużnik  zmarł  nie  pozostawiając  spadkobierców  lub  
pozostawił majątek, z którego dochodzenie należności jest niezasadne,
2)  w  toku  postępowania  egzekucyjnego  stwierdzono  jego  bezskuteczność  a  dalsze  
prowadzenie egzekucji nie rokuje ściągnięcia należności,
3)  na  podstawie  czynności  wyjaśniających  zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie,  że  
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia 
i egzekucji tej należności,
4) w stosunku do dłużnika zakończono postępowanie likwidacyjne,
5) w stosunku do dłużnika zakończono postępowanie upadłościowe likwidacyjne,
6) postępowanie upadłościowe zakończono układem, z zastrzeżeniem § 6,
7) zachodzi ważny interes publiczny z zastrzeżeniem § 6,
8)  zachodzi  ważny  interes  dłużnika,  w  szczególności  zagrażający  jego  egzystencji  
z zastrzeżeniem § 6.
2. Umorzenie należności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 może nastąpić 
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z urzędu, natomiast w pozostałych przypadkach na wniosek dłużnika.
3.  W  przypadku  należności,  za  które  odpowiadają  dłużnicy  solidarnie  umorzenie  tej  
należności może nastąpić, gdy okoliczności umorzenia zachodzą w stosunku do wszystkich dłużni-
ków.
4.  Umorzenie  należności  głównej  skutkuje  umorzeniem  należności  ubocznych.  Jeżeli  
umorzenie  dotyczy  części  należności  głównej,  należności  uboczne  podlegają  umorzeniu  
proporcjonalnie do należności głównej.
5.  Organ  właściwy  do  umarzania  należności  jest  również  uprawniony  do  umarzania  odsetek  
i innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia rosz-
czeń, bez względu na ich wysokość.

§  5.  1.  Na  wniosek  dłużnika,  uzasadniony  jego  ważnym  interesem  lub  ważnym  
interesem publicznym, z zastrzeżeniem §6 można odroczyć termin zapłaty całości lub części należ-
ności albo należność rozłożyć na raty,  uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz interes 
miasta lub jednostki organizacyjnej.
2.  Od  należności  pieniężnej,  której  termin  zapłaty  odroczono  lub  rozłożono  na  raty  nie  
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia odroczenia terminu lub rozłożenia na raty do dnia 
upływu terminów zapłaty określonych decyzją podmiotu, o którym mowa w §3.
3. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminu zapłaty należności pieniężnej ustalonych w decyzji podmio-
tu, o którym mowa w §3 należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi 
za zwłokę łącznie z odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli dłużnik nie zapłacił w terminie ustalonym w decyzji, chociażby jednej raty w pełnej wyso-
kości, pozostała do zapłaty należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz 
z odsetkami ustawowymi za zwłokę łącznie z odsetkami za okres, o którym mowa w ust. 2.
5. Termin odroczenia zapłaty należności pieniężnej nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

§  6.  1.Organ,  na  wniosek  dłużnika  prowadzącego  działalność  gospodarczą,  może  
umarzać,  odraczać  lub  rozkładać  na  raty  należności  pieniężne  mające  charakter  
cywilnoprawny, przypadające wierzycielom, które:
1) stanowią pomoc de minimis - z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Ko-
misji  (WE)  nr  1998/2006  z  dnia  15  grudnia  2006r.  w  sprawie  stosowania  art.  87  i  88  
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE.L Nr 379 z 28.12.2006r.);
2) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie - z uwzględnieniem warunków określonych 
w  rozporządzeniu  Komisji  (WE)  Nr  1535/2007  z  dnia  20  grudnia  2007r.  w  sprawie  
stosowania  art.  87  i  88  Traktatu  WE  w  odniesieniu  do  pomocy  de  minimis  w  sektorze  
produkcji rolnej (Dz. U. UE. L. Nr 337 z 21.12.2007r.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z 
wnioskiem: 
1)  informacji  zawartych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  29  marca  2010r.  w  sprawie  
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
(Dz.  U.  z  2010r.  Nr  53,  poz.  311  ze  zm.)  wraz  z  wypełnionym  załącznikiem  formularza  
informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o po-
moc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis 
otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;
3.  Podmiot,  który  chce  skorzystać  z  pomocy  de  minimis  w  rolnictwie  zobowiązany  jest  do  
dostarczenia wraz z wnioskiem:
1) informacji zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis 
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w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2010r. Nr 121, poz. 810 ze zm.) wraz z wypełnionym za-
łącznikiem formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rol-
nictwie lub rybołówstwie;
2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, 
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświad-
czenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o 
nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
3) oświadczenia, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Wy-
tycznych  Wspólnotowych  dotyczących  pomocy  państwa  w  celu  ratowania  
i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE. C. 244 z 1.10.2004r.);
4) informacji o sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat po-
datkowych.
4. Dłużnik, korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do 
przedłożenia  w  żądanym  terminie  –  na  wniosek  organu  udzielającego  pomocy  –  
dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe 
z  uwagi  na  przekroczenie  pułapu  dopuszczalnej  pomocy  de  minimis  lub  z  uwagi  na  nie
dopełnienie  obowiązków  określonych  w  ust.  2-4,  wniosek  dłużnika  o  ulgi  pozostaje  bez  
rozpatrzenia.
6.  Ulgi,  o  których  mowa  w  ust.  2  udziela  się  gdy  wartość  brutto  łącznie  z  wartością  innej  
pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 200 tys. 
euro, a w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.
7.  Ulgi,  o  których  mowa  w  ust.  3  udziela  się  gdy  wartość  brutto  łącznie  z  wartością  innej  
pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku 
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 7,5 tys. 
euro.

§  7.  Udzielenie  ulgi  może  być  cofnięte  przez  organ,  który  ulgi  udzielił,  w  razie  
ujawnienia, że dowody, na podstawie których należność umorzono lub udzielono ulg w ich spłacie, 
okazały się fałszywe lub że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa albo gdy dłużnik wpro-
wadził  w  błąd  organ  wydający  decyzję  co  do  okoliczności,  które  stanowiły  
podstawę podjęcia decyzji o uldze.

§  8. 1.  Kierownicy  jednostek  budżetowych  oraz  samorządowych  zakładów  
budżetowych składają Prezydentowi Miasta wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulgi z po-
daniem kwot i wskazaniem okoliczności będącej podstawą decyzji w terminach:
1) do 31 lipca za I półrocze roku budżetowego,
2) do 30 stycznia następnego roku za rok budżetowy.
2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta informację o udzielonych ulgach według stanu na 30 
czerwca  i  31  grudnia  każdego  roku  w  terminach  obowiązujących  dla  składania  
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz sprawozdania roczne-
go z wykonania budżetu miasta.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§  10. Traci  moc  Uchwała  Nr  VI/46/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
23 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Miastu  
Gorzów Wlkp. i podległym Miastu Gorzów Wlkp. jednostkom organizacyjnym, udzielania innych 
ulg  w  spłacie  tych  należności,  warunków  dopuszczalności  pomocy  publicznej  
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz ustalenia organów upraw-
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nionych  zmieniona  Uchwałą  Nr  XII/117/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29 czerwca 2011 r.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2352

Uchwała NR XIX/174/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkin-
gu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 

pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 130a ust. 6  
stawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu  drogowym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2005  r.  
Nr 108, poz. 908 ze zm.) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podat-
kowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/102/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011 
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz 
kosztów  powstałych  w  wyniku  wydania  dyspozycji  usunięcia  pojazdu,  a  następnie  
odstąpienia od usunięcia pojazdu, ulega zmianie Załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie jak za-
łącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Miasta: 

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr XIX/174/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 września 2011r.

1. Wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego.

- USUNIĘCIE POJAZDU - KWOTA (zł)
- a) rower lub motorower - 80 + VAT
- b) motocykl - 200 + VAT
- c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 300 + VAT
- d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
do 7,5 t - 400 + VAT

- e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 
do 16 t - 650 + VAT
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- f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.000 + VAT
- g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.400 + VAT

2. Wysokość opłat za przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
- PRZECHOWYWANIE POJAZDU - KWOTA (zł/doba)
- a) rower lub motorower - 10 + VAT
- b) motocykl - 15 + VAT
- c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 30 + VAT
- d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 
do 7,5 t - 40 + VAT

- e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 
do 16 t - 50 + VAT

- f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 100 + VAT
- g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 180 + VAT

Poz. 2353

Uchwała NR XIX/175/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  pkt.  15  ustawy  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach  
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Opiniuje  się  pozytywnie  kontynuowanie  przez  "Casino  Polonia-Wrocław"  
Sp.  z  o.  o.  prowadzenia  kasyna  gry  w  lokalu  przy  ul.  Kosynierów  Gdyńskich  82  
w Gorzowie Wlkp. w Hotelu "MIESZKO".

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/436/94 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
12 stycznia 1994r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta: 

Krystyna Sibińska 

Poz. 2354

Uchwała NR XIX/176/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy naroż-
nej przy ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38 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.  
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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 ro-
boty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa  
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  Rady  
Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  nr  LXXIV/909/2006  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 
lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§ 1 .  W  uchwale  nr  XVII/155/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31  sierpnia  2011r.  w  sprawie  udzielenia  dotacji  Wspólnotom  Mieszkaniowym  kamienicy  
narożnej  przy  ul.  Jasnej  1-2  i  ul.  Śląskiej  38  w Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie  :  
"§  1  Rada  Miasta  udziela  Wspólnotom  Mieszkaniowym  kamienicy  narożnej  przy  
ul. Jasnej 1-2 i ul. Śląskiej 38, których pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 2 Oddział Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.  dotacji  w  kwocie  86  713,  00  zł  
(słownie:  osiemdziesiąt  sześć  tysięcy  siedemset  trzynaście  złotych)  z  przeznaczeniem  na  
dofinansowanie wykonania remontu balkonów".

§ 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. 2355

Uchwała NR XIX/177/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy 
ul. Jasnej 3-4 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 ro-
boty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa  
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  nr  LXXIV/909/2006  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 
lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 
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§  1.  W  uchwale  nr  XVII/156/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  

31 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy przy ul. 
Jasnej  3-4  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie  :  "§  1  Rada  Miasta  udziela  
Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy przy ul. Jasnej 3-4, których pełnomocnikiem jest Kierow-
nik ADM nr 2 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. dotacji w kwocie 57 
244,  00  zł  (słownie:  pięćdziesiąt  siedem  tysięcy  dwieście  czterdzieści  cztery  
złote) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu balkonów".

§ 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. 2356

Uchwała NR XIX/178/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnot Mieszkaniowych kamienicy przy 
ul. Jasnej 5-6 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 ro-
boty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków  województwa  
lubuskiego,  położonych  w  granicach  administracyjnych  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  
określenia  form  i  zasad  ich  udzielania,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  grudnia  2005r.,  nr  LXXIV/909/2006  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.,  nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje: 

§  1.  W  uchwale  nr  XVII/157/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy przy ul. 
Jasnej  5-6  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  "§  1  Rada  Miasta  udziela  
Wspólnotom Mieszkaniowym kamienicy przy ul. Jasnej 5-6, których pełnomocnikiem jest Kierow-
nik ADM nr 2 Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. dotacji w kwocie 55 
387,  00  zł  (słownie:  pięćdziesiąt  pięć  tysięcy  trzysta  osiemdziesiąt  siedem  
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu balkonów".

§ 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 
Poz. 2357

Uchwała NR XIX/179/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1. Skargę Pani Bogumiły Dudziak uznaje się za bezzasadną, uzasadnienie stanowi załącz-
nik 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 nr 1
do uchwały Nr XIX/179/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
z dnia 28 września 2011r.

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

Komisja  Spraw  Społecznych  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  w  dniu  26.09.2011  roku 
analizowała skargę Pani Bogumiły Dudziak zam. w Gorzowie Wlkp., na niewłaściwą jej zdaniem 
pracę Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., oraz Dyrektora i pracowników Gorzowskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie i  Polityki  Społecznej  (w kontekście udzielenia  pomocy Ww.), skierowaną do 
Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  
w Warszawie i przekazaną według właściwości do Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Komisja  po wysłuchaniu argumentów Pani  Bogumiły Dudziak oraz po zapoznaniu się z 
informacją  o wynikach  oceny zasadności  zarzutów stawianych  przez  Panią  Bogumiłę  Dudziak, 
przedstawionych  przez  przedstawicieli  Wydziału  Audytu  Wewnętrznego,  Kontroli  
i Analiz Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., skargę uznała za bezzasadną.

Należy podkreślić, że zainteresowana otrzymała w latach 2010 i 2011 pomoc socjalną w 
wysokościach przewyższających średnie świadczenia otrzymywane przez innych podopiecznych, a 
ponadto  rodzina  Pani  Bogumiły  Dudziak  otrzymywała  dodatek  mieszkaniowy  w  zawyżonej 
wysokości wskutek złożenia przez męża Pani Bogumiły Dudziak nieprawdziwego oświadczenia o 
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dochodach rodziny mającego wpływ na wysokość należnego dodatku mieszkaniowego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty uzasadnione załącznikami Gorzowskiego centrum 
Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Społecznych oraz informacją Wydziału 
Audytu  Wewnętrznego,  Kontroli  i  Analiz,  Komisji  Spraw Społecznych  Rady  Miasta  Gorzowa 
Wlkp., skargę Pani Bogumiły Dudziak uznała jednomyślnie za bezzasadną. 

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

Poz. 2358

Uchwała NR XIX/180/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1.  Skargę Pani Mieczysławy Szwaja uznaje się za bezzasadną, uzasadnienie stanowi za-
łącznik 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 nr 1
do uchwały Nr XIX/180/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
z dnia 28 września 2011r.

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

Komisja  Spraw  Społecznych  w  celu  wyjaśnienia  skargi  Pani  Mieczysławy  Szwaja  na 
Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego  i  Dyrektora  Gorzowskiego  Centrum  Pomocy 
Rodzinie  i  Polityki  Społecznej,  wysłuchała  jej  argumentów  na  swoim  posiedzeniu  w  dniu  
29 sierpnia 2011r. Komisja uznała skargę w/w za bezzasadną.

W dniu 22.12.2009 roku Pani Mieczysława Szwaja  została wymeldowana z miejsca stałego 
pobytu- Bystrzycy Kłodzkiej i jak twierdzi przebywa na klatkach schodowych, ławkach, dworcach i 
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w  bibliotece.  Złożyła  oświadczenie,  że  jest  osobą  bezdomną  i  zatem  
w świetle powyższych oświadczeń zgodnie z art.6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 
marca 2004 roku (t.j. Dz.U z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) posiada status osoby bezrobotnej. 

W  tej  sytuacji  na  mocy  art.  65  kpa  w  związku  z  art.101  ust.2  ustawy  z  dnia  
12  marca  2004r.  o  pomocy  społecznej  wniosek  z  dnia  06.12.2010r.  o  udzielenie  pomocy  
w  tym  zasiłku  stałego,  przekazano  do  gminy  bystrzyca  Kłodzka  jako  ostatniego  miejsca 
zameldowania na pobyt stały. W związku z powyższym gminą właściwą do wypłaty świadczeń za 
miesiąc styczeń 2011r. jest Bystrzyca Kłodzka.

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację Pani Mieczysławy Szwaja udzielane jest wsparcie w 
miejscu  pobytu.  Jednakże  zainteresowana  konsekwentnie  odmawia  skorzystania  
z  usług  w  formie  noclegu  w  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  oraz  skierowania  do  Fundacji 
Pomocy Wzajemnej Barka w Drezdenku, która oferuje miejsce noclegowe dla bezdomnych kobiet, 
a także z pomocy w formie ciepłych posiłków. 

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej postępuje zgodnie 
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  tj.  ustawą  o  pomocy  społecznej  z  dnia  
12  marca  2004r.  (t.  j.  Dz.  U.  z  2009r.  Nr  175,  poz.1362  ze  zm.),  a  także  z  ustawą  z  dnia  
14  czerwca  1960r.  kodeks  postępowania  administracyjnego  (t.  j.  Dz.  U  z  200r.  Nr  98,  
poz. 1071 ze zm.)

Mając powyższe na uwadze, Komisja Spraw Społecznych, jednomyślnie uznała skargę Pani 
Mieczysławy Szwaja za bezzasadną.

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

Poz. 2359

Uchwała Nr XX/181/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art.190 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad 
gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (t.  j.  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  159,  poz.1547  
ze zm.) w związku z art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - 
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1. Stwierdza  się  wygaśnięcie  mandatu  radnej  Krystyny  Mieczysławy  Sibińskiej  
wybranej w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 4 w skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§  2.  Uzupełnienia  składu  osobowego  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  dokona  na  
następnej sesji, stosownie do art.194 Ordynacji.

§  3.  Uchwałę  o  wygaśnięciu  mandatu  niezwłocznie  doręcza  się  zainteresowanemu  
i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 

Poz. 2360

Uchwała NR XX/182/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na  podstawie  art.19  ust.1  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. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. stwierdza, że w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 
został wybrany Pan Jerzy Sobolewski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2361

Uchwała NR XX/183/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie pozostawienia zgłoszeń kandydatów na ławników bez dalszego biegu

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,  z  późn.  zm.)  i  art  162  §  10  ustawy  z  dnia  
27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z poźn. zm.), 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że bez dalszego biegu zostały pozostawione zgłoszenia następujących 
kandydatów na ławników sądów powszechnych: Balcerzak Ryszard Mieczysław - powyżej 70 lat, 
Drzewiecka  Anna  Agnieszka  -  nie  mieszka  i  nie  pracuje  
w Gorzowie Wlkp., Łączna Julia - brak kompletu dokumentów, Murjas Andżelika - zamieszkała w 
Gorzowie Wlkp. poniżej 1 roku

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 2362

Uchwała NR XX/184/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych na 2012 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy  z  dnia  
8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym  (t.j.  z  2001  roku  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591  
ze  zm.)  oraz  art.  5  ust.  1  i  art.  6  ust.  13  ustawy z  dnia  12  stycznia  1991 roku o  podatkach  
i opłatach lokalnych1) (t. j. z 2010 roku Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Określa  się  następujące  stawki  podatku od nieruchomości  obowiązujące  na  terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.:
1)od gruntów:
a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha 
powierzchni,
c)  pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  21,05  zł od  1  m2 powierzchni 
użytkowej,
c)  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)  związanych  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w  rozumieniu  przepisów  o  działalności 
leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych  świadczeń –  4,27 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej,
e)  pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli –  2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.  W załączniku nr 1 oraz nr 2 do uchwały określa się wzory formularzy informacji  
i deklaracji na podatek od nieruchomości.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXXIII/1283/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 
października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 
wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych  na  2011  rok  oraz  uchwała  
Nr III/8/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w 
sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości  oraz  wzorów  formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych  typów 
transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.  Urz.  WE  L  368  
z  17.12.1992r),  2)dyrektywy  1999/62/WE z  dnia  17  czerwca  1999r.  w  sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  
niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.  Urz.  WE  L  187  z  20.07.1999r.).  Dane  dotyczące 
ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w  niniejszej  ustawie  –  
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

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

Poz. 2363

Uchwała Nr XX/185/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. na 2012 rok

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy  z  dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.  
10  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych1) 
(t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2012 r.
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 
ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 594 zł ,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 798 zł ,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 996 zł .
2)  od  samochodów  ciężarowych  o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  
12 ton, w zależności od
liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i  rodzaju  zawieszenia,  według  stawek 
podatkowych
określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.000 zł .
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, według stawek
podatkowych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
5)  od  przyczep  i  naczep,  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę 
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całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton,  z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika
podatku rolnego - 774 zł .
6)  od  przyczep  i  naczep  które  łącznie  z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę 
całkowitą równą lub
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika
podatku rolnego, według stawek podatkowych określonych w załączniku Nr 3 do uchwały.
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 600 zł ,
b) od równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.080 zł .

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

§  3.  Traci  moc  uchwała  Nr  LXIV/997/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28  października  2009  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.  Urz.  WE  L  368  
z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w 
Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/185/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna 
masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 
Dwie osie 

12 13 798 894 
13 14 894 1002 
14 15 1002 1098 
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15  1098 1308 

Trzy osie 
12 17 894 1002 
17 19 1002 1098 
19 21 1098 1200 
21 23 1200 1302 
23 25 1302 1647 
25  1302 1647 

Cztery osie i więcej 
12 25 1080 1260 
25 27 1260 1380 
27 29 1380 1728 
29 31 1728 2562 
31  1728 2562 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/185/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 
12 18 1080 1200 
18 25 1200 1302 
25 31 1302 1380 
31  1476 2025 

Trzy osie i więcej 
12 40 1302 1800 
40  1800 2661 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/185/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 

niż 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

Stawka podatku (w złotych) 
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silnikowy (w tonach) 

nie mniej niż mniej niż 

oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 
12 18 504 600 
18 25 600 696 
25  696 786 

Dwie osie 
12 28 600 654 
28 33 654 888 
33 38 888 1350 
38  1200 1776 

Trzy osie i więcej 
12 38 708 984 
38  984 1338 

Poz. 2364

Uchwała Nr XX/186/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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  2001r.  Nr  142,  poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  1,  2,  art.  235,  art.  236  ustawy  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              193.809 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę              193.808 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              193.808 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę             1 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę             1 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę              193.809 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę                  2.657 zł
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę              196.465 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę              196.465 zł
4.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę             1 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 o kwotę             1 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – 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 2011 rok  Nr V/36/2011 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 2365

Uchwała Nr XX/187/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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  2001r.  Nr  142,  poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214  pkt  1  i  3,  art.  215  ustawy  dnia  
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę              215.105 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę              215.105 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę              215.105 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę              215.105 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 – Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, do 
uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 – Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
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uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

uwaga:  załączniki  nr  1,  2,  3  i  4  do  uchwały  znajdują  się  do  wglądu  w Biurze  Rady  Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2366

Uchwała Nr XX/188/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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  2001r.  Nr  142,  poz.1592  
ze  zm.)  art.211  ust.  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2  ustawy  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę              150.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę              150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę              150.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę              150.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

uwaga:  załącznik  nr  1  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2367

Uchwała Nr XX/189/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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, 3, 4 art. 214 ust.1 i 3, art. 215, art.217 ust.1, ust. 2 pkt 6, art  
236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) 
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę           7.124.577 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę           1.328.000 zł
3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę           6.705.577 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę           1.747.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1.Zwiększa się planowany deficyt budżetu miasta o kwotę                       7.124.577 zł
2. Planowany deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi                     57.220.103 zł

§ 3.1.Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu miasta w wysokości                                   7.124.577 zł
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą                     84.620.103 zł

§ 4. Tabela nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2011r., do 
uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 1 – Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, do 
uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 
2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 2 – Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 
2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej 
uchwały.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 2368

Uchwała Nr XX/190/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2011-2086.

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

§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr V/37/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§  2.  Załącznik  Nr  3  -  Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF  -  do  uchwały  Nr  V/37/2011  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086  otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2369

Uchwała Nr XX/191/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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  11,  art.  53  ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§  1.  W  uchwale  nr  LXXX/1236/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25  sierpnia  2010r.  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  nr  LXXXV/1313/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z 10 listopada 2010r., wprowadza się następujące zmiany:
1)  zmienia  się  załącznik  nr  1-  Szczegółowość  projektu  uchwały  budżetowej  miasta  
Gorzowa Wlkp.
2) w załączniku nr 2 ust. 2 dodaje się pkt 5) zestawienie zadań, na realizację których planuje się 
pozyskać środki, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w szczegółowości obejmującej dział,  
rozdział.

§  2.  Załącznik  nr  1  –  Szczegółowość  projektu  uchwały  budżetowej  miasta  
Gorzowa  Wlkp.  –  do  uchwały  nr  LXXX/1236/2010  Rady  miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25  sierpnia  2010r.,  zmienionej  uchwałą  nr  LXXXV/1313/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z 10 listopada 2010r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska 

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/191/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Szczegółowość projektu uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wlkp.

1.  Projekt  uchwały  budżetowej  sporządza  się  zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych  
i  powinien  zawierać  wszystkie  elementy,  o  których  mowa  w  art.  212  mające  zastosowanie  
w planowanym roku budżetowym.
2. Elementem uchwały budżetowej jest budżet miasta w formie załączników:

1) prognozowane  dochody  miasta  sporządzone  w  szczegółowości  klasyfikacji 
budżetowej obejmującej: dział, rozdział, paragraf,
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2) planowane wydatki miasta sporządzone w szczegółowości klasyfikacji budżetowej 

obejmującej: dział, rozdział, paragraf,
3) ogólne kwoty prognozowanych dochodów i wydatków oraz planowane przychody i 

rozchody według paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4) zestawienie  ogólnych  kwot  dotacji  planowanych  do  udzielenia  jednostkom  

z  sektora  i  spoza  sektora  finansów  publicznych  w  szczegółowości  klasyfikacji 
budżetowej  obejmującej  dział  z  wyszczególnieniem  dotacji:  podmiotowych, 
przedmiotowych, celowych,

5) plan  dochodów  jednostek  budżetowych  działających  na  podstawie  ustawy  
o systemie  oświaty gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach bankowych  – 
zwanych  rachunkami  dochodów  wyodrębnionych  jednostek  budżetowych  –  oraz 
plan  wydatków  przewidywanych  do  sfinansowania  środkami  zgromadzonymi  na 
rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych w szczegółowości 
obejmującej: dział, rozdział,

6) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w szczegółowości obejmującej: 
dział, rozdział,

7) plan  dochodów  i  wydatków  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  zleconych 
ustawami.

Poz. 2370

Uchwała NR XX/192/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1.  W uchwale Nr V/39/2011 Rady Miasta z dnia 19 stycznia 2011r w sprawie ustalenia 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  Nr  IX/72/2011  Rady Miasta  z  dnia  30  marca  2011r.,  
zmienionej  uchwałą  Nr  XVII/158/2011  Rady  Miasta  z  dnia  
31  sierpnia  2011r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  dotacji 
przedmiotowej  na  rok  2011  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp., 
wprowadza się zmianę, polegającą na tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/192/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 października 2011r. 

Kalkulacja  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  w budżecie  na  rok  2011  na 
administrowanie  komunalnym  zasobem mieszkaniowym i użytkowym  przez  Zakład  Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

Dotacja  przedmiotowa  w kwocie  7.346.378zł  przeznaczona  jest  na  następujące  zadania, 
według następujących stawek: 
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lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkow
a 

kwota 
dotacji w 

zł 

1. Kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4.727,71m² 148,07zł/m² 700.032 

2. Aktualizacja dokumentacji technicznej budynków 
kalkulacja dla: 1.000 lokali 200zł/lokal 200.000 

3. Remonty lokali z ruchu ludności
kalkulacja dla: 65 lokali 24.000zł/lokal 1.560.000 

4. 
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we Wspólnotach 
Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 269.460 m² 

12,90zł/m² 3.476.034 

5. Budowa altanek śmietnikowych
kalkulacja dla: 4 altanek 26.229zł/altankę 104.916 

6. 

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS na 
potrzeby komunalne 
kalkulacja dla powierzchni: 1 858,97 m² 
9,70zł x12 m-ce=116,40zł (stawka w zasobie GTBS) 
- 4,66zł x12 m-cy= 55,92zł (stawka w zas. komunalnym) 
5,04zł x12 m-cy= 60,48zł (różnica) 

60,48zł/m² 111.643 

7. Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych 
kalkulacja dla: 12.742,43m² 37,20zł/m² 474.018 

8. Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych
kalkulacja dla: 3 wniosków 1.666,67zł/kaucję 5.000 

9. Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2.994 m² 33,40zł/m² 100.000 

10. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynków przy ul.Jasnej nr 1-2 i ul.Śląskiej nr 38
kalkulacja dla udziału Miasta:
225.205zł– całkowity koszt remontu, w tym:
- 87.605zł – udział właścicieli prywatnych (38,90%)
=137.600zł – udział Miasta (61,10%) 

137.600zł/udział 
Miasta 137.600 

11. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynku przy ul.Jasnej nr 3-4
kalkulacja dla udziału Miasta:
149.735zł– całkowity koszt remontu, w tym:
- 57.678zł – udział właścicieli prywatnych (38,52%)
= 92.057zł – udział Miasta (61,48%) 

92.057zł/udział 
Miasta 92.057 

12. 

Wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z renowacją elementów 
szachulcowych budynku przy ul.Jasnej nr 5-6
kalkulacja dla udziału Miasta:
176.665zł– całkowity koszt remontu, w tym:
-65.843zł – udział właścicieli prywatnych (37,27%)
=110.822zł – udział Miasta (62,73%) 

110.822zł/udział 
Miasta 110.822 

13. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej budynku 
przy ul.Krzywoustego nr 10
kalkulacja dla udziału Miasta:
7.380zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
- 2.657zł – udział właścicieli prywatnych (36,00%)
=4.723zł – udział Miasta (64,00%) 

4.723zł/udział 
Miasta 4.723 

14. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej budynku 
przy ul.Armii Polskiej 22
kalkulacja dla udziału Miasta:
9.840zł– całkowity koszt wyk. dokumentacji, w tym:
- 5.190zł – udział właścicieli prywatnych (52,74%)
=4.650zł – udział Miasta (47,26%) 

4.650zł/udział 
Miasta 

4.650 

15. Wykonanie remontu balkonów metodą "Zaprojektuj i wykonaj" w budynkach 
przy ul.Jasnej nr 1-2 i ul.Śląskiej nr 38
kalkulacja dla udziału Miasta:
179.481zł– całkowity koszt wyk. zadania, w tym:

109.663/udział 
Miasta 

109.663 
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- 69.818zł – udział właścicieli prywatnych (38,90%)
=109.663zł – udział Miasta (61,10%) 

16. 

Wykonanie remontu balkonów metodą "Zaprojektuj i wykonaj" w budynku 
przy ul.Jasnej nr 3-4
kalkulacja dla udziału Miasta:
117.879zł– całkowity koszt wyk. zadania, w tym:
- 45.407zł – udział właścicieli prywatnych (38,52%)
=72.472zł – udział Miasta (61,48%) 

72.472/udział 
Miasta 72.472 

17. 

Wykonanie remontu balkonów metodą "Zaprojektuj i wykonaj" w budynku 
przy ul.Jasnej nr 5-6
kalkulacja dla udziału Miasta:
116.130zł– całkowity koszt wyk. zadania, w tym:
- 43.282zł – udział właścicieli prywatnych (37,27%)
=72.848zł – udział Miasta (62,73%) 

72.848/udział 
Miasta 72.848 

18. 

Wykonanie remontu elewacji kamienicy przy ul.Drzymały nr 14
kalkulacja dla udziału Miasta:
20.000zł– całkowity koszt wyk. remontu, w tym:
- 10.100zł – udział właścicieli prywatnych (50,50%)
=9.900zł – udział Miasta (49,50%) 

9.900/udział 
Miasta 9.900 

RAZEM 7.346.378 
„

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2371

Uchwała Nr XX/193/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Drzymały 14 
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. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. 
Drzymały 14, których pełnomocnikiem jest Kierownik ADM nr 4, Oddział Zakładu Gospodarki 
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Mieszkaniowej  w Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w kwocie  10  100,  00  zł  
(słownie: dziesięć tysięcy sto złotych)  z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu 
elewacji. 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2372

Uchwała NR XX/194/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka 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.),  w związku z art.  4 ust.  2 
ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010r.  o  zmianie  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym,  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  oraz  ustawy  o  ochronie  zabytków  
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Czereśniowej  i  Walczaka  sporządzonego  na  podstawie 
Uchwały  Nr  LXXX/1233/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z  dnia  25 sierpnia 2010r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Czereśniowej  
i Walczaka 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.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska
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Poz. 2373

Uchwała NR XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj.  Dz.  U.  Z  2001  roku  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.),  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.)  w związku z art.  4  ust.  2  ustawy z dnia  25 czerwca 2010r.  o  zmianie  ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami  (Dz.  U.  Nr  130  poz.  871)  
Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.  1. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/1233/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 
sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Czereśniowej  
i Walczaka,  po stwierdzeniu,  że ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.”, uchwalonego uchwałą Nr 
XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r., zmienionego uchwałą Nr 
LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r., zmienionego uchwałą Nr 
LXV/1046/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25  listopada  2009  r.,  uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka, zwany dalej „planem”.
2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;
2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp., stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie w sprawie wniesionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.
3.  Plan  obejmuje  obszar  o  powierzchni  ok.  0,65  ha  w  granicach  określonych  na  załączniku  
nr 1.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, 
której nie może przekroczyć żaden element budynku;
2)  powierzchni  zabudowy  –  należy  przez  to  rozumieć  powierzchnię  zabudowy  wszystkich 
budynków  istniejących  i  projektowanych  zlokalizowanych  na  działce,  wyznaczoną  przez  rzut 
poziomy  budynku,  mierzoną  po  zewnętrznym  obrysie  ścian  kondygnacji  przyziemnej  lub 
nadziemnej  w  przypadku  gdy  jej  obrys  występuje  poza  obrys  kondygnacji  przyziemnej;  do 
powierzchni  zabudowy  nie  wlicza  się  powierzchni  obiektów  budowlanych  ani  ich  części  nie 
wystających  ponad  powierzchnię  terenu  oraz  powierzchni  elementów  drugorzędnych  
tj. schody zewnętrzne, daszki, markizy, występy dachowe, oświetlenie zewnętrzne itp.;
3) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wyznaczonego na rysunku 
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planu liniami rozgraniczającymi, oznaczonego symbolem literowym;
4)  uciążliwości  –  należy  przez  to  rozumieć  zjawisko  lub  stan  dokuczliwy  dla  otoczenia  lub 
utrudniający  życie,  a  polegający  na  emitowaniu  hałasu,  drgań,  zanieczyszczeń  nieprzyjemnych 
zapachów i podobnych.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§  3.  Ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  i  podziału 
nieruchomości.
1. Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi 
na rysunku planu;
2)  dopuszcza  się  lokalizację  zabudowy na  granicy  i  poza  granicą  linii  rozgraniczenia  terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami U i U/MW, z zastrzeżeniem pkt 1);
3) zakazuje się budowy ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;
4)  zakazuje  się  lokalizacji  ogrodzeń od strony ulicy Czereśniowej  – publicznej  drogi  zbiorczej 
(poza granicami planu);
5) dopuszcza się  lokalizację  ogrodzeń o wysokości  maksymalnej  1,8m i o prześwicie  w rzucie 
poprzecznym minimalnie 50%.
2. Nie wyznacza się w granicach planu przestrzeni publicznych.
3. Zasady podziału nieruchomości:
1)  dopuszcza  się  podział  na  działki  budowlane  o  wielkości  minimalnie  2500m²,  
z zastrzeżeniem pkt. 2);
2)  dopuszcza  się  podział  na  działki  budowlane  o  wielkości  minimalnej  30m²  pod  obiekty 
infrastruktury technicznej i dróg;
3) nakazuje się wyznaczanie nowych granic działek w sposób zapewniający obsługę każdej działki 
w zakresie
infrastruktury technicznej oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej.

§ 4. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska.
1. Ustala się ograniczenie uciążliwości do granic zajmowanej działki.
2.  Zakazuje  się  lokalizowania  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko i 
wymagających
sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko  na  podstawie  przepisów 
odrębnych,
z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg.
3. Ustala się, że obszar planu jest objęty ochroną przed hałasem, który pod względem akustycznym 
kwalifikuje
się  jako  teren  w  strefie  śródmiejskiej  miast  powyżej  100  tys.  mieszkańców,  a  dopuszczalne 
poziomy hałasu są
określone wskaźnikami hałasu w przepisach odrębnych.

§ 5.  Osoba prowadząca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu,  który 
posiada  cechy  zabytku,  obiektów  nieruchomych  i  nawarstwień  kulturowych  podlegających 
ochronie,  obowiązana  jest  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  właściwy  organ  
ds.  ochrony  zabytków  lub  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  Jednocześnie  zobowiązana  jest 
zabezpieczyć odkryty przedmiot, obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe i wstrzymać
wszelkie roboty mogące je uszkodzić lub zniszczyć, do czasu wydania przez właściwy organ ds. 
ochrony zabytków odpowiednich zarządzeń.
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§ 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury komunikacyjnej:

1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez drogi przyległe do granic 
planu.
2. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w kondygnacji podziemnej.
3. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych do obsługi terenów poza granicami planu za zgodą 
i w miejscu wskazanym przez Prezydenta Gorzowa Wlkp.

§ 7. Ustalenia dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej.
1. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej w granicach obszaru objętego planem.
2. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
3. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej.
4. Ustala się odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
5.  Ustala  się  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  zgodnie  z  gminną  polityką  zagospodarowania 
odpadów.
6. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez istniejącą sieć gazową na warunkach określonych przez 
operatora sieci.
7. Zasady zaopatrzenia w energię cieplną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię cieplną z miejskiej sieci ciepłowniczej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie z wykorzystaniem paliw gazowych, energii elektrycznej oraz energii 
odnawialnej.
8. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną;
2) ustala się zasilanie z istniejących stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych poza 
granicami planu;
3)  dopuszcza  się  lokalizację  wbudowanych  w  istniejące  i  projektowane  budynki  stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 8.  Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem U, 
dla którego obowiązują:
1. Przeznaczenie – usługi w tym hotelarskie i gastronomiczne.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki;
2) ustala się powierzchnię biologicznie czynną minimalnie 10% powierzchni działki.
3. Zasady kształtowania zabudowy:
1) ustala się dachy o kącie nachylenia połaci maksymalnie 12%;
2) ustala się wysokość zabudowy maksymalnie 18m;
3) ustala się budowę maksymalnie 4 kondygnacji nadziemnych;
4) dopuszcza się budowę 5 kondygnacji jako cofniętej o minimum 50cm od zewnętrznej krawędzi 
zewnętrznej ściany budynku.
4. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe;
2) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży 
usług.

§ 9.  Wyznacza się teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem U/MW.
1. Zasady zagospodarowania terenu:
1) ustala się powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki;
2) ustala sie minimalnie 30% powierzchni biologicznie czynnej działki.
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2. Zasady kształtowania zabudowy:
1) ustala się dachy o kącie nachylenia połaci maksymalnie 12%;
2) ustala się wysokość zabudowy od 4m do 18m;
3) ustala się budowę maksymalnie 4 kondygnacji nadziemnych;
4) dopuszcza się budowę 5 kondygnacji jako cofniętej.
3. Zasady obsługi komunikacyjnej:
1) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce postojowe na 3 miejsca noclegowe;
2) nakazuje się zapewnienie minimum 1 miejsce postojowe na każde 100m² powierzchni sprzedaży 
usług;
3) nakazuje się zapewnienie minimum 1,5 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny.

Rozdział 4.
Ustalenia końcowe

§  10.  W  granicach  planu  tracą  moc  ustalenia  Uchwały  nr  LVI/911/2009  Rady  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  24  czerwca  2009  roku  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Walczaka, Czereśniowej i 
Piłsudskiego.

§ 11.  1. Dla terenu oznaczonego symbolem U/MW ustala się stawkę w wysokości 1% dla 
wszystkich  terenów  w  granicach  planu  dla  ustalenia  jednorazowej  opłaty  w  związku  
ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła 
w związku z uchwaleniem planu.
2.  Dla  terenu  oznaczonego  symbolem  U  ustala  się  stawkę  w  wysokości  30% dla  wszystkich 
terenów  w  granicach  planu  dla  ustalenia  jednorazowej  opłaty  w  związku  ze  zbyciem  przez 
właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości,  której  wartość  wzrosła  w związku  z 
uchwaleniem planu.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

dotyczy:
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka
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Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  

i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80  poz.  717,  ze  zm.),  Rada  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  rozstrzyga  o  nieuwzględnieniu  części  uwagi  Pana  Marka  Kobusa  z  dnia  
13 lipca 2011r. dotyczącej zmiany stawki z 30% na 1% dla terenu oznaczonego symbolem U dla 
ustalenia  jednorazowej  opłaty  w  związku  ze  zbyciem  przez  właściciela  albo  użytkownika 
wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/195/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Rozstrzygnięcie 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:
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  23  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa 
Wlkp. rozstrzyga co następuje:

§1.  Na obszarze objętym planem nie przewiduje się  wykupu gruntu ani wypłaty odszkodowań. 
Wydatki z tego tytułu nie wystąpią.
 
§2.  Obszar  objęty  opracowaniem  planu  jest  uzbrojony  i  posiada  dostęp  do  dróg  publicznych. 
Wydatki z tytułu realizacji infrastruktury nie występują.

Poz. 2374

Uchwała NR XX/196/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę 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 1990r. o samorządzie gminnym (t. 
j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 
września  1991r.  o  systemie  oświaty  (t.  j.  Dz.  U.  z  2004r.  Nr  256,  poz.  2572
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W uchwale  Nr  XI/94/2011  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  maja  2011r.  
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów 
Wlkp. po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a.Występujące w uchwale określenia:
1) "rodzina", "dochód na osobę w rodzinie", "kryterium dochodowe na osobę w rodzinie" używa się 
w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 
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1362 – tekst jednolity z późn. zm. 2));
2)  "dziecko"  używa  się  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 - tekst jednolity z późn. zm.3)) oraz po § 3 dodaje się  
§ 3a w brzmieniu:
"§ 3a Dla rodzin spełniających do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  których 
dzieci  uczęszczają  do  przedszkoli  publicznych,  wprowadza  się  ulgi  w  opłacie  
w wysokości:
1) 50% opłaty ponoszonej na drugie dziecko,
2) 75% opłaty ponoszonej na trzecie dziecko,
3) 100% opłaty na czwarte i kolejne dziecko.

§  2.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2011r.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 2375

Uchwała NR XX/197/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1.  Skargę Społecznego Komitetu  Powodziowego Zakanale  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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XX/197/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r. 

Uzasadnienie

Na  podstawie  uchwały  Nr  VII/58/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz. 174 z 
dnia  21  lutego  2003r.  ze  zm.),  Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  na  posiedzeniu  w  dniu  
25  października  2011r.,  rozpatrywała  skargę  wniesioną  przez  p.  Wacława  Mokrzyckiego  
ze  Społecznego  Komitetu  Powodziowego  Zakanale  na  niestosowanie  się  do  Zarządzenia  
Nr 466 Wojewody Lubuskiego w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.
Komisja Gospodarki i Rozwoju wysłuchała stron tj.: skarżącego p. Wacława Mokrzyckiego oraz 
Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.

W  toku  postępowania  wyjaśniającego  ustalono,  iż  na  odcinku  1300m  kanału 
Deszczańskiego  leżącego  w  granicach  administracyjnych  miasta  nie  było  żadnego  zatoru.  
Z posiadanych informacji udzielonych przez Wójta gminy Deszczno wynika, że zatoru na Kanale 
Deszczańskim  nie  było  także  w  gminie  Deszczno.  Sugerowany  przez  Pana  podział  systemów 
wodnych nazywany A i B (w oficjalnym nazewnictwie nie istnieje), w żadnym miejscu nie jest 
połączony i tym samym nie może być rozdzielony.

Słup wysokiego napięcia nie został uszkodzony przez parcie wód podziemnych, ale przez 
napór spływającej kry, która w pierwszej kolejności uszkodziła chroniącą go izbicę oraz podmycie 
fundamentu samego słupa przez płynące wody Warty.

Na awarię  ujęcia  wody Siedlice  w dniu  07.01.2011r.,  w rejonie  międzywala,  na lewym 
brzegu rzeki Warty miał wpływ wysoki poziom wody w rzece. W związku z awarią ujęcia wody 
mieszkańcy  Gorzowa  Wlkp.  zaopatrywani  byli  w  wodę  z  dwóch  pozostałych  ujęć,  
a  mianowicie  Kłodawskiego  i  Centralnego..  Wysoki  stan  wód  gruntowych  nie  miał  żadnego 
wpływu  na  przyczynę  awarii.  Przyczyną  pogorszenia  jakości  wody  było  uruchomienie 
rezerwowych,  nie  eksploatowanych  studni,  ale  nigdy  jej  parametry  nie  przekraczały 
dopuszczalnych  norm.  Przepompownie  kanalizacji  sanitarnej  nie  powodowały  wyrzucania  
i rozlewania ścieków sanitarnych poprzez studnie rewizyjne na zewnątrz. Występujące wycieki i 
przepełnienia  kanałów  sanitarnych  w  rejonie  ulicy  Zakanala,  Wschodnia,  Zagrodowa,  Pilska, 
Osiedlowa,  Wągrowiecka,  Sierakowska,  w dużej  mierze,  były  skutkiem odwadniania  terenów i 
piwnic z wód gruntowych do studni sanitarnych przez mieszkańców. Wysoki stan wód gruntowych 
utrzymujący się przez długi okres spowodował rozszczelnienie kanalizacji sanitarnej. Przy wzroście 
ciśnienia  i  naporze  wód  na  kanały  nastąpiło  ich  zalewanie.  Miasto  na  swoich  urządzeniach 
melioracyjnych  w  sierpniu  i  Październiku  2010r.  przeprowadziło  podstawowe  prace 
konserwatorskie,  przygotowując się do odprowadzenia wód gruntowych i opadowych z terenów 
dzielnic Zawarcie i Zakanale. Wysoki stan wód gruntowych doprowadził do podtopienia ok. 200, 
domostw na Zakanalu. W czasie wykonywania prac związanych z zabezpieczeniem powodziowym 
w  okresie  listopad  
2010-  marzec  2011r.  zagrożonych  dzielnic  miasta,  podjęto  szereg  działań  proceduralnych 
wykraczających poza zakres obowiązków spoczywających na Mieście.

W celu  zapobieżenia  w przyszłości  podobnym zjawiskom podtopień  południowej  części 
miasta,  Urząd  Miasta,  prowadzi  działania  związane  z  uruchomieniem  inwestycji  odwodnienia 
Zawarcia i Zakanala.

Biorąc  powyższe  pod uwagę uznano  skargę  p.  Wacława  Mokrzyckiego  ze  Społecznego 
Komitetu Powodziowego Zakanale za bezzasadną.
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Pouczenie: zgodnie z art.239 §1 kpa „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę,  
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacją  
w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego.”

Poz. 2376

Uchwała NR XX/198/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§  1.  Skargę  Pana  Zbigniewa  Lewandowskiego  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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XX/198/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 października 2011r.

Uzasadnienie:

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 z dnia 
21  lutego  2003r.  ze  zm.),  Komisja  Oświaty  i  Wychowania  na  posiedzeniu  w dniu  
27  września  2011r.,  rozpatrywała  skargę  wniesioną  przez  p.  Zbigniewa  Lewandowskiego 
zawierającą zarzuty na działania dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gorzowie Wlkp. p. 
Beatę Wilk.

Komisja  przeprowadziła  wnikliwe  postępowanie  wyjaśniające,  zapoznała  się  
z  kompletem  dostępnych  dokumentów,  tj.  kserokopią  umowy  o  pracę,  wyciągiem  
z  ewidencji  czasu  pracy,  kartami  wynagrodzeń  pracownika,  notatkami  służbowymi  kierownika 
gospodarczego,  notatkami  służbowymi  pracowników,  kwitariuszami  wpłat  pracowników  za 
żywienie,  a  także  pisemnym  wyjaśnieniem  Dyrektora  Przedszkola  Nr  17  
w Gorzowie Wlkp. 
Pani Beata Wilk zajmowała się tworzeniem nowego przedszkola, a następnie w wyniku konkursu 
otrzymała  powierzenie stanowiska dyrektora.  Tworzenie nowej placówki wiązało się z wieloma 
dodatkowymi  zadaniami,  między  innymi  rozpoznaniem  potrzeb  
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i rozplanowaniem zadań dla pracowników w ramach przyznanych etatów, przygotowaniem całej 
dokumentacji placówki, utworzeniem od podstaw strony internetowej i strony Biuletynu Informacji 
Publicznej.  Znaczna  część  kadry  była  zatrudniona  na  czas  określony,  co  dawało  możliwość 
wymodelowania  najlepszego,  zintegrowanego  zespołu  pracowników.  Część  pracowników  nie 
otrzymała  propozycji  przedłużenia  umowy  o  pracę,  a  powodem  tych  decyzji  były  m.in. 
niewystarczające umiejętności, niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków, brak współpracy w 
zespole.
Wymienione  w  skardze  zarzuty  dotyczące  korzystania  z  wyżywienia  przez  pracowników  
i ich dzieci nie potwierdziły się. Procedura korzystania z posiłków przez pracowników placówek 
oświatowych  wdrożona  we  wszystkich  przedszkolach  jest  przestrzegana.  
W podanym terminie z posiłków  korzystało 7 pracowników po dokonaniu wpłat.  Informacje o 
wykupie posiłków przez pracowników zawierane są również w tzw. meldunkach, które co miesiąc 
przekazywane są do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. 

W  toku  postępowania  wyjaśniającego  oraz  na  podstawie  informacji  pozyskanych  od 
Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Dyrektora placówki, zarzuty stawiane przez Pana 
Zbigniewa Lewandowskiego uznano za bezpodstawne.
Rozwiązanie problemów interpersonalnych należy do bardzo trudnych i  złożonych spraw, które 
można skutecznie rozwiązać jedynie w postępowaniu sądowym.
 
Pouczenie: zgodnie z art.239 §1 kpa „W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w  odpowiedzi  na  skargę,  
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może  podtrzymać  swoje  poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacją  
w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego.”

Poz. 2377

Uchwała NR XX/199/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp..
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 
na kadencję 2012-2015

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.) art.160 § 1, art.163 § 1 i art.164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz.1070 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że spośród zgłoszonych kandydatów na ławników w głosowaniu tajnym 
zostały wybrane osoby:
1.  do  Sądu  Okręgowego  w Gorzowie  Wlkp.  według  wykazu  stanowiącego  załącznik  nr  1  do 
uchwały,
2. do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 
według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,
3. do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. - według wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do
uchwały,
4. do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. do orzekania z zakresu prawa pracy - według wykazu 
stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XX/199/2011
z dnia 26 października 2011r.

 
Wybrani ławnicy do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

na kadencję 2012-2015:
 

1. Adamczewska Regina
2. Augustyniak Arkadiusz
3. Białek Bolesław Stanisław
4. Bielawska Alicja
5. Bukowska Beata Elżbieta
6. Buszkiewicz Halina Maria
7. Bydłowska Dorota
8. Chudzik Lidia Grażyna
9. Cielasińska Alina Marta
10. Forstner Ewa Elżbieta
11. Frątczak Robert Ludwik
12. Furman Wiesława Teresa
13. Ilnicka Dorota Marta
14. Jaszkul Wiesława Danuta
15. Jędrzejczak Elżbieta
16. Kamczyc-Süyünc Małgorzata
17. Kamińska Irena
18. Kisińska Kamila
19. Kocur Teresa
20. Kowalczyk Emilia Anna
21. Krystek Katarzyna Agata
22. Kupidura Hanna Zofia
23. Lesiuk Teresa
24. Leśniewski Jan Stanisław
25. Ładnowska Elżbieta Bogumiła
26. Łaszcz Kazimiera Bronisława
27. Madaliński Damian
28. Markiewicz Bogdan
29. Mazur Janina
30. Mikołajczyk-Taras Małgorzata Anna
31. Musiał Waldemar
32. Najdek Elżbieta
33. Nowak Jan
34. Nowak Wanda
35. Owczarski Zbigniew
36. Ozimek Julia
37. Pająk -Woźny Aneta Edyta
38. Pawlak Gracjan Zbigniew
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39. Piasta Mariusz
40. Popkowska Stanisława
41. Preis-Jacykowska Katarzyna
42. Przepióra Janina
43. Rydzaj Iwona Marzena
44. Rystał Katarzyna
45. Rzełunowska Krystyna
46. Sajkowska Ewa Maria
47. Serafin Andrzej Tomasz
48. Stelmaszczuk Irena Teresa
49. Szmytkowska Ala
50. Szymańska Jadwiga
51. Wągrowska Anna Barbara
52. Więckowski Andrzej
53. Witkowski Maciej
54. Woronowicz Stanisław
55. Zakrzewska Dorota Maria

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XX/199/2011
z dnia 26 października 2011r.

Wybrani ławnicy do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2012-2015:

1. Godek Gabriela Jadwiga
2. Kopiec Halina Bożena
3. Lewy Artur Zbigniew
4. Litwiniec Maria Elżbieta
5. Mazurek Rafał Sebastian
6. Morawiec Jerzy
7. Musiałowicz Grzegorz
8. Norsesowicz Anna
9. Tymanowski Marek Andrzej
10. Wendorff Andrzej Jerzy

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XX/199/2011
z dnia 26 października 2011r.

Wybrani ławnicy do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 
na kadencję 2012-2015:

1. Adamczak Kinga Lucyna
2. Asztemborska Jadwiga
3. Badecka Mirosława Halina
4. Biskupska Antonina
5. Borowa-Kurdziel Wanda
6. Chilińska Halina Maria
7. Czajkowska Grażyna
8. Filon -Król Iwona Teresa
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9. Gozdowska Krystyna
10. Jasiński Adam
11. Kozerawska Bożena Iwona
12. Nadolna Maria
13. Nykiel Wanda
14. Procek Andrzej
15. Skoczna Bożena
16. Suproniuk Kazimierz
17. Uglik Danuta Janina

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XX/199/2011
z dnia 26 października 2011r.

Wybrani ławnicy do Sądu Rejonowego do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2012-2015:

1. Bindulski Bogdan
2. Brych Marian
3. Cetnar Anna 
4. Cwojdzińska Wiesława
5. Czajkowska Wanda
6. Domagalska Ewa Jolanta
7. Dratwińska Maria
8. Grossy Wanda
9. Kaszyńska Lidia
10. Ostrowska Jadwiga Wanda
11. Pogorzelska Krystyna
12. Rzemieniecki Ryszard

Poz. 2378

Uchwała NR XXI/200/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów  i  sejmików  województw  (t.  j.  Dz.  U.  z  2003r.  Nr  159,  poz.1547  ze  zm.)  
w związku z art.16 ust.3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Uchwałą  nr  XX/181/2011  z  dnia  26  października  2011r.  Rada  Miasta  stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje Pan Marcin 
Jerzy Gucia z listy nr 4, który w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, nie utracił 
prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.
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§  3.  Uchwałę  w  sprawie  obsadzenia  mandatu  radnego  niezwłocznie  doręcza  się 

zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2379

Uchwała NR XXI/201/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie

Na  podstawie  art.  58  ust.  1  ustawy  z  dnia  4  lutego  2011r.  o  opiece  nad  dziećmi  
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka u dziennego opiekuna w wysokości 1,50 zł za każdą 
godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

§  2.  Ustala  się  maksymalną  wysokość  opłaty  za  wyżywienie  dziecka  objętego  opieką 
dziennego opiekuna w kwocie 7,00 zł dziennie.

§ 3. Opłat, o których mowa w § 1 i 2 nie wnosi się w przypadku nieobecności dziecka u 
dziennego opiekuna.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2380

Uchwała NR XXI/202/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego 
ustalania

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
(Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), uchwala się co następuje: 
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§ 1. Określa się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna w wysokości 2,50 zł za 

każdą godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

§ 2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 ulega podwyższeniu o 50 % w przypadku, gdy 
opieka  sprawowana jest  nad  dzieckiem,  które nie  ukończyło  pierwszego roku życia,  dzieckiem 
niepełnosprawnym lub dzieckiem wymagającym szczególnej opieki.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski
Poz. 2381

Uchwała NR XXI/203/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2012

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.  5a  ust.  1  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 
234, poz. 1536 ze zm.), uchwala się co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców,  oraz  w  uznaniu  roli  aktywności  obywatelskiej  w  rozwiązywaniu  problemów 
społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  i  wyraża  intencję 
realizacji swoich ustawowych zadań w ścisłym działaniu z nimi z poszanowaniem konstytucyjnej 
równości podmiotów.

Rozdział 2
Cele Programu

§ 2. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Gorzowem 
Wlkp.  a  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami,  a  służyć  ma  to  rozpoznawaniu 
potrzeb mieszkańców i ich zaspokajanie oraz uaktywnienie różnych środowisk w rozwiązywaniu 
problemów lokalnych.

§ 3. Cele szczegółowe Programu:
1)  umacnianie  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje  otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

55



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5(203)/2011
4) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców i ich otoczenia,
5) uzupełnianie działań miasta w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7)  przeciwdziałanie  wykluczeniu  społecznemu  osób  i  rodzin  z  grup  szczególnego  ryzyka,  
w  szczególności  osób  i  rodzin  bezrobotnych,  niepełnosprawnych,  bezdomnych,  zagrożonych 
uzależnieniami,
8)  wzmocnienie  pozycji  organizacji  pozarządowych  w  realizacji  zadań  publicznych  przez 
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
9) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
10)  stworzenie  przyjaznego  środowiska  dla  tworzenia  i  funkcjonowania  organizacji 
pozarządowych.

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy i podmiotowy

§ 4. Miasto Gorzów Wlkp. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań 
publicznych  wymienionych  w  art.  4  ust.  1  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile te zadania są zadaniami Miasta.

§  5.  Podmiotami  Programu  Współpracy,  zarówno  w  formie  finansowej,  jak  
i pozafinansowej są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. 
ustawy,  które prowadzą swoją działalność na terenie Gorzowa Wlkp. lub dla jego mieszkańców 
(bez względu na siedzibę), nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w 
celu osiągnięcia zysku.

§  6.  Bezpośrednimi  realizatorami  Programu  Współpracy  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. jest Prezydent Miasta i jednostki organizacyjne Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Rozdział 4
Sposób realizacji i formy współpracy

§ 7. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i 
pozafinansowy.

§ 8. Pozafinansowe formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1) informacyjnej, poprzez: 
a) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania 
publiczne,
b)  informowanie  o  zadaniach  publicznych,  które  będą  realizowane  w  danym  roku  wraz  
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, oraz o 
ogłaszanych  konkursach  ofert  na  projekty  realizacji  zadań  publicznych,  a  także  
o sposobach ich rozstrzygnięć,
c) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
d)  wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  współdziałania  
w celu zharmonizowania tych kierunków,
e)  konsultowanie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących  działalności 
statutowej organizacji pozarządowych,
2) organizacyjnej, poprzez: 
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
b)  podejmowanie  inicjatyw  integrujących  organizacje  pozarządowe  wokół  zadań  ważnych  dla 
lokalnego środowiska,
c) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w mieście,
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d)  współorganizowanie  konferencji,  spotkań,  dotyczących  współpracy  Gorzowa  Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi,
e) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,
3) szkoleniowej, poprzez: 
a)  inicjowanie  lub  współorganizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji 
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b)  inicjowanie  lub  współorganizowanie  szkoleń,  dotyczących  pozyskiwania  funduszy  
z różnych źródeł,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
4) wspierającej, poprzez: 
a) pomoc merytoryczną w trakcie tworzenia wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
b) pomoc techniczną w procesie tworzenia i konstruowania wniosku,
c) bezpłatnego udostępniania sal urzędu,
d) pomoc merytoryczną w zakresie zakładania nowych stowarzyszeń,
e) wynajmowanie organizacjom pozarządowym lokali na warunkach określonych w aktach prawa 
miejscowego obowiązujących na terenie miasta,
5) promocyjnej, poprzez: 
a) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
b) opiniowanie wniosków o przydział lokalu z zasobów Miasta,
c) wystawianie rekomendacji,

§  9.  Współpraca  o  charakterze  finansowym,  polegająca  na  zlecaniu  realizacji  zadań 
publicznych, może się odbywać w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego 
realizacji,
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 10. Dotacje, o których mowa w § 9, nie mogą być wykorzystywane w szczególności na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4)  pokrycie  kosztów  prowadzenia  biura  organizacji  pozarządowej  starającej  się  o  przyznanie 
dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania 
publicznego,
5) działalność polityczną i religijną,
6)  finansowanie  przedsięwzięć,  które  są  już  finansowane  z  budżetu  miasta  lub  jego  funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych.

§  11.  Zlecanie  realizacji  zadań  publicznych  odbywa  się  w  trybach  określonych  
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§  12.  Szczegółowe prawa i  obowiązki  organizacji  pozarządowych  realizujących  zlecone 
zadania publiczne będą każdorazowo określane w umowach.

Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne

§ 13. Zlecanie organizacjom realizacji  zadań będzie obejmowało  w pierwszej  kolejności 
zadania ujęte w Programie jako priorytetowe.
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§  14.  Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  podstawie  kalendarza  imprez  i  uroczystości, 

wniosków  corocznie  składanych  przez  organizacje  pozarządowe,  a  także  na  podstawie 
dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, 
których realizacja w roku 2012 jest najpilniejsza, należą:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 
a)  organizacja  procesu  szkolenia  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży,  dorosłych  i  osób 
niepełnosprawnych uzdolnionych sportowo, a w tym zakup sprzętu sportowego,
b) logistyka przygotowań oraz uczestnictwo w zawodach sportowych,
c) propagowanie i organizacja imprez masowych w ramach programu "Sport dla wszystkich" przez 
czynny i bierny udział mieszkańców,
d) szkolenie i dokształcanie instruktorów, trenerów i wolontariuszy kultury fizycznej,
e) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i korekcyjnych,
f) stwarzanie warunków do rozwoju nowych dyscyplin sportowych,
2) prowadzenie i organizowanie działań kulturalnych, w tym: 
a) edukacja kulturalna,
b) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
c) inicjatywy kulturotwórcze,
d) przedsięwzięcia kultywujące tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe,
e) działania kulturalne promujące miasto,
3)  pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji  życiowej  oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób: 
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
b) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego,
c) pomoc osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki,
d) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4) promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
a) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i 
poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,
b) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla osób uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków i ich rodzin,
c)  udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  i  narkotykowe  pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a 
także  działań  na  rzecz  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo  – 
wychowawczych i socjoterapeutycznych,
e) dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej,
f)  wspieranie  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  poprzez  integrację  z  otoczeniem  
i aktywizację społeczną.

Rozdział 6
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert
§  15.  Oferty  zgłoszone  w  otwartych  konkursach  ofert  opiniuje  komisja  konkursowa 

powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 16. 1. W skład komisji konkursowej wchodzą: 
1) pracownicy merytoryczni właściwego wydziału lub/i jednostki organizacyjnej Miasta,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  
z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w konkursie.
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2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury konkursowej bez udziału przedstawicieli 
określonych w ust. 1 pkt. 2 w przypadkach wskazanych w art. 15 ust. 2da ww. ustawy.

§ 17. 1. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Posiedzenia komisji organizuje wydział/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dany zakres 
zadań publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin otwarcia i rozpatrzenia ofert.
3. Prace komisji mogą być przeprowadzane w składzie co najmniej 2/3 pełnego składu osobowego.
4.  Po  przeprowadzeniu  analizy  zgłoszonych  ofert  każdy  członek  komisji  składa  pisemne 
oświadczenie, że: 
1) nie jest oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa  w  linii  prostej,  oraz  że  nie  jest  związany  z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub 
kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o 
realizację zadania publicznego,
2)  nie  pozostaje  z  oferentem w takim stosunku  prawnym lub  faktycznym,  że  może  to  budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
5. W razie,  gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie  tylko jedna oferta,  komisja 
może  przyjąć  do  rozpatrzenia  ofertę,  jeżeli  stwierdzi,  że  spełnia  ona  wymagania  określone  w 
ogłoszeniu konkursowym.
6.  Komisja,  przystępując  do  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert,  dokonuje  kolejno 
następujących czynności: 
1) otwiera koperty z ofertami;
2)  ustala,  które  z  ofert  spełniają  warunki  formalne  określone  w  ustawie  z  dnia  
24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  oraz  ogłoszeniu 
konkursowym;
3)  odrzuca  oferty  nie  odpowiadające  warunkom  określonym  w  ustawie  z  dnia  
24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  oraz  ogłoszeniu 
konkursowym;
4)  rozpatruje  merytorycznie  oferty  spełniające  warunki  określone  ustawie  z  dnia  
24  kwietnia  2003 roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  oraz  ogłoszeniu  
o konkursie, oceniając: 
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
b) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
c) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
d) udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
e)  planowany  wkład  rzeczowy,  osobowy,  w  tym  świadczenia  wolontariuszy  i  pracę  społeczną 
członków;
f) dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Miasto w powyższym zakresie (w 
przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i 
terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
5)  wskazuje  oferty/ofertę,  na  które  proponuje  się  udzielenie  dotacji  lub  nie  przyjmuje  żadnej  
z ofert.
7.  Komisja  sporządza  protokół  z  przebiegu  otwartego  konkursu  ofert  wraz  ze  wskazaniem 
propozycji  wyboru  ofert,  na  które  proponuje  się  udzielenie  dotacji  lub  nie  przyjęcia  żadnej  
z  ofert.  Wydział/  jednostka  organizacyjna  odpowiedzialna  za  dany  zakres  zadań  publicznych 
przedkłada protokół komisji konkursowej Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp., który podejmuje 
ostateczną decyzję.
8. Protokół z prac komisji powinien zawierać: 
1) datę sporządzenia protokołu;
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
3) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia;
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4) liczbę zgłoszonych ofert;
5) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem propozycji kwoty dotacji;
6) uzasadnienie wyboru ofert;
7) wskazanie ofert odrzuconych z podaniem przyczyny odrzucenia;
8) podpisy członków komisji konkursowej.
Rozdział 7
Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§  18.  1.  Wysokość  środków  planowanych  na  realizację  Programu  zostanie  określona  
w  budżecie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  rok  2012.  Wydatki,  związane  z  realizacją  zadań,  
o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych 
na ten cel w budżecie na rok 2012.
2. Prognozowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. środki 
na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku wynoszą: 
1) Wydział Spraw Społecznych – 1.802 408,00 zł;
2) Wydział Kultury Fizycznej – 3.030 000,00 zł;
3) Wydział Kultury – 408 000,00 zł.

Rozdział 8
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§  19.  Przygotowanie  założeń  Programu  odbyło  się  we  współpracy  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi osobami działającymi 
na rzecz sektora pozarządowego, mając na uwadze wnioski z przebiegu dotychczasowej współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

§ 20. Projekt Programu na rok 2012 powstał na bazie Programu Współpracy na rok 2011.

§ 21. 1. Konsultacje projektu Programu przeprowadzono w dniach od 26 września do 14 
października 2011 r.
2. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu na 2012 rok zostało umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. www.bip.gorzow.pl.
3.  Zainteresowane  podmioty  otrzymały  możliwość  przekazania  swoich  uwag  i  propozycji  
w  formie  pisemnej,  osobiście,  drogą  pocztową  lub  pocztą  elektroniczną.  W  wyniku 
przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. nie wpłynęła żadna opinia/uwaga.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 22. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

§ 23. Ocena realizacji programu będzie dokonywana na podstawie:
1)  liczby  organizacji  pozarządowych  podejmujących  zadania  publiczne  na  rzecz  lokalnej 
społeczności,
2) liczby osób, które były adresatami rożnych działań publicznych,
3) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań.

§ 24. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. składa Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. sprawozdanie 
z  realizacji  uchwały  oraz  publikuje  je  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  
w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
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§ 25. Na podstawie sprawozdania, oceny programu i po zebraniu ewentualnych uwag o jego 

realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny program.

§ 26. Wydział koordynujący przygotowanie projektu programu przyjmuje wnioski na temat 
propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2382

Uchwała NR XXI/204/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2012

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.  4¹  ust.  2  i  5  ustawy  z  dnia  
26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§ 1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej 
Programem,  określa  zakres  oraz  sposób  prowadzenia  zadań  własnych  gminy,  związanych  z 
profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  integracją  społeczną  osób 
uzależnionych od alkoholu. Stanowi on część Miejskiej Strategii Polityki Społecznej 2007+.

§  2.  Miasto  realizuje  zadania  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych przy współpracy m.in. z:
1) ośrodkami terapeutycznymi,
2)  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) placówkami służby zdrowia,
5) placówkami pomocy społecznej,
6) placówkami oświatowymi,
7) administracją zespoloną,
8) osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 3. Program skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp., którzy w życiu prywatnym i 
zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami, a także 
do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
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Rozdział 2

Cele Programu

§ 4. Celem Programu w roku 2012 jest:
1)  zmniejszanie  rozmiarów  uszkodzeń  zdrowia  spowodowanych  nadużywaniem  
i uzależnieniem od alkoholu,
2) ograniczenie zaburzeń życia  rodzinnego i  społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, 
przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne,
3) zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
4)  zmniejszanie  rozmiarów naruszeń prawa na  rynku  alkoholowym oraz  prowadzenie  procedur 
zmierzających  do  uzyskania  orzeczenia  o  obowiązku  poddania  się  leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego,
5)  podniesienie  świadomości  społeczeństwa  w zakresie  skutków spożywania  i  uzależnienia  od 
alkoholu oraz formach pomocy osobom uzależnionym.

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów

§  5.  1.  Cel  określony  w  §  4  pkt.  1  będzie  realizowany  poprzez  prowadzenie  
i wspieranie: 
1) programów profilaktycznych i działań prozdrowotnych,
2) terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
3) terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy,
4) poradnictwa prawno - terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz 
osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie,
5) działań resocjalizacyjno - opiekuńczych,
6) działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych,
7) programów readaptacyjnych dla osób kończących leczenie.
2. Wskaźniki osiągania celów: 
1) liczba ośrodków terapeutycznych,
2)  liczba  pacjentów  uzależnionych  i  współuzależnionych  korzystających  z  programów 
terapeutycznych,
3) liczba osób uzależnionych zobowiązanych przez sąd do podjęcia leczenia,
4) liczba osób uczestniczących w programach pomocy dla osób doświadczających  przemocy w 
rodzinie,
5) liczba działających stowarzyszeń oraz grup samopomocowych,
6) liczba osób uczestniczących w programach readapatacyjnych.

§ 6. 1. Cel określony w § 4 pkt. 2 będzie realizowany poprzez prowadzenie, organizowanie i 
wspieranie: 
1)  specjalistycznych  placówek  opiekuńczo  -  wychowawczych  wsparcia  dziennego/  klubów 
osiedlowych  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym  i  zagrożonych  tym 
problemem,
2) zatrudnienia socjalnego w formie finansowania centrów integracji społecznej,
3) specjalistycznych placówek pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
4)  okolicznościowych  i  świątecznych  imprez  integrujących  społeczność  lokalną  
i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu,
5) imprez, spotkań dla całych rodzin, promujących zdrowy styl życia oraz integrujących dzieci z 
rodzicami poprzez wspólną zabawę i sport, w tym festyny, obozy rodzinne, itp.
2. Wskaźniki osiągania celu: 
1) liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do specjalistycznych placówek wsparcia dziennego,
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2) liczba uczestników centrum integracji społecznej,
3) liczba osób znajdujących zatrudnienie po zajęciach w centrum integracji społecznej,
4) liczba osób korzystających ze specjalistycznych placówek pomocowych dla osób uzależnionych 
od alkoholu i ich rodzin,
5) rodzaje imprez okolicznościowych, świątecznych i rodzinnych wraz z liczbą ich uczestników.

§ 7. 1. Cel określony w § 4 pkt. 3 będzie realizowany poprzez: 
1) prowadzenie i wspieranie na rzecz dzieci i młodzieży gorzowskich szkół i przedszkoli zajęć i 
programów  promujących  zdrowy  styl  życia  oraz  ograniczających  występowanie  zachowań 
ryzykownych w ramach: 
a)  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  rozwijających  zainteresowania  
i umiejętności,
b) zajęć sportowych w ramach organizacji wolnego czasu,
c)  programów  edukacyjnych  na  temat  konsekwencji  zdrowotnych,  społecznych  i  prawnych 
podejmowania zachowań ryzykownych,
d)  zajęć  pozaszkolnych  w postaci  wspierania  dodatkowych  form spędzania  czasu  wolnego  dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną,
e) spektakli profilaktycznych i innych form edukacji kulturalnej,
f) zajęć prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców,
2) wspieranie: 
a)  organizacji  konkursów,  zawodów,  spotkań,  konferencji  i  seminariów  o  charakterze 
międzyszkolnym,
b)  imprez  i  inicjatyw  promujących  zdrowy  styl  życia  wolny  od  uzależnień,  w  tym  imprez 
kulturalnych i artystycznych,
c) młodzieżowych grup wolontariackich, działających na rzecz środowiska lokalnego,
3) podnoszenie umiejętności: 
a)  nauczycieli,  pedagogów szkolnych i  dyrektorów szkół  w kierunku budowania nowoczesnych 
systemów wspomagania ucznia i programów profilaktycznych,
b) rodziców poprzez organizowanie spotkań, warsztatów i innych działań integrujących,
4) dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.
2. Wskaźniki osiągania celu: 
1) rodzaje działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz liczba dzieci, 
młodzieży i kadry pedagogicznej w nich uczestniczących,
2)  liczba  szkół  i  innych  placówek  oświatowo  -  wychowawczych,  w  których  prowadzone  są 
działania profilaktyczne,
3) liczba zorganizowanych imprez oraz zajęć sportowych wraz z liczbą ich uczestników,
4) rodzaje zajęć związanych z tworzeniem dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną oraz liczba uczestników,
5) liczba zorganizowanych imprez promujących wolny styl życia, wolny od alkoholu, w tym imprez 
kulturalnych z liczbą osób w nich uczestniczących,
6) liczba młodzieżowych grup wolontariackich, działających na rzecz środowiska lokalnego,
7) rodzaje działań edukacyjnych dla nauczycieli oraz rodziców wraz z liczbą ich uczestników,
8)  liczba  dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk  zagrożonych  alkoholizmem  i  patologią  społeczną, 
biorących udział w koloniach i półkoloniach profilaktyczno - terapeutycznych.

§ 8. 1. Cel określony w § 4 pkt. 4 będzie realizowany poprzez: 
1) kontrolowanie przez członków Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych 
placówek  prowadzących  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  zakresie  przestrzegania  zasad  i 
warunków korzystania z zezwoleń,
2)  wizytowanie  w  przedmiocie  lokalizacji  placówek,  co  do  których  zostały  złożone  wnioski  
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o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3)  wnioskowanie  o  wszczęcie  postępowania  wyjaśniającego  celem  cofnięcia  zezwolenia  na 
sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
4)  podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby 
uzależnionej  od  alkoholu,  zobowiązania  do  poddania  się  leczeniu  w  zakładzie  lecznictwa 
odwykowego,
5) edukowanie i egzekwowanie od sprzedawców napojów alkoholowych przestrzegania przepisów 
prawnych w tym zakresie.
2. Wskaźniki osiągania celu: 
1)  liczba  cofniętych  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  związku  z  naruszeniem 
warunków sprzedaży określonych w ustawie,
2) liczba prowadzonych postępowań o zobowiązaniu do leczenia odwykowego,
3) liczba osób skierowanych do lekarzy biegłych sądowych,
4) liczba osób, które dobrowolnie podjęły leczenie,
5)  liczba  wniosków  skierowanych  do  sądu  o  zobowiązanie  do  leczenia  w  zakładzie  leczenia 
odwykowego,
6)  liczba  wydanych  opinii  w  zakresie  lokalizacji  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  
z podziałem na pozytywne i negatywne.

§ 9. 1. Cel określony w § 4 pkt. 5 będzie realizowany poprzez: 
1) organizację lokalnych kampanii społecznych, np. "Obudź się" , "Ciąża bez alkoholu",
2) wspieranie działań na rzecz promocji trzeźwości dziewcząt i kobiet,
3) wspieranie działań na rzecz promocji trzeźwości kierowców,
4)  upowszechnianie  informacji  teleadresowych  placówek  udzielających  pomocy  z  zakresu 
uzależnień - ulotki, plakaty, informator, media,
5)  prowadzenie  interaktywnej  strony  internetowej  MKRPA  oraz  stała  współpraca  z  lokalnymi 
mediami,
6) wydawanie kwartalnika "Sygnały" - biuletynu ruchu przeciwko uzależnieniom.
2. Wskaźniki osiągania celu: 
1) rodzaj podjętych działań w ramach kampanii i akcji społecznych oraz liczba ich uczestników,
2) liczba rozpowszechnionych ulotek, plakatów, informatorów z danymi teleadresowymi instytucji 
pomocowych,
3) liczba wejść na interaktywną stronę internetową MKRPA,
4) liczba wydanych numerów i ilość egzemplarzy jednego numeru biuletynu "Sygnały".

Rozdział 4
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§  10.  Prezydent  Miasta  powołuje  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i zatwierdza regulamin jej działania.

§  11.  Do zadań  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  należy w 
szczególności:
1)  inicjowanie  działań  stanowiących  zadania  własne  miasta  w  zakresie  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2)  podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; w tym kierowanie do 
biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
3)  rozpatrywanie  zawiadomień  z  instytucji,  organizacji  społecznych  i  od  osób  fizycznych 
dotyczących osób nadużywających alkoholu,
4)  kontrola  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów 
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alkoholowych,
5)  wydawanie  opinii  w  formie  postanowienia  o  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży  
i  podawania  napojów  alkoholowych  z  uchwałami  Rady  Miasta  w  sprawie  limitów  punktów 
sprzedaży i zasad usytuowania.

§  12.  Przyjmuje  się  następujące  zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi 
zwrot  kosztów  ponoszonych  z  tytułu  wykonywania  czynności  związanych  
z pełnieniem obowiązków społecznych,
2) za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjmuje się kwotę w wysokości 80,00 zł (brutto) dla 
Przewodniczącego  Komisji  i  kwotę  w  wysokości  60,00  zł  (brutto)  dla  pozostałych  członków 
Komisji, wypłacane za każde posiedzenie, dyżur, kontrolę i wizytację, 
3) podstawę do wypłacania ww. kwot stanowi obecność stwierdzona podpisem na liście obecności z 
odbytego posiedzenia, dyżuru, kontroli i wizytacji.

§  13.  W związku  z  podróżami  służbowymi  członków  Komisji  przysługuje  dieta,  zwrot 
kosztów podróży i noclegów na zasadach i wysokości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy 
i  Polityki  Społecznej  z dnia 19 grudnia 2002 r.  w sprawie wysokości  oraz warunków ustalania 
należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub  samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 5
Sposób realizacji Programu

§  14.  Program  realizowany  jest  we  współpracy  osób,  instytucji  rządowych  
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, a także grup samopomocowych zajmujących się 
zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem w trzeźwości.

§  15.  Program  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym, 
administracyjnym  i  ekonomicznym,  a  także  wiedzę  na  temat  przeciwdziałania  uzależnieniom, 
leczenia,  rehabilitacji  i  resocjalizacji  osób  uzależnionych  oraz  redukcji  szkód  społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.

§ 16. Realizacja Programu nastąpi poprzez:
1) udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
2) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych,
3) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji Programu.

§ 17.  Podmioty zmierzające  realizować zadania  w ramach programu zobowiązane są do 
złożenia  oferty  w  Urzędzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  zawierającej  merytoryczny  opis  projektu, 
kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na wykonanie poszczególnych 
zadań z zakresu profilaktyki będzie przedstawiony do publicznej wiadomości.

§ 18. Za koordynację zadań oraz nadzór nad realizacją Programu odpowiada Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 6
Kontrola efektywności niniejszego programu

§  19.  Po  zakończeniu  realizacji  zadania  podmioty  zobowiązane  są  do  przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności.
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§ 20. Prezydent  Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania w 

terminie do dnia 31 marca 2013 r.
Rozdział 7

Ustalenia końcowe

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2383

Uchwała NR XXI/205/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy 
z  dnia  29 lipca  2005 roku o przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.  U.  Nr 179,  poz.  1485 ze  zm.) 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§ 1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem, określa zakres 
oraz  sposób prowadzenia  zadań własnych  gminy,  związanych  z  przeciwdziałaniem narkomanii. 
Stanowi on część Miejskiej Strategii Polityki Społecznej 2007+.

§ 2. Miasto realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii przy współpracy m. in. 
z:
1) ośrodkami terapeutycznymi,
2)  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) placówkami służby zdrowia,
4) placówkami pomocy społecznej,
5) placówkami oświatowymi,
6) administracją zespoloną,
7) osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 3. Program skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp., którzy w życiu prywatnym i 
zawodowym  spotykają  się  z  problemem  używania  środków  psychoaktywnych  oraz  jego 
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
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Rozdział 2

Cele Programu

§ 4. Celem Programu w roku 2012 jest:
1) zapobieganie powstawaniu problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych 
oraz zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem 
od narkotyków,
2)  zapobieganie  używania  środków  psychoaktywnych  i  środków  zastępczych  ze  szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
3) podniesienie stanu wiedzy na temat uzależnień i sposobów pomocy osobom uzależnionym.

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów

§  5.  1.  Cel  określony  w  §  4  pkt.  1  będzie  realizowany  poprzez  prowadzenie  
i wspieranie: 
1) programów profilaktycznych i działań prozdrowotnych,
2) terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
3) poradnictwa prawno - terapeutycznego dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin,
4) działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych,
5) terapii dla osób eksperymentujących z narkotykami,
6) programów readaptacyjnych dla osób kończących leczenie.
2. Wskaźniki osiągania celów: 
1) liczba ośrodków terapeutycznych,
2)  liczba  pacjentów  uzależnionych  i  współuzależnionych,  korzystających  z  programów 
terapeutycznych,
3) liczba działających stowarzyszeń oraz grup samopomocowych,
4) liczba osób eksperymentujących z narkotykami, korzystających z programów terapeutycznych,
5) liczba osób uczestniczących w programach readaptacyjnych.

§ 6. 1. Cel określony w § 4 pkt. 2 będzie realizowany poprzez: 
1) prowadzenie i wspieranie na rzecz dzieci i młodzieży gorzowskich szkół i przedszkoli zajęć i 
programów  promujących  zdrowy  styl  życia  oraz  ograniczających  występowanie  zachowań 
ryzykownych w ramach: 
a)  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  rozwijających  zainteresowania  
i umiejętności,
b)  programów  edukacyjnych  na  temat  konsekwencji  zdrowotnych,  społecznych  i  prawnych 
podejmowania zachowań ryzykownych,
c) zajęć pozaszkolnych w postaci wspierania dodatkowych form spędzania wolnego czasu przez 
dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi,
2) wspieranie: 
a)  organizacji  konkursów,  zawodów,  spotkań,  konferencji  i  seminariów  o  charakterze 
międzyszkolnym,
b)  imprez  i  inicjatyw  promujących  zdrowy  styl  życia  wolny  od  uzależnień,  w  tym  imprez 
kulturalnych i artystycznych,
c) imprez, spotkań dla całych rodzin, promujących zdrowy styl życia oraz integrujących dzieci z 
rodzicami poprzez wspólną zabawę i sport, w tym festyny, obozy rodzinne, itp.
3) podnoszenie umiejętności: 
a) nauczycieli, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół w budowaniu nowoczesnych systemów 
wspomagania ucznia i programów profilaktycznych,
b) rodziców poprzez organizowanie spotkań, warsztatów i działań integrujących,
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4) dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną.
2. Wskaźniki osiągania celów: 
1) rodzaje działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz liczba dzieci, 
młodzieży i kadry pedagogicznej w nich uczestniczących,
2) rodzaje zajęć związanych z tworzeniem dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i 
młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi oraz liczba ich uczestników,
3)  liczba  zorganizowanych  imprez  promujących  zdrowy styl  życia,  wolny od nałogów,  w tym 
imprez kulturalnych z liczbą osób w nich uczestniczących,
4) liczba imprez rodzinnych z liczbą osób w nich uczestniczących,
5) rodzaje działań edukacyjnych dla nauczycieli oraz rodziców wraz z liczbą ich uczestników,
6) liczba dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną, biorących 
udział w koloniach i półkoloniach profilaktyczno - terapeutycznych.

§ 7. 1. Cel określony w § 4 pkt. 3 będzie realizowany poprzez: 
1)  upowszechnianie  informacji  teleadresowych  placówek  udzielających  pomocy  z  zakresu 
uzależnień - ulotki, plakaty, informator, media,
2) organizacja lokalnych kampanii społecznych, dotyczących problematyki uzależnień.
2. Wskaźniki osiągania celu: 
1)  rodzaj  podjętych  działań  w  ramach  organizacji  kampanii  społecznych  oraz  liczba  ich 
uczestników,
2) liczba rozpowszechnionych plakatów, ulotek, informatorów, zawierających dane teleadresowe 
placówek udzielających pomocy z zakresu uzależnień.

Rozdział 4
Sposób realizacji Programu

§  8.  Program  realizowany  jest  we  współpracy  osób,  instytucji  rządowych  
i samorządowych oraz organizacji pozarządowych, a także grup samopomocowych zajmujących się 
zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem w trzeźwości.

§  9.  Program  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym, 
administracyjnym  i  ekonomicznym,  a  także  wiedzę  na  temat  przeciwdziałania  uzależnieniom, 
leczenia,  rehabilitacji  i  resocjalizacji  osób  uzależnionych  oraz  redukcji  szkód  społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.

§ 10. Realizacja Programu nastąpi poprzez:
1) udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
2) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych,
3) tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji Programu.

§ 11. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach Programu zobowiązane są do 
złożenia  oferty  w  Urzędzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  zawierającej  merytoryczny  opis  projektu, 
kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na wykonanie poszczególnych 
zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§ 12. Za koordynacje zadań oraz nadzór nad realizacją Programu odpowiada Wydział Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
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Rozdział 5

Kontrola efektywności niniejszego Programu

§  13.  Po  zakończeniu  realizacji  zadania  podmioty  zobowiązane  są  do  przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności.

§ 14. Prezydent  Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania w 
terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

Rozdział 6
Ustalenia końcowe

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2384

Uchwała NR XXI/206/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Miasta Gorzowa Wlkp. do Powiatowej Rady Zatrudnienia

Na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudniania i 
instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Jako  przedstawicieli  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia 
wyznacza się następujące osoby:
1) Pan Jan Kaczanowski – Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
2) Pani Dorota Modrzejewska-Karwowska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych

§  2.  Traci  moc  uchwała  Nr  XXXVIII/406/2004  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
30  października  2004r.  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawicieli  Miasta  do  Powiatowej  Rady 
Zatrudnienia,  zmieniona  uchwałą  Nr  LXVII/776/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
22  lutego  2006r.  oraz  uchwałą  Nr  VII/90/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
21 lutego 2007r.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2385

Uchwała NR XXI/207/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie 
i Polityki Społecznej 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie  
powiatowym  (t.  j.  Dz.  U.2001r.  Nr  142  poz.  1592  ze  zm.),  art.110  ust.1  
i art.112 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 
1362  ze  zm.),  art.20  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003r.  o  świadczeniach  rodzinnych  
(t.  j.  Dz.  U.  2006r.  Nr  139,  poz.  992  ze  zm.),  art.  8b  ustawy  z  dnia  7  września  2007r.  
o  pomocy  osobom  uprawnionym  do  alimentów  (t.  j.  Dz.  U.  2009r.  Nr  1,  poz.  7  ze  zm.),  
art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), art. 10 ust.1, art. 
76 ust. 1 i 3, art. 180, art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie  pieczy  zastępczej  (Dz.  U.  2011r.  Nr  149,  poz.  887  )  oraz  Zarządzenia  
Nr  208/W/III/2011  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  14  października  2011r.
w  sprawie  wyznaczenia  organizatora  pieczy  zastępczej  w  Gorzowie  Wlkp.  uchwala  się,  co 
następuje: 

§  1.  W  uchwale  Nr  LXVII/775/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
22  lutego  2006r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Gorzowskiemu  Centrum  Pomocy  Rodzinie  
i Polityki Społecznej wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 6 otrzymuje brzmienie:  |§ 6 "Centrum zostało powołane w celu wspierania osób i rodzin w 
wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienia 
im  bytowania  w  warunkach  odpowiadających  godności  człowieka,  a  także  
w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są  one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  
i  możliwości.  Centrum  wspiera  także  rodziny  przeżywające  trudności  w  wypełnianiu  funkcji 
opiekuńczo - wychowawczych oraz organizuje system pieczy zastępczej."
2.§ 7 ppkt a/ otrzymuje brzmienie: |§ 7, ppkt a/ "ustawy o pomocy społecznej własne oraz zlecone z 
zakresu  administracji  rządowej  nałożone  ustawami  albo  przejęte  na  podstawie  porozumień  z 
organami administracji rządowej i samorządowej,"
3.§ 7 ppkt b/ otrzymuje brzmienie: |§ 7, ppkt b/ "ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,"
4.§ 7 ppkt e/ otrzymuje brzmienie: |§ 7, ppkt e/ "ustawy o świadczeniach rodzinnych jako zadania 
zlecone z zakresu administracji rządowej,"
5.§  7  ppkt  f/  otrzymuje  brzmienie:  |§  7,  ppkt  f/  "ustawy o  pomocy  osobom uprawnionym do 
alimentów jako zadania zlecone administracji rządowej".
6.§ 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: |§ 11 ust. 1 "Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy pomocy 
GCPRiPS  sprawuje  nadzór  nad  działalnością:  jednostek  specjalistycznego  poradnictwa,  w  tym 
rodzinnego,  oraz  ośrodków  wsparcia,  domów  pomocy  społecznej  
i ośrodków interwencji kryzysowej."
7. § 12 ust. 9 otrzymuje brzmienie: |§ 12 ust. 9 "Dyrektor GCPRiPS składa Radzie Miasta coroczne 
sprawozdanie  z  działalności  oraz  przedstawia  wykaz  potrzeb  w  zakresie  pomocy  społecznej, 
świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspierania rodziny i systemie 
pieczy zastępczej".
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§ 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2386

Uchwała Nr XXI/208/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 
art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 19b,pkt 1, art. 19g pkt 2, art.19h, pkt 2 ustawy z 
dnia  24  sierpnia  1991  roku  o  Państwowej  Straży  Pożarnej  (Dz.  U.  
z 2009r. Nr 12, poz.68 ze zm) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę      21.400 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę      21.400 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      21.400 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      21.400 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2387

Uchwała Nr XXI/209/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 
art.211 ust  1,  art.  212 ust  1,  pkt  1,  2,  art.  235,  art.  236 ustawy dnia  27 sierpnia  2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę    958.699 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę    958.699 zł
z tego: zmniejsza 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    958.699 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    958.699 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę    958.699 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę    958.699 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – 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 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2388

Uchwała Nr XXI/210/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 
art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy 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        3.666 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę        3.666 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę        3.666 zł

2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę        3.666 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2389

Uchwała Nr XXI/211/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  2001r.  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 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 
art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214  pkt  1  i  3,  art.  215  ustawy  dnia  
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (  Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      16.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę      16.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      16.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę      16.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 2 – Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 
2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

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

Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXI/211/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 listopada 2011 r.

Dotacje  dla  jednostek  niezaliczanych  do  sektora  finansów 
publicznych

Dział 

Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4

750   68 000

754   10 000

801  11 243 225  

851   2 206 676

852   878 933

853  156 180  

854  4 478 158  

900   155 000

921   1 033 417

926   4 688 600

    

RAZEM  
DOTACJE 0 15 877 563 9 040 626

Poz. 2390

Uchwała Nr XXI/212/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  
( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 – Plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie 
ustawy  o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach
i  wydatków  nimi  sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę119.374 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę119.374 zł

załącznik  nr  3  –  Plan  dochodów  jednostek  budżetowych  działających  na  podstawie  ustawy
o  systemie  oświaty  gromadzonych  na  wyodrębnionych  rachunkach  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2011  rok  Nr  V/36/2011  Rady  Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. 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.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

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

Poz. 2391

Uchwała Nr XXI/213/2011
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2011-2086.

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

§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr V/37/2011 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011 - 2086 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.
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§  2.  Załącznik  Nr  3  -  Wykaz  przedsięwzięć  do  WPF  -  do  uchwały  Nr  V/37/2011  

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2011  -  2086  otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2392

Uchwała NR XXI/214/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 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  ze  zm.),  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  VI/42/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
23 lutego 2011 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokm w trakcji autobusowej i 
tramwajowej,  na  2011  rok,  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  
w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałami  Nr  XI/101/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z  dnia  25  maja  2011  roku  oraz  Nr  XII/123/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29 czerwca 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na: 
-trakcja autobusowa - 3,48 zł/wozokm

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  
1 listopada 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2393

Uchwała NR XXI/215/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1. W uchwale Nr V/39/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r w 
sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2011  dla  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  Nr  IX/72/2011  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 marca 2011r., zmienionej uchwałą Nr XVII/158/2011 Rady 
Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  31  sierpnia  2011r.,  zmienionej  uchwałą  Nr  XX/192/2011  Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 października 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 
jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2011 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w  Gorzowie  Wlkp.,  wprowadza  się  zmianę,  polegającą  na  tym,  że  załącznik  nr  1  otrzymuje 
brzmienie:

"Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 19 stycznia 2011r. 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2011 na 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. Dotacja przedmiotowa w kwocie 7.346.378zł przeznaczona jest na następujące 

zadania, według następujących stawek: 

lp. przeznaczenie dotacji stawka
jednostkowa 

kwota dotacji
w zł 

1. 
Kontynuacja remontu budynku po 
hotelu „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4.727,71m² 

148,07zł/m² 700.032 

2. 
Aktualizacja dokumentacji 
technicznej budynków 
kalkulacja dla: 1.000 lokali 

200zł/lokal 200.000 

3. Remonty lokali z ruchu ludności
kalkulacja dla: 65 lokali 24.000zł/lokal 1.560.000 

4. 

Zaliczka na fundusz remontowy 
udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 262.947,30m² 

13,51zł/m² 3.552.418 

5. Budowa altanek śmietnikowych
kalkulacja dla: 4 altanek 26.229zł/altankę 104.916 

6. Dopłata różnicy do czynszu najmu 
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lokali mieszkalnych
w zasobie GTBS na potrzeby 
komunalne z uwzględnieniem stawki 
dla lokali: 
a) niewyposażonych w instalację 
gazową 
kalkulacja dla powierzchni: 
1 204,92m² 
9,70zł x 5 m-cy=48,50zł (stawka 
w zasobie GTBS) 
- 4,66zł x 5 m-cy= 23,30zł (stawka 
w zasobie komunalnym) 
=5,04zł x 5 m-cy= 25,20zł (różnica) 

9,70zł x 7 m-cy=67,90zł (stawka 
w zasobie GTBS) 
- 4,78zł x 7 m-cy= 33,46zł (stawka 
w zasobie komunalnym) 
=4,92zł x 7 m-cy= 34,44zł (różnica)

b) wyposażonych w instalację 
gazową 
kalkulacja dla powierzchni: 208,52m² 

9,70zł x 5 m-cy=48,50zł (stawka 
w zasobie GTBS) 
- 4,85zł x 5 m-cy= 24,25zł (stawka 
w zasobie komunalnym) 
=4,85zł x 5 m-cy= 24,25zł (różnica) 

9,70zł x 7 m-cy=67,90zł (stawka 
w zasobie GTBS) 
- 4,98zł x 7 m-cy= 34,86zł (stawka 
w zasobie komunalnym) 
= 4,72zł x 7 m-cy= 33,04zł (różnica) 

59,64zł/m²

57,29zł/m² 

71.861

11.946 

8. 
Wypłata zasądzonych kaucji 
mieszkaniowych
kalkulacja dla: 3 wniosków 

1.666,67zł/kaucję 5.000 

9. 
Administrowanie halą nr 3 przy ul. 
Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2.994 m² 

33,40zł/m² 100.000 

10. Wykonanie remontu pokrycia 
dachowego wraz z renowacją 
elementów szachulcowych
budynków przy ul.Jasnej nr 1-2 
i ul.Śląskiej nr 38
kalkulacja dla udziału Miasta:
225.205zł– całkowity koszt remontu, 
w tym:
- 87.605zł – udział właścicieli 

137.600zł/udział 
Miasta 

137.600 
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prywatnych (38,90%)
=137.600zł – udział Miasta (61,10%) 

11. 

Wykonanie remontu pokrycia 
dachowego wraz z renowacją 
elementów szachulcowych
budynku przy ul.Jasnej nr 3-4
kalkulacja dla udziału Miasta:
149.735zł– całkowity koszt remontu, 
w tym:
- 57.678zł – udział właścicieli 
prywatnych (38,52%)
= 92.057zł – udział Miasta (61,48%) 

92.057zł/udział 
Miasta 92.057 

12. 

Wykonanie remontu pokrycia 
dachowego wraz z renowacją 
elementów szachulcowych
budynku przy ul.Jasnej nr 5-6
kalkulacja dla udziału Miasta:
176.665zł– całkowity koszt remontu, 
w tym:
-65.843zł – udział właścicieli 
prywatnych (37,27%)
=110.822zł – udział Miasta (62,73%) 

110.822zł/udział 
Miasta 110.822 

13. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej remontu elewacji 
frontowej
budynku przy ul.Krzywoustego nr 10
kalkulacja dla udziału Miasta:
7.380zł– całkowity koszt 
dokumentacji, w tym:
- 2.657zł – udział właścicieli 
prywatnych (36,00%)
=4.723zł – udział Miasta (64,00%) 

4.723zł/udział 
Miasta 4.723 

14. 

Wykonanie dokumentacji 
projektowej remontu elewacji 
frontowej
budynku przy ul.Armii Polskiej 22
kalkulacja dla udziału Miasta:
9.840zł– całkowity koszt 
dokumentacji, w tym:
- 5.190zł – udział właścicieli 
prywatnych (52,74%)
=4.650zł – udział Miasta (47,26%) 

4.650zł/udział 
Miasta 4.650 

15. Wykonanie remontu balkonów 
metodą "Zaprojektuj i wykonaj"
w budynkach przy ul.Jasnej nr 1-2 
i ul.Śląskiej nr 38
kalkulacja dla udziału Miasta:
179.481zł– całkowity koszt zadania, 
w tym:

109.663/udział 
Miasta 

109.663 
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- 69.818zł – udział właścicieli 
prywatnych (38,90%)
=109.663zł – udział Miasta (61,10%) 

16. 

Wykonanie remontu balkonów 
metodą "Zaprojektuj i wykonaj" 
w budynku przy ul.Jasnej nr 3-4
kalkulacja dla udziału Miasta:
117.879zł– całkowity koszt zadania, 
w tym:
- 45.407zł – udział właścicieli 
prywatnych (38,52%)
=72.472zł – udział Miasta (61,48%) 

72.472/udział Miasta 72.472 

17. 

Wykonanie remontu balkonów 
metodą "Zaprojektuj i wykonaj" 
w budynku przy ul.Jasnej nr 5-6
kalkulacja dla udziału Miasta:
116.130zł– całkowity koszt zadania, 
w tym:
- 43.282zł – udział właścicieli 
prywatnych (37,27%)
=72.848zł – udział Miasta (62,73%) 

72.848/udział Miasta 72.848 

18. 

Wykonanie remontu elewacji 
kamienicy przy ul.Drzymały nr 14
kalkulacja dla udziału Miasta:
20.000zł– całkowity koszt remontu, 
w tym:
- 10.100zł – udział właścicieli 
prywatnych (50,50%)
=9.900zł – udział Miasta (49,50%) 

9.900/udział Miasta 9.900 

RAZEM 7.346.378 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2394

Uchwała NR XXI/216/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 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 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  
uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Miasto Gorzów Wlkp. od żądania zwrotu ½ 
kwoty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej Bogdanowi i Barbarze Błaszczyk od ceny sprzedaży 
na  własność  prawa  użytkowania  wieczystego  działki  gruntu  Nr  552  położonej  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kasztelańskiej 12.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2395

Uchwała NR XXI/217/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie przystąpienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Stowarzyszenia.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  12  ustawy  o  samorządzie  gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  
z 2001, Nr 142, poz 1591,ze zm) uchwala się co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  przystąpienie  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do 
Stowarzyszenia "Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2396

Uchwała NR XXI/218/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin 
MG-6.

Na  podstawie  art.70  ust.3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 8 pkt.2 Statutu Związku Celowego 
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Gmin MG-6 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 41 z 28.12.1999r., poz.443, zm.: Nr 56 z 14.06.2002r., 
poz.682, Nr 99 z 1.10.2008r., poz.1474) uchwala się co następuje: 

§ 1. Jako dodatkowego przedstawiciela Rady Miasta do Zgromadzenia Związku Celowego 
Gmin MG-6 wyznacza się Pana Jerzego Sobolewskiego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski

Poz. 2397

Uchwała NR XXI/219/2011 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 88 ust.3 uchwały nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 
Nr  9,  poz.174  z  dnia  21  lutego  2003r.)  zmienionej  uchwałą  
nr XXXI/475/2008 z dnia 26 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 34, poz.721 z dnia 16 
kwietnia  2008r.)  oraz  uchwałą  nr  LXXXIII/1293/2010  z  dnia  27  października  2010r.  
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 120, poz.1930 z dnia 23 grudnia 2010r.)uchwala się co następuje: 

§  1.  W  §  1  uchwały  Nr  III/5/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp., zmienionej uchwałą Nr IV/35/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., wprowadza się następujące 
zmiany:
1) w pkt 1 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: "8.Marcin Gucia."
2) w pkt 2 dodaje się ppkt 9 w brzmieniu: "9.Marcin Gucia."
3)  w  pkt  4  ppkt  1  i  4  otrzymują  brzmienie:  "1.Jerzy  Sobolewski,  4.Marek  Kosecki  - 
Przewodniczący."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Jerzy Sobolewski 

82



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5(203)/2011
Poz. 2398

Zarządzenie Nr 314/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 14 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę      81.890 zł
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę      81.890 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      81.890 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę      81.890 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 314/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 września 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 45 878 664,00 - 81 890,00 45 796 774,00

 85202  Domy pomocy społecznej 6 696 090,00 - 81 890,00 6 614 200,00

  2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 095 090,00 - 81 890,00 3 013 200,00

  
Razem: 430 116 006,00 - 81 890,00 430 034 116,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 314/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 września 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 72 542 878,00 - 81 890,00 72 460 988,00

 85202  Domy pomocy społecznej 11 453 311,00 - 81 890,00 11 371 421,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 768 130,00 - 22 490,00 745 640,00
  4220 Zakup środków żywności 795 520,00 - 14 850,00 780 670,00

  4230 Zakup leków,  wyrobów medycznych  i  produktów 
biobójczych 99 000,00 - 14 850,00 84 150,00

  4260 Zakup energii 431 955,00 - 14 850,00 417 105,00
  4270 Zakup usług remontowych 120 700,00 - 14 850,00 105 850,00

  
Razem: 480 211 532,00 - 81 890,00 480 129 642,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (203)/2011

Poz. 2399

Zarządzenie Nr 320/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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    56.817 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę    56.817 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    56.817 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    56.817 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 320/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 września 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 45 796 774,00 49 817,00 45 846 591,00

 85202  Domy pomocy społecznej 6 614 200,00 32 670,00 6 646 870,00

  2130 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 3 013 200,00 32 670,00 3 045 870,00

 85213  

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

514 300,00 17 147,00 531 447,00

  2010

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

179 300,00 17 147,00 196 447,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 469 116,00 7 000,00 3 476 116,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 417 000,00 7 000,00 424 000,00

  2110

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

417 000,00 7 000,00 424 000,00

  
Razem: 430 034 116,00 56 817,00 430 090 933,00
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 320/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 września 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 72 460 988,00 49 817,00 72 510 805,00

 85202  Domy pomocy społecznej 11 371 421,00 32 670,00 11 404 091,00
  4220 Zakup środków żywności 780 670,00 8 167,00 788 837,00

  4230 Zakup  leków,  wyrobów  medycznych  i  produktów 
biobójczych 84 150,00 8 167,00 92 317,00

  4260 Zakup energii 417 105,00 8 167,00 425 272,00
  4270 Zakup usług remontowych 105 850,00 8 169,00 114 019,00

 85213  

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

514 300,00 17 147,00 531 447,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 514 300,00 17 147,00 531 447,00
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 995 720,00 7 000,00 8 002 720,00

 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 417 000,00 7 000,00 424 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120 315,00 7 000,00 127 315,00

  
Razem: 480 129 642,00 56 817,00 480 186 459,00
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Poz. 2400

Zarządzenie Nr 361/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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  641.060 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę  641.060 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  641.060 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  641.060 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 361/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 48 198 857,00 116 833,00 48 315 690,00

 85295  Pozostała działalność 2 351 278,00 116 833,00 2 468 111,00

  2010

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

0,00 116 833,00 116 833,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 904 699,00 524 227,00 1 428 926,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 756 043,00 524 227,00 1 280 270,00

  2030
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

756 043,00 524 227,00 1 280 270,00

  
Razem: 432 677 588,00 641 060,00 433 318 648,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 361/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 75 259 115,00 116 833,00 75 375 948,00

 85295  Pozostała działalność 2 716 378,00 116 833,00 2 833 211,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 456 113,00 116 833,00 2 572 946,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 16 314 892,00 524 227,00 16 839 119,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 956 043,00 524 227,00 1 480 270,00

  2540 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 12 250,00 7 200,00 19 450,00

  3240 Stypendia dla uczniów 801 038,00 503 146,00 1 304 184,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 142 755,00 13 881,00 156 636,00

  
Razem: 489 897 691,00 641 060,00 49053875
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Poz. 2401

Zarządzenie Nr 367/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 8 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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    44.349 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę    44.349 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    44.349 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    44.349 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 367/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 listopada 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 50 162,00 38 551,00 88 713,00

 01095  Pozostała działalność 50 162,00 38 551,00 88 713,00

  2010

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

50 162,00 38 551,00 88 713,00

750   Administracja publiczna 2 430 332,00 5 798,00 2 436 130,00
 75011  Urzędy wojewódzkie 1 259 400,00 6 000,00 1 265 400,00

  2010

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

941 700,00 6 000,00 947 700,00

 75045  Kwalifikacja wojskowa 48 000,00 - 202,00 47 798,00

  2110

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

31 000,00 - 202,00 30 798,00

  
Razem: 433 318 648,00 44 349,00 433 362 997,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (203)/2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 367/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 listopada 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 353 668,00 38 551,00 392 219,00

 01095  Pozostała działalność 50 162,00 38 551,00 88 713,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 836,00 643,00 1 479,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 127,00 98,00 225,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 16,00 36,00
  4430 Różne opłaty i składki 49 179,00 37 794,00 86 973,00

750   Administracja publiczna 36 475 096,00 5 798,00 36 480 894,00
 75011  Urzędy wojewódzkie 1 815 855,00 6 000,00 1 821 855,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 000,00 6 000,00
 75045  Kwalifikacja wojskowa 48 000,00 - 202,00 47 798,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 - 200,00 0,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 081,00 - 2,00 3 079,00

  
Razem: 490 538 751,00 44 349,00 490 583 100,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (203)/2011

Poz. 2402

Zarządzenie Nr 379/III/2011
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę  110.664 zł
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę  110.664 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę  110.664 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę  110.664 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



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (203)/2011

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 379/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750   Administracja publiczna 1 930 699,00 - 3 560,00 1 927 139,00

 75045  Kwalifikacja wojskowa 47 798,00 - 3 560,00 44 238,00

  2120

Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na 
zadania  bieżące  realizowane  przez  powiat  na 
podstawie  porozumień  z  organami  administracji 
rządowej

17 000,00 - 3 560,00 13 440,00

851   Ochrona zdrowia 129 000,00 2 600,00 131 600,00

 85156  
Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
świadczenia  dla  osób  nie  objętych  obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

24 900,00 2 600,00 27 500,00

  2110

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

24 900,00 2 600,00 27 500,00

852   Pomoc społeczna 48 315 690,00 - 116 304,00 48 199 386,00
 85203  Ośrodki wsparcia 791 659,00 16 703,00 808 362,00

  2010

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

719 959,00 16 703,00 736 662,00

 85205  Zadania  w zakresie  przeciwdziałania  przemocy w 
rodzinie 415 350,00 2 743,00 418 093,00

  2110

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

415 350,00 2 743,00 418 093,00

 85212  Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 30 429 068,00 80 000,00 30 509 068,00



alimentacyjneego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  2010

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

30 135 918,00 80 000,00 30 215 918,00

 85213  

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

610 391,00 - 49 574,00 560 817,00

  2010

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

275 391,00 - 1 374,00 274 017,00

  2030
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

335 000,00 - 48 200,00 286 800,00

 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 800 000,00 - 50 000,00 1 750 000,00

  2030
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

1 800 000,00 - 50 000,00 1 750 000,00

 85216  Zasiłki stałe 3 166 000,00 - 102 000,00 3 064 000,00

  2030
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

3 166 000,00 - 102 000,00 3 064 000,00

 85226  Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 613,00 2 057,00 5 670,00

  2320

Dotacje  celowe  otrzymane  z  powiatu  na  zadania 
bieżące  realizowane  na  podstawie  porozumień 
(umów)  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego

2 613,00 2 057,00 4 670,00

 85295  Pozostała działalność 2 468 111,00 - 16 233,00 2 451 878,00
  2010 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa na 116 833,00 - 16 233,00 100 600,00



realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej  oraz  innych  zadań  zleconych  gminie 
(związkom gmin) ustawami

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 080 392,00 6 600,00 3 086 992,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 499 271,00 6 600,00 505 871,00

  2110

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

499 271,00 6 600,00 505 871,00

  
Razem: 432 429 364,00 - 110 664,00 432 318 700,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (203)/2011

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 379/III/2011 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2011r.
  

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750   Administracja publiczna 36 090 183,00 - 3 560,00 36 086 623,00

 75045  Kwalifikacja wojskowa 47 798,00 - 3 560,00 44 238,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 2 560,00 27 440,00

  4390 Zakup  usług  obejmujących  wykonanie  ekspertyz, 
analiz i opinii 1 000,00 - 1 000,00 0,00

851   Ochrona zdrowia 3 064 007,00 2 600,00 3 066 607,00

 85156  
Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  oraz 
świadczenia  dla  osób  nie  objętych  obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego

24 900,00 2 600,00 27 500,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 900,00 2 600,00 27 500,00
852   Pomoc społeczna 75 375 948,00 - 116 304,00 75 259 644,00

 85203  Ośrodki wsparcia 1 056 959,00 16 703,00 1 073 662,00

  2360

Dotacje  celowe  z  budżetu  jednostki  samorządu 
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 
na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań 
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego

368 933,00 16 703,00 385 636,00

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania  przemocy w 
rodzinie 435 863,00 2 743,00 438 606,00

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 285,00 1 350,00 63 635,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 604,00 1 393,00 11 997,00

 85212  
Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjneego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

30 206 418,00 80 000,00 30 286 418,00

  3110 Świadczenia społeczne 28 621 840,00 14 800,00 28 636 640,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690 603,00 62 800,00 753 403,00
  4260 Zakup energii 35 400,00 904,00 36 304,00
  4300 Zakup usług pozostałych 211 984,00 1 208,00 213 192,00



  4400 Opłaty za administrowanie  i  czynsze  za budynki, 
lokale i pomieszczenia garażowe 14 000,00 288,00 14 288,00

 85213  

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

641 391,00 - 49 574,00 591 817,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 641 391,00 - 49 574,00 591 817,00

 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 291 861,00 - 50 000,00 3 241 861,00

  3110 Świadczenia społeczne 3 291 861,00 - 50 000,00 3 241 861,00
 85216  Zasiłki stałe 3 533 000,00 - 102 000,00 3 431 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 3 533 000,00 - 102 000,00 3 431 000,00
 85226  Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 364 426,00 2 057,00 366 483,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170,00 30,00 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 400,00 6 400,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 357,00 13,00 370,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 5 293,00 785,00 6 078,00

  4700 Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami 
korpusu służby cywilnej 1 937,00 829,00 2 766,00

 85295  Pozostała działalność 2 833 211,00 - 16 233,00 2 816 978,00
  3110 Świadczenia społeczne 2 572 946,00 - 16 233,00 2 556 713,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 609 653,00 6 600,00 7 616 253,00
 85321  Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 499 271,00 6 600,00 505 871,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 278,00 6 550,00 23 828,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 410,00 50,00 460,00

  
Razem: 489 649 467,00 - 110 664,00 489 538 803,00
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INFORMACJE

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Grażyna Wojciechowska
każdy wtorek

w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Tadeusz Tomasik

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Alina Nowak

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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