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Spis Treści
Poz. 2730
Uchwała  Nr  XLV/524/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  7  marca  2013  r.  zmieniająca 
uchwałę  o  wyborze  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Poz. 2731
Uchwała  Nr  XLV/525/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  7  marca  2013  r.  w  sprawie 
podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Poz. 2732
Uchwała  NR XLV/526/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  7  marca  2013  r.  w sprawie 
ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości

Poz. 2733
Uchwała  Nr XLVI/527/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
zatwierdzenia  planu  finansowego  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r. 

Poz. 2734
Uchwała  Nr  XLVI/528/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27  marca  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2735
Uchwała  Nr XLVI/529/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
zaciągnięcia kredytu 

Poz. 2736
Uchwała  Nr  XLVI/530/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27  marca  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2737
Uchwała  Nr  XLVI/531/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27  marca  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2738
Uchwała  Nr XLVI/532/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 27 marca 2013 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2061.

Poz. 2739
Uchwała  Nr XLVI/533/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  celem 
zabezpieczenia  wierzytelności  powstałych  w  wyniku  emisji  długoterminowych  obligacji 
kuponowych  w latach  2015  -  2023  związanych  z  Projektem pn.  "Uporządkowanie  gospodarki 
wodno  -  ściekowej  na  obszarze  Związku  Celowego  Gmin  MG  -  6"  dla  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  w Gorzowie  Wlkp.,  w której  Miasto  Gorzów Wlkp.jest 
udziałowcem.
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Poz. 2740
Uchwała  Nr XLVI/534/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku.

Poz. 2741
Uchwała  Nr XLVI/535/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Poz. 2742
Uchwała  Nr XLVI/536/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia
na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 
nieczystości ciekłych 

Poz. 2743
Uchwała Nr XLVI/537/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013 r.  zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2013
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2744
Uchwała  Nr XLVI/538/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Śląskiej  40-41
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2745
Uchwała  Nr XLVI/539/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
udzielenia  dotacji  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Armii  Polskiej  22
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2746
Uchwała  Nr XLVI/540/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2747
Uchwała  Nr XLVI/541/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Poz. 2748
Uchwała  Nr XLVI/542/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego

Poz. 2479
Uchwała  Nr XLVI/543/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27 marca  2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości na 10 lat
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AKTY PRAWNE
Poz. 2730

Uchwała Nr XLV/524/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

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

§ 1. W uchwale Nr XLIV/509/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013 r.
w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1)  §  2.1  otrzymuje  brzmienie:  |"Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi o której mowa w § 1 w wysokości 12 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość w wieku powyżej 16 lat, oraz 2 zł dla każdej osoby zamieszkującej nieruchomość
w wieku poniżej 16 lat".

2)  §  2.2  otrzymuje  brzmienie:  |"Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi o której mowa w § 1 w wysokości 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej 
nieruchomość w wieku powyżej 16 lat, oraz 1 zł dla każdej osoby zamieszkującej nieruchomość
w wieku poniżej 16 lat, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2731

Uchwała Nr XLV/525/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 r.

w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na sektory do obsługi przez jednego przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

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

§ 1. W celu zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
Rada  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  decyduje  o  podziale  obszaru  miasta  na  5  sektorów,  do  obsługi
przez  jednego  przedsiębiorcę  w  sektorze  odbierającego  odpady  komunalne  od  właścicieli 
nieruchomości.

§ 2. Numery oraz granice sektorów, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do niniejszej  
uchwały.

§  3.  Przepisy  niniejszej  uchwały  mają  zastosowanie  do  przetargu  na  odbieranie
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Miasta 
Gorzowa Wlkp.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik
do Uchwały Nr XLV/525/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 7 marca 2013r.

Numery oraz granice sektorów odbierania odpadów.

Sektor nr 1
Akacjowa, Baczewskiego, Bindera, Biwakowa, Bledzewska, Bociania, Braci Paździorków, Bracka, Brauna,  
Brzozowa, Budowlanych, Bydgoska, Chabrowa, Chmielna, Chorągwiana, Cicha, Cysterska, Czechowska, 
Deszczowa, Dojazdowa, Dom Pomocy Społecznej Nr 1, Drozdowa, Drużynowa, Dworska, Dziewięciu Muz, 
Fabryczna,  Furmanka,  Gajowa,  Głowackiego,  Gnieźnieńska,  Gospodarska,  Góra  Powstańców,  Grabowa, 
Graniczna,  Grobla,  Grochowa,  Gruntowa,  Gryczana,  Harcerska,  Hermy,  Hufcowa,  Inowrocławska,  
Jaskółcza,  Jasna,  Jaśminowa,  Jaworowa,  Junacka,  Jutowa,  Karnińska,  Kasprzaka,  Kirkora,  Klonowa, 
Kłosowa,  Knaka,  Kobylogórska,  Kolejowa,  Koniawska,  Korsaka,  Kowalskiego,  Krańcowa,  Krasickiego, 
Kręta, Krótka, Krzywa, Kujawska, Kukułcza, Kwiatowa, Lambora, Leśna, Lipowa, Ludowa, Łagodzińska, 
Łąkowa,  Łysa,  Makowa,  Malinowa,  Małopolska,  Małorolnych,  Mazowiecka,  Mazurkowa,  Mechaniczna, 
Miernicza,  Międzychodzka,  Miodowa,  Morelowa,  Niwicka,  Nizinna,  Nowa,  Nowy  Dwór,  Ogrodowa, 
Orzechowa,  Osadnicza,  Osiedlowa,  Owcza,  Paradyska,  Parkowa,  Partyzantów,  Piaskowa,  Pilska,  Plac 
Staromiejski,  Podgórna,  Podmiejska,  Podmiejska  Boczna,  Podmokła,  Polna,  Południowa,  Portowa, 
Poznańska,  Półwiejska,  Prosta,  Przemysłowa,  Pszenna,  Ptasia,  Rodła,  Różana,  Rumiankowa,  Rzepińska, 
Sadowa, Siedlicka, Sielska, Sierakowska, Siewna, Skautów, Skowronkowa, Skrajna, Skromna, Słabońskiego, 
Słowicza,  Sowia,  Spokojna,  Spółdzielców,  Strażacka,  Stroma,  Sulęcińska,  Sybiraków,  Szamarzewskiego, 
Szenwalda, Szkolna, Szpitalna, Śląska, Środkowa, Świetlana, Świętego Jerzego, Targowa, Teatralna, Tkacka, 
Torfowa, Toruńska, Towarowa, Tymiankowa, Ulimska, Urocza, Urodzajna, Uskok, Walczaka nr 13, 13A, 15, 
Walczaka od nr 2 do nr 11, Wał Długi,  Wał Okrężny,  Wał Poprzeczny,  Wał Śluzy,  Warszawska od nr 1
do nr 74, Warszawska od nr 75 do nr 298, Waryńskiego, Wawrowska, Wawrzyniaka, Wągrowiecka, Wąska, 
Wiatraczna, Widok, Wierzbowa, Willowa, Winna, Włościańska, Woskowa, Wschodnia, Wspólna, Wylotowa, 
Zachodnia, Zagrodowa, Zakład Karny, Zastępowa, Zbąszyńska, Zieleniecka, Zielna, Zielona, Ziemiańska, 
Zuchów, Żerańska, Żniwna, Żurawia, Żytnia

Sektor nr 2
Al. 11 Listopada, Al. Konstytucji 3 Maja numery od 9 do 27 i od 48 do 105, Al. Konstytucji 3 Maja od nr 28  
do  nr  30,  Artylerzystów,  Asnyka,  Ateńska,  Bajana,  Berlińska,  Broniewskiego,  Brukselska,  Bułgarska,  
Cedyńska,  Chełmońskiego,  Chojeńska,  Chorwacka,  Chyża,  Ciołkowskiego,  Czeska,  Czołgistów, 
Dąbroszyńska, Dobra od nr 1 do 25, Dobra od nr 26 do nr 61, Dolna, Drawska, Drzewicka, Folwarczna,  
Gagarina,  Goleniowska,  Górna,  Grottgera,  Gryfińska,  Gwiaździsta  numery  2,  5,  7,  14,  16,  18,  20,  22,  
Gwiaździsta numery 3, 6, 8, 10, 12, Haska, Hetmańska, Husarska, Ikara, Jastrzębia, Kadetów, Kamienna,  
Kamieńska,  Kasztelańska,  Kijowska,  Kirasjerów,  Kołłątaja,  Kołobrzeska,  Komandosów,  Korczaka, 
Kosmonautów,  Kostrzyńska,  Koszalińska,  Kruczkowskiego,  Krzyżowa,  Lelewela,  Lipiańska,  Litewska, 
Lizbońska,  Londyńska,  Lotników,  Lwowska,  Łobeska,  Macedońska,  Madrycka,  Malczewskiego,  Mała, 
Małyszyńska, Marcinkowskiego numery od 1 do nr 7, Marcinkowskiego numery od 9 do 13 i od 64 do 80,  
Marcinkowskiego od nr 15 do nr 19 i od nr 93 do nr 121, Marynarki Wojennej, Matejki od nr 38 do nr 5
 i nr 60, Matejki od nr 61 do nr 64, Metalowców, Minerów, Mironicka, Moryńska, Mosiężna, Myśliborska,  
Nad Wartą, Nasienna, Niemcewicza, Nowogardzka, Odlewników, Okopowa, Olimpijska, Orla, Pankiewicza, 
Paryska,  Pełczycka,  Piechoty,  Piłkarska,  Plac Polski,  Plac Słoneczny,  Plac Unii  Europejskiej,  Planetarna,  
Polarna,  Policka,  Połczyńska,  Pontonierów,  Praska,  Promienna,  Przy  Stadionie,  Pyrzycka,  Rejewskiego, 
Rolna,  Różyckiego,  Rumuńska,  Rycerska,  Ryska,  Rzeczna,  Rzeźnicka,  Rzymska,  Saperów,  Serbska, 
Skalskiego, Skarżyńskiego,  Słoneczna od nr 1 do nr 85, Słoneczna od nr 86 do 96,  Słowacka, Słupska,  
Sokola,  Spiżowa,  Sportowa,  Staffa,  Stalowa,  Stanisławskiego,  Stargardzka,  Szczecińska,  Tańskiego, 
Tartaczna, Ułanów, Ustronie, Warzywna, Węgierska, Wiedeńska, Wileńska, Wiśniowa, Witnicka, Wolińska, 
Wopistów, Zatorze, Zbożowa, Złotego Smoka, Zwiadowców, Zygalskiego, Źródłowa, Żelazna, Żeromskiego
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Sektor nr 3
30-go  Stycznia,  Armii  Polskiej,  Baczyńskiego,  Bohaterów  Warszawy,  Bolesława  Chrobrego,  Bolesława 
Krzywoustego,  Borowskiego,  Chopina,  Cichońskiego,  Cieszkowskiego,  Dąbrowskiego,  Dąbrowskiej, 
Długosza, Drzymały,  Dunikowskiego, Dworcowa, Dworzec Główny, Dzieci Wrzesińskich, Estkowskiego, 
Fiedlera,  Fredry od  nr  1  do  nr  7,  Fredry od  nr  9  ,  Garbary,  Hawelańska,  Herberta,  Jagiełły,  Jancarza, 
Kasprowicza,  Kazimierza  Jagiellończyka,  Kochanowskiego,  Konopnickiej,  Kopernika,  Kossaka, 
Kosynierów Gdyńskich,  Kotsisa,  Krasińskiego,  Lutycka,  Łazienki,  Łokietka,  Łużycka,  Matejki  od  nr  1
do  nr  37  i  od  nr  65  do  nr  90,  Mickiewicza,  Mieszka  I,  Młodych,  Młyńska,  Moniuszki,  Mostowa,  
Mościckiego,  Nadbrzeżna,  Norwida,  Obotrycka,  Orląt  Lwowskich,  Pionierów, Pl.  Nieznanego Żołnierza, 
Pl.Grunwaldzki,  Pocztowa,  Prusa,  Reja,  Reymonta,  Roosevelta,  Sienkiewicza,  Sikorskiego numery od  7
do 23 i  od  116 do  144,  Sikorskiego od nr  25 do  nr  113,  Składowa,  Skłodowskiej-Curie,  Słowackiego, 
Słowiańska,  Spichrzowa,  St.Rynek,  Stara,  Staszica,  Strzelecka,  Szymanowskiego,  Tuwima,  Wańkowicza, 
Wełniany Rynek, Wodna, Wybickiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego od nr 1 do nr 76,  
Zabytkowa, Zapolskiej, Zaułek

Sektor nr 4
Al.  Odrodzenia  Polski,  Alabastrowa,  Ametystowa,  Andersa,  Arciszewskiego,  Ariańska,  Armii  Krajowej, 
Armii  Ludowej,  Barytowa,  Batalionów  Chłopskich,  Batorego,  Bazaltowa,  Berylowa,  Błotna, 
Bogusławskiego,  Bohaterów  Westerplatte,  Bora-Komorowskiego,  Cegielskiego,  Chodkiewicza,  Cisowa, 
Cyprysowa, Czarnieckiego, Czartoryskich, Czartoryskiego, Czechowica, Daglezjowa, Dekerta, Diamentowa, 
Dolomitowa,  Domańskiego,  Dowbora  Muśnickiego,  Działkowców,  Działyńskich,  Edelmana,  Fieldorfa  – 
Nila,  Frycza  Modrzewskiego,  Galenowa,  Górki,  Grafitowa,  Granitowa,  Hallera,  Hubala,  Jackowskiego,
Jana Kazimierza, Janockiego, Jaspisowa, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego numery od 46 do 124, Kazimierza  
Wielkiego  od  nr  1  do  nr  45,  Ketlinga,  Kiemliczów,  Kilińskiego,  Kleeberga,  Kmicica,  Kombatantów, 
Komeńskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Konarskiego, Kopczyńskiego, Koralowa, Kredowa, Krzemowa, 
Kukuczki,  Kurnatowskiego,  Kutrzeby,  Kwarcowa,  Lazurytowa,  Libelta,  Longinusa  Podbipięty, 
Lubienieckiego,  Łaskiego,  Maczka,  Malachitowa,  Marmurowa,  Metziga,  Mikołajczyka,  Modrzewiowa, 
Naruszewicza,  Nefrytowa,  Niemirycza,  Obrońców  Pokoju,  Ogińskiego,  Okrzei,  Okulickiego,  Oleńki 
Billewiczówny,  Onyksowa,  Opalowa,  Ordona,  Ossolińskich,  Ostroroga,  Owocowa,  Perłowa,  Pileckiego, 
Piramowicza,  Pl.  Jana  Pawła  II,  Plater,  Pluty,  Popławskiego,  Powstańców  Śląskich,  Powstańców 
Wielkopolskich, Prądzyńskiego, Puszkina, Raczyńskich, Rejtana, Rubinowa, Samodzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki  w Gorzowie Wlkp.,  Zespół  Szpitalny przy ul.Dekerta  1,  Saska,  Sczanieckiej,  Sendlerowej,  
Sjenitowa, Skrzetuskiego, Sosabowskiego, Sosnkowskiego, Sosnowa, Sowińskiego, Srebrna, Starzyńskiego, 
Sucharskiego,  Szarych  Szeregów,  Szlichtynga,  Szmaragdowa,  Śniadeckich,  Świerkowa,  Taczaka, 
Taszyckiego, Topazowa, Tytanitowa, Ukośna, Uranitowa, Wapienna, Warskiego , Wiejska, Władysława IV, 
Wołodyjowskiego,  Wyszyńskiego  od  nr  77,  Zagłoby,  Załuskich,  Zielona  Kotlina,  Złota,  Żółkiewskiego, 
Żwirki i Wigury, Żwirowa

Sektor nr 5
9 Maja, Bema, Berlinga, Bierzarina, Bohaterów Lenino, Chłopickiego nr 1 i 2, Czereśniowa, Czwartaków, 
Daszyńskiego,  Dembowskiego,  Dmowskiego,  Dom  Pomocy  Społecznej  Nr  2,  Dowgielewiczowej, 
Energetyków,  Filaretów,  Filomatów,  Górczyńska,  Grabskiego,  Grota-Roweckiego,  Jedwabnicza,  Juchacz, 
Korcza,  Korfantego,  Kościuszki,  Kroenke,  Kućki,  Kwiatkowskiego,  Langiewicza,  Legionów  Polskich, 
Łukasińskiego,  Moraczewskiego,  Na  Skarpie,  Narutowicza,  Niepodległości,  Okólna,  Paderewskiego, 
Papuszy, Piłsudskiego, Połaniecka, Pomorska, Poniatowskiego, Pułaskiego nr 63, Pułaskiego od nr 1 do nr 8, 
Pułaskiego od nr 9 do nr 59, Racławicka, Rataja, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie 
Wlkp., Zespół Szpitalny przy ul.Walczaka 42, Silwanowska, Stilonowa, Sułkowskiego, Szwoleżerów od nr 1 
do 8, Szwoleżerów od nr 9 do nr 18, Ściegiennego, Traugutta, Walczaka nr 14 i od nr 17 do nr 23, Walczaka  
nr 16, Walczaka od nr 24 do nr 42, Walczaka od nr 43 do nr 110, Witosa, Wojciechowskiego, Wróblewskiego 
numery 52, 54, 56, 65, 67, Wróblewskiego od nr 1 do nr 29, Wróblewskiego od nr 31 do nr 51, 53, 55 i od nr 
57 do nr 61, 63, 71, 73, Zacisze, Zamenhofa, Zubrzyckiego 
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Poz. 2732
Uchwała NR XLV/526/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 7 marca 2013 r.

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

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

§  1.  Określa  się  wzór  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  oraz  właścicieli 
nieruchomości  niezamieszkałych  położonych na  obszarze  Miasta  Gorzowa Wlkp.,  w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest  złożyć 
Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. w terminach:

1) do 22 kwietnia 2013r. - pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

2)  14 dni  od dnia zamieszkania  na  danej  nieruchomości  pierwszego mieszkańca  lub  powstania 
odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia powstania zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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

§ 4. Tracą moc: uchwała Nr XL/460/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 
2012r.  w sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi składanej  przez właścicieli  nieruchomości oraz uchwała Nr XLIV/510/2013 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez 
właścicieli nieruchomości .

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 

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

7



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (214)/2013

Poz. 2733

Uchwała Nr XLVI/527/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2013r. 

Na podstawie art. 35a ust.3 w związku z art. 48 ust. 1 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.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jednostkom 
samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. 2003r. Nr 88 poz. 808 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zadania oraz środki na ich realizację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób  Niepełnosprawnych  według  algorytmu  dla  powiatu  grodzkiego  Razem:  2.997.040,-zł.,
z czego:

1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie: 200.000,-zł., w tym:

1) dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu 
do spółdzielni socjalnej (art.12 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych) - 50.000,-zł .

2) dofinansowanie do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej  (art.26e 
ustawy) – 140.000,-zł.

3) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 
(art. 38 i 40 ustawy) – 10.000,-zł.

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie: 1.391.420,-zł., w tym: 

1)  dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach 
rehabilitacyjnych – 598.000,-zł.

2)  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i  środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym – 600.000,-zł.

3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 42.963,-zł.

4)  dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i  technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -150.457,-zł

3.  Środki  finansowe  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  kwocie: 
1.405.620,-zł. w tym: 

1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.35 
ust 1 pkt 8 – 1.405.620,-zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§  3.  Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  dokonywania  przeniesień 
środków finansowych na poszczególne zadania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2734

Uchwała Nr XLVI/528/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.  j.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.);  art.211 ust 1,
art. 212 ust 1, pkt 4, 5, 6 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 przychody budżetu miasta z tytułu kredytu w kwocie     73.000.000 zł
2. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 84.862.205 zł.

§2.1.Zwiększa się rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty kredytu w kwocie     73.000.000 zł
2. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą 100.400.000 zł.

§ 3.  Załącznik nr 3 – Dochody i  wydatki oraz przychody i  rozchody budżetu w 2013r.,
do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok  Nr  XL/453/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.W uchwale Nr XL/453/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r. 
uchwała budżetowa na 2013 rok § 6 otrzymuje brzmienie:
" § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 104.000.000 zł
z tego: 
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł
2)  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów
do kwoty 84.000.000 zł".

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/528/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 marca 2013 r.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp. Treść Klasyfikacja
§ Kwota

1 2 3 4
Przychody budżetu ogółem: 84 862 205,00

1 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy 950  862 205,00

2 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 952 84 000 000,00

Dochody budżetu ogółem 473 021 071,00

Razem przychody i dochody budżetu 557 883 276,00

Rozchody budżetu ogółem 100 400 000,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 100 400 000,00

Wydatki budżetu ogółem 457 483 276,00

Razem rozchody i wydatki budżetu 557 883 276,00
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Poz. 2735

Uchwała Nr XLVI/529/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ”c”, pkt 15 i art. 58 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 8 lit „c”, pkt. 
11  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.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§  1.  1  Postanawia  się  zaciągnąć  kredyt  bankowy  w  wysokości  84.000.000,00  zł
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
2.  Wybór  banku  zostanie  dokonany  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  roku
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.).
3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. 1 Kredyt zostanie spłacony w latach 2014-2022 z dochodów własnych miasta . 
2. Ustala się spłatę odsetek w okresie od 2013r. do 2022r. liczonych od kwoty wykorzystanego 
kredytu według stopy procentowej ustalonej w umowie kredytowej.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2736

Uchwała Nr XLVI/530/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 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 ust.1 i 3, art. 215 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 rok 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      150.337 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę      150.337 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę      150.337 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę      150.337 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok  Nr  XL/453/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
z dnia 19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/530/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
700 Gospodarka mieszkaniowa 12 077 700,00 - 150 337,00 11 927 363,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6 090 000,00 - 150 337,00 5 939 663,00

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6 000 000,00 - 150 337,00 5 849 663,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 750 300,00 - 150 337,00 14 900 637,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 - 150 337,00 - 150 337,00

2720
Dotacje  celowe z budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  prac  remontowych i 
konserwatorskich  obiektów  zabytkowych  przekazane  jednostkom  niezaliczanych  do 
sektora finansów publicznych

0,00 - 150 337,00  - 150 337,00

Razem: 457 483 276,00 0,00 457 483 276,00



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (214)/2013

Załącznik nr 2
do uchwały nr Nr XLVI/530/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27  marca 2013 roku

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 84 812
700 5 849 663 0 90 000
801 0 0 1 360
803 0 0 150 000
852 0 0 1 111 000
853 0 0 2 195 034
900 0 0 825 000
921 0 13 064 300 0
926 1 000 000 0 0

RAZEM 
DOTACJE 6 849 663 13 064 300 4 457 206

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 20 000
754 0 0 10 000
801 0 11 300 287 0
851 0 0 1 978 665
852 0 0 1 784 800
853 0 156 180 0
854 0 4 371 587 0
900 0 0 5 000
921 0 0 558 337
926 0 0 3 000 000

RAZEM 
DOTACJE 0 15 828 054 7 356 802
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/530/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 marca 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
.

Lp. Nazwa zakładu budżetowego
Planowany 

stan 
środków

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody Koszty

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Dział Rozdział Dotacje Koszty 
bieżące Inwestycje

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 700 70001 41 324 717 5 939 663 41 321 312 40 381 312 940  000

w tym dotacja 
celowa

Stan środków na początek roku 976 595 90 000
Stan środków na koniec roku 980 000

2 Ośrodek Sportu i Rekreacji 926 92604 4 585 544 1 000 000 4 584 012 4 584 012 0
w tym dotacja 
celowa

Stan środków na początek roku 1 439 0
Stan środków na koniec roku 2 971
Ogółem 45 910 261 6 939 663 45 905 324 44 965 324 940 000
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Poz. 2737

Uchwała Nr XLVI/531/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 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, 8, art.237 ust.1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 rok 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     393.438 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę     393.438 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę     393.438 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę     393.438 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.W uchwale Nr XL/453/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 19 grudnia  2012r. 
uchwała budżetowa na 2013 rok § 14 otrzymuje brzmienie:
"§14.  Ustala  się  wpływy  z  opłat  i  kar  za  korzystanie  ze  środowiska  w  kwocie  1.000.000  zł
oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 1.000.000 zł".

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
        ( - )

Jerzy Sobolewski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/531/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
758 Różne rozliczenia 145 582 671,00 1 389 204,00 146 971 875,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 135 338 536,00 1 382 729,00 136 721 265,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 135 338 536,00 1 382 729,00 136 721 265,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 1 602 551,00 5 781,00 1 608 332,00

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 5 781,00 5 781,00

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 372 753,00 694,00 7 373 447,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 372 753,00 694,00 7 373 447,00

801 Oświata i wychowanie 12 326 646,00 4 234,00 12 330 880,00

80130 Szkoły zawodowe 789 799,00 4 234,00 794 033,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 18 400,00 4 234,00 22 634,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 027 100,00 - 1 000 000,00 1 027 100,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 000,00 - 1 000 000,00 1 000 000,00

Razem: 473 021 071,00 393 438,00 473 414 509,00
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/531/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 marca 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 339 170,00 5 781,00 11 344 951,00

75495 Pozostała działalność 11 510,00 5 781,00 17 291,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 951,00 4 951,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 480,00 830,00 3 310,00

801 Oświata i wychowanie 171 428 135,00 1 004 234,00 172 432 369,00

80101 Szkoły podstawowe 38 599 486,00 1 000 000,00 39 599 486,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 443 734,00 1 000 000,00 24 443 734,00

80130 Szkoły zawodowe 29 517 502,00 4 234,00 29 521 736,00

4270 Zakup usług remontowych 143 700,00 4 234,00 147 934,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 721 514,00 383 423,00 18 104 937,00

85401 Świetlice szkolne 1 916 618,00 383 423,00 2 300 041,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 291 679,00 383 423,00 1 675 102,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 449 856,00 - 1 000 000,00 19 449 856,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 330 000,00 - 1 000 000,00 330 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 300 000,00 - 1 000 000,00 300 000,00

Razem: 457 483 276,00 393 438,00 457 876 714,00

18



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (214)/2013

Poz. 2738

Uchwała Nr XLVI/532/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 – 
2061  zmienionej  uchwałą  Nr  XLII/497/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
23  stycznia  2013  r.  oraz  uchwałą  Nr  XLIV/512/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
27 lutego 2013 r. wprowadza się następujące zmiany

1)    Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata
2013-2025.”

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

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

4)    Załącznik nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2061 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w 
godzinach urzędowania.
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLVI/532/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
 z dnia 27 marca 2013 r.

Objaśnienia  wartości  przyjętych  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.
na lata 2013-2025

1.  Dochody
W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  przyjęto  wzrost  ogólnych  kwot  dochodów w roku 

2013 w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012. 
W latach  2014-2016  założono  wzrost  dochodów  ogółem  w  stosunku  do  planu  roku  ubiegłego 
przyjmując wysokości wynikające ze wzrostów, bądź spadków prognozowanych wpływów według 
przyjętych źródeł.
Od  roku  2017  przyjęto  stałe  wielkości  dochodów,  na  poziomie  roku  2016,  uznając,
że planowanie zmian tj. wzrostów czy spadków poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym 
ryzykiem błędu.

Mając  na uwadze fakt,  że  poprawne zaplanowanie  dochodów jest  podstawą prawidłowej 
konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. że dochody nie powinny być zaplanowane ani zbyt 
ostrożnie  ani  zbyt  optymistycznie  założenia  prognostyczne  ustalono  dla  poszczególnych  grup 
dochodów, na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w mieście w ostatnich dwóch latach
i  przewidywanych  tendencjach  rozwoju,  które  oparto  na  założeniach  makroekonomicznych, 
określonych w wytycznych Ministerstwa Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych 
jednostek samorządu terytorialnego.
Przy  szacowaniu  założonych  grup  dochodów  uwzględniono  fakt,  że  wskaźniki  podawane  
dla całej gospodarki nie zawsze w równym stopniu wpływają na zmianę dochodów danej jednostki  
samorządu terytorialnego. 
Zastosowano zatem własne, przyjęte za realne przewidywania w zakresie aktywności gospodarczej 
lokalnych przedsiębiorstw, poziomu wynagrodzeń, poziomu bezrobocia  czy demografii.

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:
·   realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
·   stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
·   CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
· realny wzrost  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (%),  odpowiednio dla  lat: 
102,8%; 102,9%; 103,2%

Wzrost bądź spadek prognozowanych wpływów miasta w latach 2013 – 2016 przedstawiono 
procentowo obliczając stosunek szacowanych wartości roku 2013 do 2012 r., 2014 r. do 2013 r., 
2015 r. do 2014 r., 2016 r. do 2015 r.

Wpływy  z  podatków  i  opłat  lokalnych  w  latach  2013-2016  zaplanowano  ze  wzrostem
na poziomie : 109,0%, 104,2%, 102,1%, 102,1% kolejno w latach.

Dochody  z  gospodarowania  majątkiem  ustalono  z  uwzględnieniem  wpływu  koniunktury 
gospodarczej  na  dochody  budżetowe,  a  także  na  podstawie  wiedzy  posiadanej  w  momencie 
opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Założono  spadek  do  roku  poprzedniego  kolejno  w  latach  2013,  wzrost  w  roku  2014,  spadek
w roku 2015, wzrost w roku 2016, uzyskując następujące poziomy: 88,6%; 114,5%; 97,6%; 100,6%.

Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  tj.  wpływy  z  podatków 
dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki 
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zaplanowano  uwzględniając:  inflację,  realny  wzrost  wynagrodzeń,  utrzymanie  zatrudnienia
na poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,
w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2012. 

Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2013 – 
105,3%, w latach 2014-2016 -101,0% kolejno w latach.

Wpływy udziałów z  podatku  dochodowego od osób prawnych  ustalono:  w roku 2013 – 
124,6%, w roku 2014 -102,3%, w latach 2015-2016 - 102,5% kolejno w latach (prognozowana CPI).

Dochody  z  tytułu  dofinansowania  realizacji  przedsięwzięć  (dotacje)  zaplanowano
ze  wzrostem w roku  2013  –  102,1%,  zgodnie  z  wielkościami  podanymi  przez  Lubuski  Urząd 
Wojewódzki  oraz  na  podstawie  umów zawartych  między jednostkami  samorządu terytorialnego, 
natomiast w latach 2014-2016 ujęto dotacje na poziomie roku 2013.

Subwencję ogólną ustalono ze wzrostem: na rok 2013 – 102,3%, w latach 2014-2016 kolejno 
w  latach:  102,1%.  Podstawa:  wielkość  subwencji  ogólnej  prognozowana  dla  kraju  w  latach
2013-2015  w  Wieloletnim  Planie  Finansowym  Państwa  2012-2015  oraz  projekcie  ustawy 
budżetowej na 2013 r. (wzrost o 2,1% w roku 2013 w stosunku do roku 2012).

Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa na programy i projekty dofinansowane
z Unii Europejskiej ustalono na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu 
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej,  w  kwotach  określonych  we  wnioskach  o  dofinansowanie 
projektów unijnych, zawartych umowach, kosztorysach, kalkulacjach kosztów itp.

Pozostałe  dochody ustalono ze  wzrostem w roku 2013 – 187,2% (włączenie  do  budżetu 
miasta w roku 2013 dodatkowych środków placówek oświatowych, gromadzących do końca roku 
2012  dodatkowo  pozyskane  dochody  na  rachunkach  wyodrębnionych,  poza  budżetem  miasta 
zgodnie  z  obowiązującym  prawem  w  tym  zakresie)  oraz  wzrostem  w  latach  2014-2016 
( prognozowana CPI tj. 102,3%; 102,5%; 102,5%).

2.  Wydatki. 
Za bazę  planowania  wydatków bieżących  w roku 2013 przyjęto  poziom i  dynamikę  ich 

wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywane wykonanie w roku 2012.
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe 
od  planowanych  dochodów bieżących  powiększonych  o  nadwyżkę  budżetową i  wolne  środki  - 
wydatki bieżące określono na poziomie spełniającym przedmiotowy warunek.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów 
i pożyczki w NFOŚiGW. 
Wydatki  z  tytułu  udzielonych  poręczeń  w  latach  2014-2025  dotyczą  poręczenia  kredytów 
zaciągniętych przez Gorzowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Wartość nominalna w/w niewymagalnych poręczeń wg stanu na 31.12.2012 r. wynosi 7.119.441.47 
zł z prognozowanym terminem spłaty do 2061 roku.
W budżecie miasta planowane są wydatki tytułem w/w poręczeń, przypadające wg umów z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego do spłaty w danym roku budżetowym. 
Ze  względu  na  kapitalizację  części  odsetek  w  okresach  miesięcznych  przekraczających  kwotę 
miesięcznych  spłat  odsetek  w  ramach  poręczonych  umów  kredytowych  z  Krajowego  Funduszu 
Mieszkaniowego  suma  planowanych  kwot  w  poszczególnych  latach  przekroczy  łączną  wartość 
nominalną niewymagalnych poręczeń. 
Miasto  Gorzów  Wlkp.  odpowiada  za  zaciągnięte  zobowiązania  wyłącznie  do  kwoty  
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wynikającej z udzielonego poręczenia, która wg stanu na 31.12.2012 rok wynosi 7.119.441,47 zł.
W ramach wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały wykazano kwoty 
wydatków bieżących, wynikające z zawartych już umów oraz planowane do zaciągnięcia w ramach 
upoważnień organu stanowiącego. W prognozie uwzględniono zarówno majątkowe przedsięwzięcia 
wieloletnie ujęte w Zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, a także inwestycje przewidziane do realizacji
w poszczególnych latach jako jednoroczne.

Wynik budżetu.
Wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem.

Z prognozowanych wysokości w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że w latach 2013-2025 
planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych pożyczek 
i kredytów. 
W prognozowanych latach zakłada się osiągnięcie nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące minus 
wydatki bieżące), która będzie rosnąć (w stosunku do rozchodów).Pozwoli to na wygospodarowanie 
środków na inwestycje miasta.

3.   Przychody budżetu .
W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku 2013 -

w kwocie 84.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu.

4.   Rozchody budżetu .
Spłatę  długu  zaplanowano  na  podstawie  harmonogramów  spłat  zaciągniętych  kredytów

i pożyczki w NFOŚiGW oraz harmonogramu planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. 

5.   Dług publiczny.
Informacja  o  realnym  kształtowaniu  się  długu,  o  którym  mowa  w  art.  243  ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) została zawarta 
w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem uwzględnienia wielkości 
długu z poprzedniego roku, wielkości długu zaciągniętego w roku badanym oraz wielkości spłat 
długu przypadających w roku badanym.
Zgodnie z art. 243 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :

· spłat  rat  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  w art.  89  ust.  1  pkt  2-4  oraz  art.  90,  wraz
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1
i art. 90,
·   wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz 
art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
· potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do  planowanych  dochodów  ogółem  budżetu  nie  może  przekroczyć  średniej  arytmetycznej
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 
budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n/ Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 * ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1 ) / D n-1 + ( Db n-2 + Sm 
n-2 - Wb n-2 ) / D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) / D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
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R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i  pożyczek,  o  których  mowa  w  art.  89  ust.  1  pkt  2-4  oraz  art.  90,  oraz  wykupów  papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O  -  planowane  na  rok  budżetowy  odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa
w art.  89 ust.  1  i  art.  90,  odsetki  i  dyskonto  od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone  w  art.  89  ust.  1  i  art.  90  oraz  spłaty  kwot  wynikających  z  udzielonych  poręczeń
i gwarancji,

D -   dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n -     rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 -  rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 -  rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 -  rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Przy  obliczaniu  relacji,  o  których  mowa  powyżej,  dla  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się 
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art.  243 ustawy
o  finansach  publicznych  po  uwzględnieniu  art.  244  ustawy  o  finansach  publicznych
tj.  dotyczącym  dodania  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku  kwoty  zobowiązań  związku 
współtworzonego  przez  daną  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  miasta
Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

Zgodnie  z  art.  121 ust.  8  ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009 roku Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią 
prognozę finansową mają zastosowanie zasady określone w art.  169 - 171 ustawy z 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), które tracą moc z dniem
31  grudnia  2013  roku  tj.  progi  15%  i  60  %.  Przedmiotowe  wskaźniki  wyliczone  zostały
w Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w uchwale z dnia 27 marca 2013 r:
Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. z uwzględnieniem:
-  zmian  wynikających  z  zarządzeń  podjętych  przez  Prezydenta  Miasta,  mających  wpływ
na wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
-  zmian  budżetu  miasta  na  rok  2013  w  proponowanych  projektach  uchwał  przedłożonych
Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 27 marca 2013 r,
- korekty sprawozdania Rb -27S z wykonania dochodów budżetu miasta za 2012 rok.

Ponadto proponuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 1 do WPF) w latach 
2014-2022, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu, polegające na:
1)   w zakresie roku 2014: 

-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,

2) w zakresie roku 2015:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
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i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.000.000 zł, 
- rozchody zmniejszono o kwotę 3.000.000 zł,

3) w zakresie roku 2016:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.000.000 zł, 
- rozchody zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł,

4) w zakresie roku 2017:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 500.000 zł, 
- rozchody zwiększono o kwotę 500.000 zł

5) w zakresie lat 2018-2020, w każdym roku:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w  oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013  roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.000 zł, 
- rozchody zmniejszono o kwotę 500.000 zł,

6) w zakresie roku 2021:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.500.000 zł, 
- rozchody zwiększono o kwotę 1.500.000 zł,

7) w zakresie roku 2022:
-  wydatki  na  obsługę  długu  urealniono  w oparciu  o  dokonanie  wcześniejszej  spłaty  kredytu
i  szacowanej  ceny kredytu  z  2013 roku,  przeznaczając  oszczędności  na  wydatki  bieżące  nie 
związane z długiem,
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4.500.000 zł, 
- rozchody zwiększono o kwotę 4.500.000 zł,

Ponadto dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową do zmian wprowadzonych znowelizowaną 
ustawą  o  finansach  publicznych.  Załącznik  nr  1  pn.  „Wieloletnia  Prognoza  Finansowa”  został 
sporządzony  zgodnie  ze  wzorem  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia
10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 
Wykaz  przedsięwzięć  został  dostosowany  do  art.  226  ust.4  ,  w  którym  jako  przedsięwzięcia 
ustawodawca pozostawił wyłącznie wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1)  programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,
2)  umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.
Ustawodawca uznał, że przedsięwzięciami nie są umowy, których realizacja w roku budżetowym
i  latach  następnych  jest  niezbędna  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  z  których 
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz gwarancje i poręczenia udzielane przez 
jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym skróceniu uległ okres, na który Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie
z prawem powinna być sporządzona tj. do 2025
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Poz. 2739

Uchwała Nr XLVI/533/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp.
celem zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji 
kuponowych w latach 2015 - 2023 związanych z Projektem pn. "Uporządkowanie gospodarki

wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6" dla Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów Wlkp.

jest udziałowcem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miasta  
Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gorzowa Wlkp;. celem zabezpieczenia wierzytelności, na kwotę nie niższą niż 60.191.000,00 zł,  
powstałych  w  wyniku  emisji  długoterminowych  obligacji  kuponowych  w  latach  2015  –  2023
w związku z realizacją Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze 
Związku  Celowego  Gmin  MG-6"  dla  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.
w Gorzowie Wlkp., której Miasto Gorzów Wlkp. jest udziałowcem.

§ 2. 1. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na niżej wymienionych nieruchomościach: 

1) nieruchomość zabudowana - stadion piłkarski położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Olimpijskiej 
na działce o numerze 937/10 o pow. 6,8939 ha objętej księgą wieczystą nr GW1G/00066935/7.

2)  nieruchomość  zabudowana  -  stadion  żużlowy  położony  w  Gorzowie  Wlkp.  pomiędzy  ulicą 
Śląską, Jasną i Kwiatową na działkach o numerach: 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1313/1, 1507, 
1508, 1509, 1753/1 o łącznej powierzchni 5,3155 ha, dla których prowadzone są następujące księgi 
wieczyste o nr GW1G/00036440/9, GW1G/00074993/0, GW1G/00108056/8. 

2. Koszty związane z zabezpieczeniem poniesie Miasto Gorzów Wlkp.

§ 3. Zabezpieczenie obowiązuje w okresie do końca 2023 roku.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2740

Uchwała Nr XLVI/534/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku.

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.)  w  związku  z  art.  11a  ust.1  ustawy  z  dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  uchwala  Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2013 roku:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Gorzów Wlkp.;

2) Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;

3) Urzędzie -  należy przez to rozumieć Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.,  jednostkę organizacyjną,
przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania;

4) Straży - należy przez to rozumieć Straż Miejską;

5) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Fabrycznej 
97 w Gorzowie Wlkp., które jest jednostką organizacyjną Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp.;

6)  ustawie  -  należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002);

7) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe działające na 
rzecz ochrony zwierząt,  o których mowa w art.  3 ust.  2 i  3 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.);

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy;

9) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy;

10)  kotach  wolno  żyjących  -  należy  przez  to  rozumieć  koty  urodzone  lub  żyjące  na  wolności
(żyjące w otoczeniu człowieka, w stanie dzikim);

11) właścicielu - należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gorzowa Wlkp., posiadającą 
zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;

12) opiekunie społecznym - należy przez to rozumieć osobę współpracującą z organizacją działającą 
na rzecz ochrony zwierząt, która sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta
i  która  została  umieszczona  na  liście  opiekunów  społecznych,  prowadzoną  przez  organizację 
pozarządową, działającą na rzecz pomocy zwierzętom;
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13) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4 ust.1 
pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 
1536 ze zm.);

14)  programie  -  należy  przez  to  rozumieć  uchwalony  niniejszą  uchwałą  Program  opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie    miasta.

§ 2. Realizatorami Programu są:

1) Straż,

2) Urząd,

3) organizacje pozarządowe.

Rozdział 2
Cel i zadania Programu

§  3.1.  Celem  Programu  jest  opieka  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gorzowa Wlkp.

2. Zadania priorytetowe Programu to: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja oraz kastracja zwierzat w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt;

9) edukacja mieszkańców Gorzowa Wlkp. w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta realizują:

1)  Wydział  Infrastruktury  Miejskiej  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  poprzez  przyjmowanie  do 
schroniska i  zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, dostarczanym przez firmę,  wyłapującą 
bezdomne  zwierzęta,  której  Miasto  powierzyło  wykonanie  zadania  odławiania  bezdomnych 
zwierząt;  w  2013  r.  wyłapywaniem bezdomnych  zwierząt  zajmuje  się  Firma  "RANCHO" Piotr 
Kaczmarek, ul. Polna 26 A, 66-446 Deszczno;

2) Wydział Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. poprzez wskazanie 
gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce i opiekę zwierzętom gospodarskim pozostającym bez 
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właściciela; w 2013 r. jest to Gospodarstwo Rolne, ul. Wał Długi 5, 66-400 Gorzów Wlkp.;

3)  organizacje  pozarządowe  działające  na  rzecz  pomocy  zwierzętom  poprzez  realizację  zadań 
publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, we współpracy ze społecznymi 
opiekunami zwierząt,  którzy figurują w ewidencji opiekunów społecznych, prowadzonej przez te 
organizacje; organizacje działające w Gorzowie to: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce, 
Oddział w Gorzowie, ul. Borowskiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., Fundacja Obrony Praw Zwierząt 
"ANACONDA", ul. Miodowa 1, 66-400 Gorzów Wlkp.;

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz leczenie, 
realizują:

1) Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta poprzez: 

a)  podejmowanie  inicjatyw  mających  na  celu  organizowanie  zbiórek  i  przekazywanie  karmy 
organizacjom  społecznym,  a  dalej  opiekunom  (karmicielom)  kotów  wolno  żyjących,  którzy  są 
zarejestrowani w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i rejestrach organizacji pozarządowych;

b)  kierowanie  zwierząt  na  leczenie,  w  ramach  umów  zawartych  z  zakładami  leczniczymi
dla zwierząt;

c)  podejmowanie  interwencji  w  sprawach  kotów  wolno  żyjących  przy  udziale  organizacji 
pozarządowych i przedstawiciela Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami 
wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1)  Wydział  Infrastruktury  Miejskiej  poprzez  prowadzenie  działań  zmierzających  do  pozyskania 
nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku i oddawanie ich do adopcji 
osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.  Kwestie związane z pozyskiwaniem 
nowych  właścicieli  określa  Regulamin  Porządkowy  Schroniska  dla  Bezdomnych  zwierząt
w  Gorzowie  Wlkp.,  przy  ul.  Fabrycznej  97  w  Gorzowie  Wlkp.  wprowadzony  Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 658/III/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.

2) organizacje pozarządowe poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych we własnym 
zakresie, dla zwierząt bezdomnych spoza schroniska, których warunki bytowe tego wymagają.

§ 7.  1.  Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje urząd poprzez zawarcie umów z lecznicami dla zwierząt w zakresie 
opieki weterynaryjnej;  w 2013 r.  całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia 
Centrum Zdrowia Małych Zwierząt s.c., ul. Myśliborska 38, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Koszty leczenia zwierząt domowych, które uległy wypadkowi, ponosi ich właściciel.

3. Koszty leczenia bezdomnych zwierząt ze schroniska ponosi Miasto.

    4. Koszty leczenia pozostałych zwierząt bezdomnych, które zostały ranne w wyniku wypadku 
drogowego na terenie miasta, ponosi Miasto.

28



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 5 (214)/2013

Rozdział 4
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt 
bezdomnych realizuje Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta poprzez:

a) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt wydawanych ze schroniska do adopcji, 
z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi 
na stan zdrowia lub wiek;zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt będą wykonywane przez lekarza 
weterynarii we właściwym pomieszczeniu zabiegowym;

b)  realizację  zadań publicznych obejmujących zabiegi  sterylizacji  i  kastracji  kotów bezdomnych 
wolno żyjących z terenu Miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te 
zabiegi oraz wydanie skierowań sterylizacyjnych społecznym opiekunom zwierząt; 

§ 9.1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta realizuje podmiot, któremu Miasto 
zleci wykonanie tego zadania, a który ma przeszkolonych przedstawicieli w zakresie podejmowania 
interwencji doraźnych lub planowanych w zakresie odławiania zwierząt, a także posiada odpowiedni 
do tego celu sprzęt.

    2. Odłowione zwierzęta przekazane są do Schroniska w celu zapewnienia im bezterminowej 
opieki do czasu adopcji.

   3.  Odłowione  zwierzęta  ranne  są  przewożone  do  zakładu  leczniczego,  z  którym  Miasto
ma zawartą umowę.

   4.  Odłowione  bezdomne  zwierzęta  gospodarskie  przewożone  są  do  gospodarstwa  rolnego,
o którym mowa w § 4 pkt 2 Programu.

§ 10.  Usypianie  ślepych miotów zwierząt  zgodnie z  art.  11a ust.  2  pkt  6  ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.) realizują:

1) Wydział Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii, 
w sposób humanitarny i  nie  powodujący w nich  stresu i  udręczeń,  zabiegów usypiania  ślepych 
miotów zwierząt urodzonych w schronisku;

2) właściciel zwierzęcia domowego na własny koszt.

Rozdział 5
Finansowanie Programu

§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza w swoim 
budżecie miasto. W roku 2013 wynoszą one 546.000,00 zł.

§ 12.  Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenie usług i  dostaw, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r.
nr 113, poz. 759 ze zm.).

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§  15.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XXVIII/291/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
28  marca  2012  r.  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta 
( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2741

Uchwała Nr XLVI/535/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Na podstawie art.  7 ust.  3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.1.  Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  schronisk
dla bezdomnych zwierząt powinien: 

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność;

3)  dysponować  kadrą,  która  została  odpowiednio  przeszkolona  w  zakresie  postępowania
ze zwierzętami, znajomości przepisów o ochronie zwierząt oraz obsługi sprzętu i urządzeń służących 
do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) posiadać urządzenia i obiekty zapewniające należytą opiekę nad zwierzętami, a w szczególności: 

a) wydzielone pomieszczenia, boksy lub kojce,

b) budy,

c) wydzielony wybieg,

d) pomieszczenia do przechowywania i przygotowywania karmy,

e) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,

f) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

g) urządzenia do elektronicznej identyfikacji zwierząt,

h) urządzenia do gromadzenia odchodów zwierzęcych;
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5) zapewnić zwierzętom stałą opiekę weterynaryjną;

6)  spełniać  warunki  określone  w  rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia
23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk 
dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).

    2.  Teren schroniska powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 
nieupoważnionym.

§ 2.1.  Przedsiębiorca  ubiegający się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  grzebowisk 
zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność;

3) dysponować kadrą przeszkolonych pracowników zapewniającą prowadzenie działalności zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) posiadać urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki do transportu zwłok zwierzęcych i ich części,

d) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części.

    2. Teren grzebowiska powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 
nieupoważnionym.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na prowadzenie 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien: 

1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług;

2) dysponować tytułem prawnym do terenu, na którym będzie prowadzona działalność;

3) dysponować kadrą przeszkolonych pracowników zapewniającą prowadzenie działalności zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

4) posiadać urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych,

c) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

d) miejsca magazynowania pozostałości po spaleniu.

    2.  Teren  spalarni  powinien  być  zabezpieczony  w  sposób  uniemożliwiający  wstęp  osobom 
nieupoważnionym.

§ 4.1.  Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien: 
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1) posiadać potencjał kadrowy i techniczny zapewniający stałe świadczenie usług;

2) dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność;

3)  dysponować  kadrą,  która  została  odpowiednio  przeszkolona  w  zakresie  postępowania
ze zwierzętami, znajomości przepisów o ochronie zwierząt oraz obsługi sprzętu i urządzeń służących 
do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

4) dysponować bazą techniczną wyposażoną w miejsca parkingowe, pomieszczenia magazynowe
i miejsca do przetrzymywania zwierząt;

5) posiadać urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, a w szczególności: 

a) pojazdy przystosowane do transportu zwierząt,

b)  specjalistyczne  urządzenia  do  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt,  niestwarzające  zagrożenia
dla życia i zdrowia zwierząt,

c) urządzenia do transportu zwierząt.

2. Teren bazy technicznej powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom 
nieupoważnionym.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2742

Uchwała Nr XLVI/536/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

Na  podstawie  art.  7  ust.  3a  ustawy z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Uchwała  określa  wymagania,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający się
o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  dotyczące  opisu  wyposażenia  technicznego, 
zabiegów  sanitarnych  i  porządkowych  związanych  ze  świadczonymi  usługami  oraz  miejsca 
przekazywania nieczystości ciekłych.

§  2.  Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności
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w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych odnośnie 
wyposażenia technicznego (pojazdy asenizacyjne, baza transportowa) powinien spełniać następujące 
warunki:

1)  posiadane  pojazdy  wykorzystywane  do  transportu  odbieranych  od  właścicieli  nieruchomości 
nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 
2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) ilość posiadanych pojazdów wraz z obsługą techniczną oraz wyposażenia i środków technicznych, 
powinna  zapewnić  ciągły  odbiór  nieczystości  ciekłych  zgromadzonych  przez  właścicieli 
nieruchomości w zbiornikach bezodpływowych;

3)  pojazdy wykorzystywane  do  świadczenia  usług  powinny być  trwale  i  czytelnie  oznakowane
w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi;

4) posiadać prawo do dysponowania pojazdami, wykorzystywanymi do świadczenia usług;

5)  posiadać  bazę  transportową  spełniającą  wymogi  techniczne,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 
przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska, wyposażoną między innymi w: 

a) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów,

b) punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów,

c) miejsca do mycia pojazdów i dezynfekcji pojazdów

-o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
transportowej;

6)  posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  nieruchomością,  na  której  położona  jest  baza 
transportowa.

§  3.  Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności
w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych
jest  zobowiązany  do  stosowania  zabiegów  sanitarnych  i  porządkowych  związanych
ze świadczonymi usługami, w tym:

1) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżnianiem 
zbiorników  bezodpływowych  i  transportem  nieczystości  ciekłych  odpowiednich  standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)  zapewnienia  możliwości  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów  asenizacyjnych  (w  tym  zbiorników 
służących  do  przewozu  nieczystości  ciekłych)  oraz  wyposażenia  i  sprzętu  wykorzystywanego
do  prowadzonej  działalności  z  częstotliwością  gwarantującą  zapewnienie  im  właściwego  stanu 
sanitarnego;

3)  zapewnienia  aby na  koniec  każdego  dnia  roboczego  pojazdy były opróżniane  z  nieczystości 
ciekłych i były parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej;

4)  uprzątnięcia  terenu  w  przypadku  zanieczyszczenia  w  czasie  opróżniania  zbiorników,  zrzutu
do stacji zlewnych i podczas transportu.

§  4.  Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest obowiązany do przekazywania wszystkich 
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odebranych  nieczystości  ciekłych  do  stacji  zlewnej  za  potwierdzeniem  zgodnym  ze  wzorem 
określonym w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z  dnia 17 października 2002 r.  w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2743

Uchwała Nr XLVI/537/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2013
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 XL/456/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012r.
w  sprawie  ustalenia  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  na  rok  2013  dla  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.  wprowadza  się  zmianę  polegającą  na  tym,
że załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/537/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 marca 2013 r.

Kalkulacja  jednostkowych  stawek  dotacji  przedmiotowej  w  budżecie  na  rok  2013  na  administrowanie 
komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
Dotacja  przedmiotowa  w  kwocie  5.849.663zł  przeznaczona  jest  na  następujące  zadania,  według 
następujących stawek: 

lp. przeznaczenie dotacji Stawka jednostkowa 
                       na rok

kwota dotacji 
               w zł

1.
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy we wspólnotach 
mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 261.751 m²

18,95zł/m² 4.960.181

2.a)

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS 
na potrzeby komunalne z uwzględnieniem stawki dla lokali 
niewyposażonych w instalację gazową|kalkulacja dla powierzchni: 
1.155,67 m²
10,05złx12m-cy=120,60zł (stawka w zasobie GTBS)
- 4,98złx12m-cy=59,76zł (stawka w zasobie komunalnym)
= 5,07złx12m-cy=60,84zł (różnica stawek) 

60,84zł/m² 70.311

2.b)

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych w zasobie GTBS 
na potrzeby komunalne z uwzględnieniem stawki dla lokali 
wyposażonych w instalację gazową|kalkulacja dla powierzchni: 208,52 
m²
10,05złx12m-cy=120,60zł (stawka w zasobie GTBS)
- 5,19złx12m-cy=62,28zł (stawka w zasobie komunalnym)
= 4,86złx12m-cy=58,32zł (różnica stawek) 

58,32zł/m² 12.161

3. Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych |kalkulacja dla: 
11.537,16m² 37,05zł/m² 427.452

4. Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych| kalkulacja dla:
wniosków 1.662zł/kaucję 4.986

5. Administrowanie obiektami przy ul. Warszawskiej| kalkulacja dla: 
kompleksu budynków przy ul. Warszawskiej 119.994/obiekt 119.994

6. Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej| kalkulacja dla: 
2.906,3m² 34,41zł/m² 100.006

7.

Dopłata do remontu elewacji budynku przy ul. Łokietka 26 kalkulacja dla 
udziału Miasta:
10.000zł – całkowita wartość dopłaty, w tym:
- 8.429zł – udział właścicieli prywatnych (84,29%)
= 1.571zł – udział Miasta (15,71%)

1.571zł/udział Miasta

1.571

8.

Wykonanie remontu elewacji południowej i narożnej budynku przy ul. 
Armii Polskiej 22| kalkulacja dla udziału Miasta:| 155.000zł – całkowity 
koszt remontu, w tym:
- 81.747zł – udział właścicieli prywatnych (52,74%)
= 73.253zł – udział Miasta (47,26%)

73.253zł/udział Miasta 73.253

9.

Wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Śląskiej 40-41 kalkulacja 
dla udziału Miasta:
 139.909zł – całkowity koszt remontu, w tym:
- 60.161zł – udział właścicieli prywatnych (43%)
= 79.748zł – udział Miasta (57%)

79.748zł/udział Miasta 79.748

RAZEM 5.849.663
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Poz. 2744

Uchwała Nr XLVI/538/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Śląskiej 40-41
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.  Śląskiej  40-41,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  2,  Oddział
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji (udział Właścicieli oprócz Gminy) 
w  kwocie  60  161,00  zł  (słownie:  sześćdziesiąt  tysięcy  sto  sześćdziesiąt  jeden  złotych)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu dachu.

§ 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
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Poz. 2745

Uchwała Nr XLVI/539/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 22
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.  Armii  Polskiej  22,  której  pełnomocnikiem jest  Kierownik ADM nr 3,  Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji (udział Właścicieli oprócz Gminy) w kwocie 
81  747,00  zł  (słownie:  osiemdziesiąt  jeden  tysięcy  siedemset  czterdzieści  siedem  złotych)
z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu elewacji (południowej i narożnej).

§ 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
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Poz. 2746

Uchwała Nr XLVI/540/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26
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.  Łokietka  26,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  4,  Oddział
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji (udział Właścicieli oprócz Gminy) 
w  kwocie  8  429,00  zł  (słownie:  osiem  tysięcy  czterysta  dwadzieścia  dziewięć  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.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2747

Uchwała Nr XLVI/541/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania, od Beaty Piwowarskiej, zwrotu bonifikaty 
udzielonej  jej  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  Nr  7  w  budynku  przy  ul.  Dowbora 
Muśnickiego  32  w  Gorzowie  Wlkp.  -  w  związku  z  przeznaczeniem  środków  uzyskanych
ze  sprzedaży  tego  lokalu  w  kwocie  145.000zł  częściowo  na  spłatę  kredytu  hipotecznego 
przeznaczonego  na  kupno  lokalu  mieszkalnego  Nr  2  w  budynku  przy  ul.  Mikołajczyka  2
w Gorzowie Wlkp., a częściowo na przystosowanie tego mieszkania dla niepełnosprawnych dzieci. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2748

Uchwała Nr XLVI/542/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

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

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

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia
z Partią Ruch Palikota umowy najmu lokalu użytkowego o pow.37,10m² usytuowanego w budynku 
przy ul. Obotryckiej 7. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski

Poz. 2749

Uchwała Nr XLVI/543/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości na 10 lat

Na podstawie art.18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.  37 ust.  4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o  gospodarce  nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  uchwały
nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określania 
zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego Nr 94,  poz.  1419),  zmienionej  uchwałą  nr  VI/53/2011 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lutego 2011r.  (Dz. Urz.  Woj. Lubuskiego Nr 39, poz. 784) i uchwałą
Nr  XXIV/249/2012  z  dnia  25  stycznia  2012r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  z  2012r.  poz.  422)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na 10 lat
z Gorzowskim Rynkiem Hurtowym Spółką Akcyjną umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej 
działkę gruntu Nr 596/32 i część działki Nr 596/36 zabudowanej halą owoców i warzyw, o łącznej  
powierzchni  9.964m2,  położonej  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Targowej  i  ul.  Przemysłowej
z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
( - )

Jerzy Sobolewski 
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INFORMACJE
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech-Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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