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SPIS  TREŚCI 
 

Poz. 1007 
Uchwała Nr X/147/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2007 roku. 

Poz. 1008 
Uchwała Nr X/148/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1009 
Uchwała Nr X/149/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie opinii 
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

Poz. 1010 
Uchwała Nr X/150/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie opinii 
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

Poz. 1011 
Uchwała Nr X/151/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie opinii 
o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

Poz. 1012 
Uchwała Nr X/152/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych 
 i artystycznych dla młodzieży szkolnej. 

Poz. 1013 
Uchwała Nr X/153/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację przez gorzowskie szkoły projektów w ramach konkursu 
„Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”. 

Poz. 1014 
Uchwała Nr X/154/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
wyboru Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
pracowników mianowanych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 1015 
Uchwała Nr X/155/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1016 
Uchwała Nr X/156/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1017 
Uchwała Nr X/157/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2007r. w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1018 
Uchwała Nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007r. w sprawie 
programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie 
specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1019 
Uchwała Nr XI/159/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na rok 2007 i udzielenia pomocy finansowej. 

Poz. 1020 
Uchwała Nr  XI/160/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007r. w sprawie 
zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1021 
Zarządzenie nr 219/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 maja 2007r. w 
sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
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AKTY   PRAWNE 
Poz. 1007 

 
Uchwała Nr X/147/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 16 maja 2007r. 

   w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

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. 165 
ust 1, 4, art. 166 ust.4, art. 168 ust 2 pkt 6  art.184 ust. 1 pkt. 2, 3, 4,  5, 7, 11, 12 i 14  ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)  
w związku z art.275 ust.2c ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) i art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku 
o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku Nr 7, poz.58 ze zm.) uchwala się, co następuje; 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę           13.795.660,00 
Dział 600 – Transport i łączność                  3.832.000,00  
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy                 1.500.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                   1.405.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje                        95.000,00 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu              2.212.000,00 
wydatki bieżąc                       172.000,00 
wydatki majątkowe                    2.040.000,00 
w tym wieloletnie programy inwestycyjne                 1.960.000,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                       20.000,00 
wydatki bieżąc                         20.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne                     100.000,00 
wydatki bieżąc                       100.000,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                    295.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  295.000,00 
wydatki bieżące                         35.000,00 
wydatki majątkowe                       260.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa                      991.510,00 
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego                  272.510,00 

 

 



 Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 ( 162) / 2007 

 

 

 

 

 

4

wydatki bieżące                       272.510,00 
 
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                  59.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne                     59.000,00 
 
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                   60.000,00 
wydatki bieżące                         60.000,00 
 
Rozdział 71035 – Cmentarze                     600.000,00 
wydatki bieżące                      600.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna                 3.145.230,00 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie                   539.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                539.000,00 
 
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  35.690,00 
wydatki bieżące                         35.690,00 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            1.934.300,00 
wydatki bieżące                    1.934.300,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               1.122.300,00 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                 631.240,00 
wydatki bieżące                       631.240,00 
w tym dotacje                       500.000,00 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność                        5.000,00 
wydatki bieżące                          5.000,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                118.700,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  50.000,00 
wydatki bieżące                         50.000,00 
 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                    5.000,00 
wydatki bieżące                          5.000,00 
 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna                         8.700,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    8.700,00 
 
Rozdział 75416 – Straż Miejska                      55.000,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  55.000,00 
 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego                   450.000,00 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  
jednostek samorządu terytorialnego                     450.000,00 
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wydatki bieżące                      450.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                     604.610,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola                      170.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                    120.000,00 
wydatki majątkowe                         50.000,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                    434.610,00 
wydatki bieżące                      434.610,00 
 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                29.000,00 
 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe                413.629,00 
Rozdział 80395 – Pozostała działalność                413.629,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje                413.629,00 
   
Dział 851 – Ochrona zdrowia                   60.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień                   60.000,00 
wydatki bieżące                     60.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna                 294.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej               200.000,00 
wydatki bieżące                   200.000,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                 50.000,00 
wydatki bieżące                    50.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność                  44.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                   44.000,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej               90.000,00 
Rozdział 85305 – Żłobki                    60.000,00 
wydatki bieżące                     60.000,00 
 
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych                     30.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                   30.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          1.163.168,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód              410.168,00 
wydatki bieżące                  410.168,00 
 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             203.000,00 
wydatki bieżące                  203.000,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  3.000,00 
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Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg               350.000,00 
wydatki bieżące                   350.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność                200.000,00 
wydatki bieżące                  100.000,00 
wydatki majątkowe                  100.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           1.655.000,00 
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                20.000,00 
wydatki bieżące                    20.000,00 
 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               20.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                   20.000,00 
 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki                 25.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                  25.000,00 
 
Rozdział 92116 – Biblioteki                   80.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                  80.000,00 
 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                    1.500.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                        1.500.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność                 10.000,00 
wydatki bieżące                   10.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport               682.813,00 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu            682.813,00 
wydatki bieżące                  682.813,00 
w tym dotacje                  445.813,00 
 
 § 2.  Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych       13.795.660,00 
 
 § 3. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5 Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 

 

 



 Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 ( 162) / 2007 

 

 

 

 

 

7

jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
     
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 
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załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/147/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 16 maja 2007r. 
 

Lp. Treść Kwota 

1. 2. 3. 
PRZYCHODY BUDŻETU   
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych      25 000 000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 

        9 626 893 

3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

      13 894 855 

4 Razem przychody      48 521 748 
5 Dochody budżetu    338 966 067 
6 Razem przychody i dochody budżetu    387 487 815 
ROZCHODY BUDŻETU   
7 Spłaty kredytów      26 000 000 
8 Spłaty pożyczek           834 000 

9 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej      12 584 912 

10 Razem rozchody      39 418 912 
11 Wydatki budżetu    348 068 903 
12 Razem rozchody i wydatki budżetu    387 487 815 

 
uwaga: załącznik nr 2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1008 
 

Uchwała Nr X/148/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
 
ze zm.) art.184 ust.1 pkt.1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę          8.000,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            8.000,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność              8.000,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł                8.000,00 
 
 § 2.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę                   44.532,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia                        44.532,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe                       44.532,00 
wydatki bieżące                         44.532,00 
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę                   52.532,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                     52.532,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność                       52.532,00 
wydatki bieżące                         52.532,00 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                      3.404,00 
 
 § 4. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 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. i rozplakatowaniu. 

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

       
     Poz. 1009 

 
Uchwała Nr X/149/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 16 maja 2007r. 

 
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
 Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 52 z dnia 18 lipca 2006r. poz. 1160), uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – z tytułu opłat 
dodatkowych, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych  
w Gorzowie Wlkp.  
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
         do Uchwały Nr X/149/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 16 maja 2007r. 
 
 

Wykaz osób z podaniem przyczyn umorzenia 
 

Lp. Nazwisko i Imię Kwota umorzenia Przyczyna 
1. Wachowiak Teresa 50,00 zł Posiada kartę parkingową  z tytułu 

wady narządu ruchu (znaczny 
stopień niepełnosprawności), jest po 

dwóch operacjach guza mózgu.  
W dniu zdarzenia Pani Teresa 

zatrzymała się na płatnym miejscu 
parkingowym i wykupiła bilet do 

13:08 ( co potwierdza dokumentacja 
fotograficzna).Przekroczyła 

opłacony czas parkowania kontroler 
wystawił wezwanie z godziną 

13:17. 
2. Przybylska 

Stanisława 
50,00 zł Nie posiada karty parkingowej tylko 

orzeczenie o stopniuni 
epełnosprawności wydane przez 

Powiatowy Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności 

(znaczny stopień 
niepełnosprawności).Jest po 

operacjach nowotworu, wymaga 
dalszego leczenia. 

3. Bukańska Alicja  
i Ryszard 

50,00 zł Posiada kartę parkingową z tytułu 
wady narządu ruchu (obniżona 

sprawność ruchowa). 
 

 
 

Poz. 1010 
 

Uchwała Nr X/150/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
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 Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych 
ulg (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 52 z dnia 18 lipca 2006r. poz. 1160), uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – z tytułu opłat 
dodatkowych, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Gorzowie Wlkp.  
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
         do Uchwały Nr X/150/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 16 maja 2007r. 
 

Wykaz osób z podaniem przyczyn umorzenia 
 

Lp. Nazwisko i Imię Kwota umorzenia Przyczyna 
1. Boryń Danuta 50,00 zł Pani Danuta Boryń wykupiła bilet  

i umieściła go za przednią szybą. 
Jednak w czasie zamykania drzwi 

spadł na podłogę.  Bilet był 
wykupiony na czas od 12:11 – 

12:41. Kontroli dokonano o 
godzinie 12:22.Z dokumentacji 

fotograficznej wynika, że bilet nie 
był umieszczony za przednią szybą.

2. Pilimon Edmund 50,00 zł Pan Edmund Pilimon wykupił bilet 
parkingowy i umieścił go za 

przednią szybą. Po powrocie zastał 
wezwanie umieszczone za 

wycieraczką. Bilet był wykupiony 
na czas od 14:48 – 15:18. Kontroli 

dokonano o godzinie 14:57.  
Z dokumentacji fotograficznej 

wynika, że  bilet nie był 
umieszczony za przednią szybą. 

3. Pawlak Stanisław 50,00 zł Pan Stanisław Pawlak wykupił bilet 
parkingowy. Po otrzymaniu 

wezwania przesłał kopię biletu. 
Bilet był wykupiony na czas od 

12:09 – 13:09. Kontroli dokonano 
o godzinie 12:22. Z dokumentacji 
fotograficznej wynika, że  bilet nie 
był umieszczony za przednią szybą.
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Poz. 1011 
 

Uchwała Nr X/151/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 

 
 Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych  
 
ulg (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 52 z dnia 18 lipca 2006r. poz. 1160), uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – z tytułu opłat 
dodatkowych, za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych w Gorzowie Wlkp.  
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
         do Uchwały Nr X/151/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 16 maja 2007r. 
 
 
 

Wykaz osób z podaniem przyczyn umorzenia 
 

Lp. Nazwisko i Imię Kwota umorzenia Przyczyna 
1. Strobiń Dariusz

i Kamila 
 50,00 zł Państwo Strobiń w dniu zdarzenia 

pierwszy bilet wykupili od godziny 
16:40 do17:10 a drugi od godziny 
17:26 do 17:56. Kontroler wystawił 
wezwanie o godzinie 17:16. Na czas 
kontroli w samochodzie nie było 
ważnego biletu o czym świadczy 
dokumentacja fotograficzna. 

2. Wilmińska Iwona 50,00 zł Pani Wilmińska w dniu 
30.09.2005r. była u stomatologa. 
Wykupiła pierwszy bilet od godziny 
16:22 do 16:47. Wizyta przedłużyła 
się.  Drugi bilet wykupiła od 
godziny 17:05 do 17:20. Na czas 
kontroli w samochodzie nie było 
ważnego biletu o czym świadczy 
dokumentacja fotograficzna . 

 
 

Poz. 1012 
 

Uchwała Nr X/152/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych 
 i artystycznych dla młodzieży szkolnej. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr VIII/98/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007 r.  
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych dla młodzieży 
szkolnej wprowadza się następującą zmianę:  
§ 14 otrzymuje brzmienie: 
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„§14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego”. 
  

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

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

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Robert Surowiec 
 

Poz. 1013 
 

Uchwała Nr X/153/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez gorzowskie szkoły projektów w ramach 
konkursu „Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się,  
co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę niżej wymienionym gorzowskim szkołom na realizację 
projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach 
uczestnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w projekcie „Dotacje  
na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim”: 
1)  Szkoła Podstawowa nr 4 – projekt „Dziedzictwo regionu bogactwem przyszłości”  
o wartości 90 312,00 zł, 
 
2)   Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – projekt „PO-MOST czyli najkrótsza droga  
do szczęścia i Nagrody Nobla” o wartości 100 000,00 zł, 
3)    IV Liceum Ogólnokształcące – projekt „Uczeń menadżerem własnej wiedzy” o wartości 
99 575,00 zł, 
4)  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 – projekt „Koc na trawie – poradnictwo 
zawodowe w praktyce” o wartości 77 244,00 zł, 
5)   Zespół Szkół Budowlanych – projekt „Nowoczesne techniki projektowania i wytwarzania 
w aspekcie kariery zawodowej młodzieży” o wartości 96 124,00 zł. 
 

§ 2. Upoważnia się dyrektorów szkół, o których mowa w § 1, do podpisania weksla  
in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie wykonania zadania. 
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§   3.  Deklaruje    się    wprowadzenie    do   budżetu    miasta     środków   finansowych 
wynikających z umów zawartych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  
w Sulechowie. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
                               Robert Surowiec 
 

Poz. 1014 
 

Uchwała Nr X/154/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania w sprawach 
dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 22 marca 1990r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1593 ze zm.) oraz § 5 ust.1  
i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 lipca 1990r. w sprawie powołania komisji 
dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników 
samorządowych i postępowania przed tymi komisjami (Dz.U. z 1990r. Nr 57 poz.336.) 
uchwala się, co następuje: 
  
 § 1. Ustala się sześcioosobowe składy Komisji dyscyplinarnej I i II instancji do 
orzekania w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta  
Gorzowa Wlkp.     
  
 § 2.1. Na członków  Komisji Dyscyplinarnej I instancji  wybiera się następujące 
osoby: 
1.Robert Exner – Naczelnik Wydziału Obsługi Urzędu 
2.Stanisława Furykiewicz – Kierownik Biura Prezydenta Miasta 
3.Robert Józefowicz – Naczelnik Wydziału Informatyki 
4.Stanisław Mach – Geodeta Miejski  
5.Bogusław Moroz – Zastępca Naczelnika Wydziału Audytu Wewnętrznego Kontroli  
   i Analiz 
6.Iwona Nowak – Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Urzędu 
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2.  Na członków Komisji Dyscyplinarnej II instancji wybiera się następujące osoby: 
1.Tadeusz Iżykowski 
2.Michał Kaniowski 
3.Witold Pahl 
4.Jerzy Sobolewski 
5.Anna Szulc 
6.Zbigniew Żbikowski 
  
 § 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/269/2004 Rady  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
21 stycznia 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji do orzekania 
w sprawach dyscyplinarnych pracowników mianowanych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

Poz. 1015 
 

Uchwała Nr X/155/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U.z 2001r., Nr.142, poz.1591 ze zm.) i w związku z uchwałą  
nr LXXII/416/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 1998r. w sprawie zasad  
i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu honorowe obywatelstwo Miasta 
Gorzowa Wlkp. w uznaniu międzynarodowych zasług w działaniach prowadzonych na 
emigracji w celu odzyskania przez Polskę suwerenności, a przede wszystkim uznania 
przyznanych Polsce Ziem Zachodnich i utrzymania polskiej granicy zachodniej. 
 

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

 
                   Robert Surowiec 
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Poz. 1016 
 

Uchwała Nr X/156/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U.z 2001r., Nr.142, poz.1591 ze zm.) i w związku z uchwałą  
 
nr LXXII/416/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 1998r. w sprawie zasad  
i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1.Nadaje się Panu Edwardowi Dębickiemu honorowe obywatelstwo Miasta 
Gorzowa Wlkp. w uznaniu zasług za międzynarodową promocję Gorzowa Wlkp. jako miasta 
kultury i sztuki oraz kreowanie pozytywnego współistnienia społeczności romskiej  
i gorzowskiej. 
 

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

 
                  Robert Surowiec 
 

Poz. 1017 
 

Uchwała Nr X/157/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 maja 2007r. 
 

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U.z 2001r., Nr.142, poz.1591 ze zm.) i w związku z uchwałą  
nr LXXII/416/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 1998r. w sprawie zasad  
i trybu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Nadaje się ks. Prałatowi Witoldowi Andrzejewskiemu honorowe obywatelstwo 
Miasta Gorzowa Wlkp. w uznaniu zasług za nieocenioną działalność na rzecz budowy 
demokratycznego państwa polskiego oraz niepodważalny wpływ na rozwój postaw 
społecznych i moralnych mieszkańców naszego miasta. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
                    Robert Surowiec 

    Poz. 1018 
 

Uchwała Nr XI/158/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2007r. 
 

w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego  

 
dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta  
Gorzowa Wlkp. 

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

gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006r. Dz. U. Nr 121,  
poz. 844 ze zm.), uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Wprowadza się program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  
i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczony dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta  
Gorzowa Wlkp. 
 
 § 2. Podstawą prawną udzielenia pomocy publicznej przewidzianej niniejszą uchwałą  
 
jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.). 
 
 § 3. Zwolnienia określone niniejszą uchwałą stanowią pomoc regionalną, a jej 
udzielenie jest zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu 
Ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1628/2006 
z dnia 24 października 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu 
do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. WE L 302/29 z 01 listopada 2006r.). 
 

§ 4. Definicje: 
1) pomoc - oznacza  wszelkie środki spełniające wszystkie kryteria przedstawione  
w art. 87 ust. 1 Traktatu WE; 
2) mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika  
I do rozporządzenia  Komisji nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania 
art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich 
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przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001r.), rozporządzenia Komisji Nr 364/2004 
zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu 
włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz.Urz. WE L 63 z 28.02.2004r.) oraz  ustawy z dnia 
2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807 ze zm.); 
3) nowa inwestycja - inwestycja, o której mowa w art. 2 pkt1 lit.c), lit. d),lit. e) i lit. f) 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w  sprawie 
stosowania  art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej 
przedsiębiorstw; 
4) rozpoczęcie prac – moment określony w art. 2 pkt 1 lit. j) rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w  sprawie stosowania  art. 87 i 88 Traktatu WE  
w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorstw; 
5) tworzenie nowych miejsc pracy i koszty wynagrodzenia – zgodnie z art.2  
pkt 1 lit.k) i lit. l) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października   
2006r. w sprawie stosowania  art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy 
inwestycyjnej przedsiębiorstw; 
6) specjalna strefa ekonomiczna - obszar, o którym mowa w art.2 ustawy z dnia  
20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych; 
7) intensywność pomocy - intensywność, o której mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z  dnia   
30  kwietnia  2004r. o  postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 
8) dzień  udzielenia  pomocy  - dzień, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z  dnia   
30  kwietnia  2004r.  o  postępowaniu  w  sprawach dotyczących pomocy publicznej; 
9) beneficjent  pomocy  -  podmiot, o  którym  mowa w art. 2 pkt 16 ustawy  z  dnia   
30  kwietnia  2004  r.  o  postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 
 
 § 5. Pomoc  publiczna  udzielana  jest  w formie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości. 
 
 § 6. 1. Program nie przewiduje udzielania pomocy w następujących sektorach: 
1) sektorze rybołówstwa i akwakultury; 
2) sektorze budownictwa okrętowego; 
3) sektorze węgla; 
4) sektorze stali; 
5) sektorze włókien syntetycznych. 
2. Nie stosuje się go również wobec działalności związanej z produkcją pierwotną produktów 
rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu. Dany program  stosuje się wobec 
przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami  
z wyłączeniem wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko  
i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG)  
nr 1898/87. 
3. Programu nie stosuje się również: 
1) do pomocy udzielanej na działalność związaną z eksportem do krajów trzecich lub państw 
członkowskich, a mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych 
produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami 
bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; 
2) pomocy uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych 
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względem towarów przywożonych.  
 
 § 7. Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na podstawie programu: 
1) wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć przed rozpoczęciem prac nad danym 
projektem, 
2) poniesienie nakładów na nową inwestycję powinno nastąpić po dniu wejścia  
w życie uchwały, 
3)  udział własny przedsiębiorcy wynosi co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych 
związanych z nową inwestycją przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które 
nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną ,  
w szczególności w formie: kredytów  preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, 
gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. 
  

§ 8. 1. Do  kosztów  kwalifikujących  się  do  objęcia  pomocą  na  nową inwestycję 
zalicza się: 
1)   cenę nabycia  gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania; 
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków  trwałych, takich jak budowle  
i budynki  oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją w szczególności: 
a) maszyny i urządzenia; 
b) narzędzia, przyrządy i aparatura; 
c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych; 
d) infrastruktura techniczna; 
3) cenę nabycia wartości  niematerialnych i prawnych, polegających na uzyskaniu  patentów,  
nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, przy czym wartości niematerialne  
i prawne powinny spełniać  łącznie następujące warunki: 
a)    będą wykorzystywane wyłącznie przez  przedsiębiorstwo  otrzymujące pomoc, 
b)  będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach nieodbiegających od normalnych praktyk 
inwestycyjnych,  
c)  będą ujęte w aktywach przedsiębiorstwa oraz będą własnością przedsiębiorstwa przez 
okres co najmniej 5 lat, 
d)   będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Cenę  nabycia  i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych  
i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dniu 
złożenia wniosku o udzielenie pomocy.    
4. W sektorze transportu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się  
wydatków na zakup środków transportu. 
5. Aktywa nabywane przez przedsiębiorcę innego  niż mały i średni muszą być nowe.  
 
 § 9. 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy nieruchomości, na których 
zrealizowano nowe inwestycje i stworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, 
jeżeli: 
1) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
równowartość 100.000,00 euro i stworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z 
nową inwestycją, zwolnienie obowiązuje przez 2 lata podatkowe, inwestycja  i stworzone 

 

 



 Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 ( 162) / 2007 

 

 

 

 

 

23

miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres co najmniej  
3 lat od momentu zakończenia inwestycji – w przypadku inwestycji dokonywanych  
na nieruchomościach    będących w posiadaniu mikroprzedsiębiorców;  
2) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
równowartość 500.000,00 euro i stworzono co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych 
z nową inwestycją, zwolnienie obowiązuje przez 3 lata podatkowe, inwestycja  i stworzone 
miejsca pracy muszą  być utrzymane przez okres co najmniej  
4 lat od momentu zakończenia inwestycji – w przypadku inwestycji dokonywanych  
na nieruchomościach    będących w posiadaniu małych przedsiębiorców;  
3) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
równowartość 2.500.000,00 euro i stworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją, zwolnienie obowiązuje przez 5 lat podatkowych, inwestycja  i 
stworzone miejsca  pracy muszą być utrzymane przez okres co najmniej  
6 lat od momentu zakończenia inwestycji – w przypadku inwestycji dokonywanych  
na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców;   
4) nakłady finansowe na nową inwestycję wyniosły ogółem kwotę przekraczającą 
równowartość 20.000.000,00 euro i stworzono co najmniej 1000 nowych miejsc pracy  
 
związanych z nową inwestycją, zwolnienie obowiązuje na okres 12 lat podatkowych, 
inwestycja i stworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez okres co najmniej  
12 lat od momentu zakończenia inwestycji – w przypadku inwestycji dokonywanych  
na    nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni  
w punktach 1-3. 
„Stworzenie zatrudnienia” oznacza stan zatrudnienia u danego przedsiębiorcy, na który 
składają się dotychczasowe miejsca pracy jak i nowo utworzone. 
2. W przypadku wsparcia finansowego udzielonego przedsiębiorcy na realizację dużego 
projektu inwestycyjnego, o którym mowa w § 9 pkt 3, maksymalna wielkość pomocy oblicza 
się wg następującego wzoru: 
 
            

 I= R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0,34 x C) 
      
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
I – dopuszczalną wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego, 
R – intensywność pomocy regionalnej określoną w zależności od obszaru, na którym ma być 
zlokalizowana inwestycja (w tym przypadku  50%), 
B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą w przedziale  
od 50 do 100 mln euro, 
C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej  
100 mln euro. 
 
Przez duży projekt inwestycyjny rozumie się nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat  
przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze 
sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia 
pomocą przekraczają równowartość  50 mln euro. 
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Nowa inwestycja musi być zakończona w terminie 2 lat od dnia zgłoszenia zamiaru 
skorzystania z pomocy przez przedsiębiorcę. 
 
 § 10. Pomoc publiczna obliczana na podstawie kosztów inwestycji może być 
udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów wynagrodzenia, pod warunkiem, że 
łączna wielkość pomocy  nie przekracza maksymalnej intensywności albo wartości pomocy 
ustalonej zgodnie z § 9, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę 
wyższe kwoty kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczoną na podstawie 
kosztów inwestycji albo kosztów wynagrodzenia. 
 
 § 11. Zwolnienie, o którym mowa w § 9 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. potwierdzi spełnienie 
przez  przedsiębiorcę  warunków do uzyskania pomocy publicznej na podstawie uchwały. 
 
 § 12. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały   
są zobowiązani dołączyć do wniosku: 
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/ wypis ewidencji działalności 
gospodarczej; 
2)     bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia; 
3)  informację o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis na formularzu  
stanowiącym  załącznik  do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  20 marca 2007r.   
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu 
pomocy (Dz. U. Nr 61, poz.413); 
4)   informację o pomocy de minimis, uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie uchwały; 
5)     pozwolenie na użytkowanie budynku, tytuł prawny do nieruchomości; 
6) oświadczenie o planowanych przez przedsiębiorcę kosztach inwestycyjnych, 
kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną na podstawie uchwały, na druku 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały; 
7)   deklarację o utrzymaniu nowej inwestycji i nowych miejsc na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. przez okres ustalony w § 9 pkt 1, na druku stanowiącym załącznik  
nr 2 do uchwały; 
8)   oświadczenie o udziale własnym w nakładach wynoszącym co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych związanych z nową inwestycją, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do 
uchwały. 
2.      Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia: 
1)  oświadczenia o zakończeniu inwestycji – na druku stanowiącym załącznik  
nr 5 do uchwały, 
2)    oświadczenia o wartości nowej inwestycji wynikające z kosztorysu powykonawczego 
oraz o udziale własnym w nakładach wynoszącym co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych związanych z nową inwestycją;  
3)      oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją; 
4)  oświadczenia o wysokości przewidywanych kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników w związku z nową inwestycją, obejmujących koszty płacy brutto pracowników  
powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem. 
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3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia  
do 15 stycznia każdego roku podatkowego: 
1)   sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczących poziomu zatrudnienia oraz 
wielkości i przeznaczenia uzyskanej pomocy oraz poniesionych kosztów kwalifikujących się 
do objęcia pomocą dotyczących nowo utworzonych miejsc pracy  
i inwestycji, z tytułu których tę pomoc uzyskał; 
2)     informacji o innej pomocy publicznej na daną inwestycję lub utworzenie tych samych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, na druku stanowiący załącznik 
nr 4 do uchwały. 
4.    Po otrzymaniu od Prezydenta Gorzowa Wlkp. potwierdzenia o spełnieniu warunków  
do uzyskania pomocy, beneficjent składa korektę deklaracji na podatek od nieruchomości. 
 
 § 13. Maksymalna intensywność pomocy brutto nie może przekroczyć 50 % kosztów 
kwalifikujących się do objęcia pomocą. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy 
inwestycyjnej podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy 
przyznawanej małym przedsiębiorcom oraz o 10 punktów procentowych średnim 
przedsiębiorcom. 
 
 § 14.1. Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nie podlegają: 
budynki lub ich części związane z działalnością handlową; 
budynki i budowle zajęte na stacje paliw. 
Niniejszy program nie ma zastosowania do pomocy w przypadku inwestycji odtworzeniowej, 
mającej doprowadzić jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych. 
  
 § 15. Beneficjenci korzystający z pomocy w formie zwolnienia od podatku  
od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały nie mogą  jednocześnie korzystać  
z pomocy udzielanej w tej samej formie, w odniesieniu do tych samych kosztów,  
na podstawie innych programów pomocowych obowiązujących na terenie Gorzowa Wlkp. 
 
 § 16. Przedsiębiorcy obowiązani są do notyfikacji pomocy w przypadku, gdy wartość 
zamierzonej pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jaką 
można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą  
w wysokości 100 mln euro. 
 
 § 17. 1. Pułapy pomocy określone w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 
z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  
w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. L 302/29) stosuje się  
w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego 
pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, 
krajowych czy wspólnotowych. 
2. Pomoc wyłączona ww. rozporządzeniem nie jest kumulowana z żadną inną pomocą 
państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ani też z inną pomocą finansowaną  
ze środków wspólnotowych lub krajowych w odniesieniu do tych samych kosztów 
kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli wynikiem tej kumulacji  
byłoby przekroczenie intensywności pomocy określonej ww. rozporządzeniem. 
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3. Regionalnej pomocy inwestycyjnej wyłączonej ww. rozporządzeniem nie kumuluje się  
z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 69/2001 w odniesieniu do tych  
samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego, jeżeli taka 
kumulacja skutkowałaby intensywnością pomocy przekraczającą intensywność określoną 
ww. rozporządzeniem. 
 
 § 18.1. W przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy publicznej ponad 
dopuszczalną intensywność beneficjent jest zobowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej 
nadwyżkę pomocy publicznej ponad dopuszczalną intensywność w terminie do 31 grudnia 
danego roku podatkowego, na zasadach przewidzianych  w przepisach o pomocy publicznej 
dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od nieruchomości zgodnie z procedurą 
określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 
2. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przez 
beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości  
i obowiązków zawartych w programie, w tym także sprawdzania zgodności ze stanem  
faktycznym dokumentów i informacji składanych przez przedsiębiorców. 
 
 § 19.1. Beneficjent pomocy  traci prawo do zwolnienia od podatku  
od nieruchomości w przypadku: 
1) zbycia całości lub części nieruchomości przed upływem wymaganego okresu utrzymania 
inwestycji lub miejsc pracy, określonego w § 9 uchwały, powoduje  
to wówczas utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości w części w jakiej 
następuje zbycie, 
2) gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez wymagany okres określony  
w § 9 uchwały. 
2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na postawie programu -  
w  terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę. 
3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości beneficjent 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach przewidzianych  
w przepisach o pomocy publicznej dla  przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku  
od nieruchomości zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 
 
 § 20.Uchwała obowiązuje na terenie Gorzowa Wlkp. 
 
 § 21. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 
 § 22. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  

§ 23. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady  Miasta 
Paweł Leszczyński 
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Załącznik Nr 1 

         do uchwały Nr XI/158/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 23 maja 2007r. 
              .................................................................. 
                   ( imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy ) 
 
 
              .................................................................. 
                 ( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy ) 
        Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
        Wydział Podatków i Opłat 
        ul. Sikorskiego 3-4 
        66-400 Gorzów Wlkp. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §12 ust.1 pkt.6 uchwały Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp.w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
–  oświadczam, ze wartość nowej inwestycji, o której mowa w  §9 ust.1 pkt1 ............. 

uchwały, wynosi łącznie ........................................................ zł, z czego udział własny w 
kosztach kwalifikowanych związanych z nową inwestycją wynosi .................................... 
zł, co stanowi ......................... % wartości inwestycji. 

 
Kwota wykazana w oświadczeniu dotyczy kosztów inwestycyjnych, kwalifikujących się do 
objęcia pomocą określonych w §8 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie programu 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy 
związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref 
ekonomicznych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp., poniesionych po dniu złożenia wniosku o 
pomoc publiczną. Oświadczam, że jest mi znana treść art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 
Kodeks karny (Dz.U. Nr 88 poz.553 ze zm.), o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 
 
...............................................   .................................................................... 
 miejscowość, data    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej  
      do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

                                                 
1Należy wpisać odpowiedni numer z punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w 
formularzu 
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Załącznik Nr 2 

         do uchwały Nr XI/158/2007 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 23 maja 2007r. 
 
              .................................................................. 
                   ( imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy ) 
 
 
              .................................................................. 
                 ( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy ) 
 
 
         Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
         Wydział Podatków i Opłat 
         ul. Sikorskiego 3-4 
         66-400 Gorzów Wlkp. 

 
DEKLARACJA 

 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §9 ust.1 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
–  zobowiązuję się do utrzymania nowej inwestycji w mieście Gorzowie Wlkp. przez  

co najmniej2 .................. lat od dnia udzielenia pomocy oraz do utrzymania ............... 
miejsc pracy przez okres co najmniej ..................... lat od dnia udzielenia pomocy. 

 
 
 
 
 
 
 
    ...............................................   .................................................................... 
 miejscowość, data    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
       do reprezentowania przedsiębiorcy 
 

                                                 
2Należy wpisać okres, który jest przewidziany w jednym z punktów §9 ust.1 uchwały 
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         Załącznik Nr 3 
         do uchwały Nr XI/158/2007r. 
         Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
         z dnia 23 maja 2007r. 
 
              .................................................................. 
                   ( imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy ) 
 
 
              .................................................................. 
                 ( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy ) 
 
 
         Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
         Wydział Podatków i Opłat 
         ul. Sikorskiego 3-4 
         66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
W wykonaniu obowiązku wynikającego z §7 pkt 3 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 zobowiązuję się do pokrycia ze środków własnych co najmniej 25% kosztów 
kwalifikowanych związanych z nową inwestycją  
 
 
 
 
 
 
 
 
     ...............................................    .................................................................... 
               miejscowość, data                         podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 
          do reprezentowania przedsiębiorcy 
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               Załącznik Nr 4 
               do uchwały Nr XI/158/2007 
               Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
               z dnia 23 maja 2007r. 
 

Informacja o innej pomocy publicznej otrzymanej na daną inwestycję lub utworzenie tych samych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ 

 
1. Pełna nazwa ( firma ) przedsiębiorcy  
 
 

Województwo 
 

Powiat 

Gmina Miejscowość 

2. Adres 
lub siedziba 
przedsiębiorcy 
 
 
 

Ulica nr domu 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
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4. Klasa PKD wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 

07.10.1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/-Dz.U. Nr 128, poz. 829 ze 

zm.) 

 

 

5. Forma prawna przedsiębiorcy należy podać kod z rozporządzenia RM z dnia 11 

sierpnia 2004 roku, w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o 

zaległych należnościach przedsiębiorców przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora 

finansów publicznych – Dz.U. Nr 196, poz. 2014) 

 

 
6. Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu art. 105 i 106 ustawy z dnia 2.07.2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 173, poz. 
1807 ) 
 
 
7. Informacje o oddziaływaniu na wymianę handlową Wspólnoty Europejskiej: ( główni konkurenci: krajowi i zagraniczni ) 
 
 
UWAGA: Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o  postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy  publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291 ) 

 
 
 

 
 
  do czasu złożenia wymaganych informacji pomoc nie może być beneficjentowi udzielona 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ 
W OKRESIE OD DNIA …………………DO DNIA ………………. 

 
 
Lp. 

 

 

 

Organ udzielający 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

otrzymanej 

pomocy 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

Okres, na jaki 

została udzielona 

pomoc 

Wartość pomocy 

w PLN 

Forma 

pomocy 

Przeznaczenie 

pomocy 

Koszty 

kwalifikujące się 

do objęcia pomocą 

Intensywność 

pomocy 

         1        2        3           4         5         6        7           8         9       10 

1.  

 

 

         

2.  

 

 

         

3.  

 

 

         

4.  
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5.  

 

 

         

 

 

 

Dane osoby upoważnionej do udzielenia informacji 
 
 ………………………………        …………………………………..   ……………………………………… 

( imię i nazwisko )    (stanowisko służbowe)     ( data i podpis ) 
 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu 
 
………………………………        …………………………………..   ……………………………………… 

( imię i nazwisko )    (stanowisko służbowe)     ( data i podpis ) 
 
do czasu złożenia wymaganych informacji pomoc nie może być beneficjentowi udzielona 

INFORMACJE  O POMOCY DE MINIMIS , UZYSKANEJ W ODNIESIENIU DO TYCH SAMYCH KOSZTÓW 
KWALIFIKOWANYCH, W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI UDZIELONO POMOCY NA PODSTAWIE UCHWAŁY 
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Lp. 

 

 

 

Organ udzielający 

pomocy 

Podstawa 

prawna 

otrzymanej 

pomocy 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Nr programu 

pomocowego, 

decyzji lub 

umowy 

Okres, na jaki 

została udzielona 

pomoc 

Wartość pomocy 

w PLN 

Forma 

pomocy 

Przeznaczenie 

pomocy 

Koszty 

kwalifikujące się 

do objęcia pomocą 

Intensywność 

pomocy 

         1        2        3           4         5         6        7           8         9       10 

1.  

 

 

         

2.  

 

 

         

3.  

 

 

         

4.  

 

 

         

5.  
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Dane osoby upoważnionej do udzielenia informacji 
 
 ………………………………        …………………………………..   ……………………………………… 

( imię i nazwisko )    (stanowisko służbowe)     ( data i podpis ) 
 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z organem udzielającym pomocy w sprawie informacji zawartych w formularzu 
 
………………………………        …………………………………..   ……………………………………… 

( imię i nazwisko )    (stanowisko służbowe)     ( data i podpis ) 
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Załącznik Nr 5 
        do uchwały Nr XI/158/2007 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 23 maja 2007r. 
 
              .................................................................. 
                   ( imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy ) 
 
 
              .................................................................. 
                 ( adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy ) 
 
 
        Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
        Wydział Podatków i Opłat 
        ul. Sikorskiego 3-4 
        66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z §12 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp.  
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
–  oświadczam, że w dniu ...................... została zakończona nowa inwestycja, o której 

mowa w § 9 ust.13 ................. uchwały 
 
 
 
 
 
...............................................  .................................................................... 
 miejscowość, data   podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej   
     do reprezentowania przedsiębiorcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Należy wpisać odpowiedni numer z punktu uchwały, w zależności od wielkości przedsiębiorcy wykazanej w 

formularzu zgłoszeniowym 
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Poz. 1019 
 

Uchwała Nr XI/159/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2007r. 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 i udzielenia pomocy finansowej 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U z 2001 roku  Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art. 12, pkt 5 
i 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. 167 ust. 2  pkt 5 , art. 175  oraz art.184 ust. 1 pkt 2 i 14 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
uchwala się co następuje: 
 
 § 1.  Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   200.000,00 
Dział  758 – Różne rozliczenia       200.000,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe      200.000,00 
wydatki bieżące         200.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  200.000,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia       200.000,00 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność      200.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje       200.000,00 
 
 § 3.Postanawia się udzielić  pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Lubuskiego w wysokości  200.000,00 zł  na zakup leków dla pacjentów Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                      Paweł Leszczyński 

    Poz. 1020 
 

Uchwała Nr  XI/160/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 maja 2007r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
 
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
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(Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   40.000,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia        40.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       40.000,00 
wydatki bieżące           5.000,00 
wydatki majątkowe         35.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   40.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   40.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   40.000,00 
wydatki bieżące 5.000,00 
wydatki majątkowe 35.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
         Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                       Paweł Leszczyński 
 

 
Poz. 1021 

 
Zarządzenie nr 219/II/2007 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 18 maja 2007r. 

 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   552.431,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        552.431,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo          30.859,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność         30.859,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami          30.859,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa         47.300,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      47.300,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat           47.300,00 
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   473.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   473.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat         473.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna            1.272,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze          1.272,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    1.272,00 
  

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   552.431,00 
Wydział Podatków i Opłat           30.253,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo          30.253,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność         30.253,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki          30.253,00 
 
Wydział Obsługi Urzędu                606,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo               606,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność              606,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników             506,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne               87,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 13,00 
 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami         47.300,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa         47.300,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      47.300,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          47.300,00 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej      473.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   473.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   473.000,00 
§ 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 
funkcjonariuszy          402.000,00 
§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych  
oraz funkcjonariuszy            37.000,00 
§ 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz  
nagrody roczne dla funkcjonariuszy          34.000,00 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy            1.272,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            1.272,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze          1.272,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych               500,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe              549,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           223,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

      Tadeusz Jędrzejczak 
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INFORMACJE 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

Robert Surowiec 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Paweł Leszczyński 

Arkadiusz Marcinkiewicz 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

 
Prezydent Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Zofia Bednarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Ewa Piekarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

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