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SPIS TREŚCI
Poz. 1753

Uchwała Nr LIII/868/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1754
Uchwała Nr LIII/869/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1755
Uchwała Nr LIII/870/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1756
Uchwała Nr LIII/871/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1757
Uchwała Nr LIII/872/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2009r.  w sprawie 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.

Poz. 1758 
Uchwała Nr LIII/873/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1759
Uchwała Nr LIII/874/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1760
Uchwała Nr LIII/875/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1761
Uchwała Nr LIII/876/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1762
Uchwała Nr LIII/877/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1763
Uchwała Nr LIII/878/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.
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Poz. 1764
Uchwała Nr LIII/879/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1765
Uchwała Nr LIII/880/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok. 

Poz. 1766
Uchwała  Nr LIII/881/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  dnia  27 maja  2009r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego.

Poz. 1767
Uchwała Nr LIII/882/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1768
Uchwała Nr LIII/883/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1769
Uchwała  Nr  LIII/884/2009/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  27  maja  2009r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne .

Poz. 1770
Uchwała Nr LIII/885/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. 

Poz. 1771
Uchwała Nr LIII/886/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Chrobrego 13 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1772
Uchwała Nr LIII/887/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej na remont willi przy  
ul. 30-go Stycznia 1.

Poz. 1773
Uchwała Nr LIII/888/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
opinii  dotyczącej  utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000.  o nazwie 
„Murawy Gorzowskie”.
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Poz. 1774
Uchwała Nr LIII/889/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej  
i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1775
Uchwała Nr LIII/890/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
przejęcia pojazdów na własność miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1776
Uchwała Nr LIII/891/2009  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1777
Uchwała Nr LIII/892/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1778
Uchwała Nr LIII/893/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1779
Uchwała Nr LIII/894/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
powołania doraźnej komisji ds. opracowania zmian statutu miasta.

Poz. 1780
Uchwała Nr LIII/895/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Poz. 1781
Uchwała Nr LIV/896/2009Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego.

Poz. 1782
Uchwała Nr LV/897/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1783
Uchwała Nr LV/898/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1784
Uchwała Nr LV/899/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.
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Poz. 1785
Uchwała Nr LV/900/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1786
Uchwała Nr LV/901/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 czerwca 2009r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Poz. 1787
Zarządzenie  Nr  1282/II/2009 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  20  maja  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1788
Zarządzenie Nr 1313/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 3 czerwca  2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

AKTY PRAWNE
Poz. 1753

Uchwała Nr LIII/868/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

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 Bronisławowi Żurawieckiemu honorowe obywatelstwo Miasta 
Gorzowa Wlkp.

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

Krystyna Sibińska
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Poz. 1754

Uchwała Nr LIII/869/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
 
Na podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 

(tj.Dz.U.  z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.),  art.  20 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r.  
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  249,  poz.  2104  ze  zm.)  oraz  art.11  ustawy  z  dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

STAUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W GORZOWIE WLKP.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Żłobek Miejski Nr 1 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej Żłobkiem jest jednostką 
organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  udzielającą  świadczeń  zdrowotnych 
dzieciom, działającą w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wróblewskiego 50.

§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r.  
Nr 14, poz. 89 ze zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.),
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Organem, który utworzył Żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział II
Cele i zadania

§  4.1.  Podstawowym  celem  Żłobka  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 
obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad zdrowym dzieckiem. 
2.Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.
3. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od siódmego tygodnia życia do trzeciego roku 
życia, a wyjątkowych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, do czwartego roku 
życia.
4.Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się:
a)opłata stała - ustalana przez organ, który utworzył Żłobek,
b)opłata  żywieniowa  -  ustalana  przez  Kierownika  Żłobka  w  porozumieniu  
z przedstawicielami rodziców.
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§ 5. Do zadań Żłobka należy:
1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
2) zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce 
o ich prawidłowy rozwój.
3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
4) sprawowanie pielęgniarskiej opieki medycznej.
5)zapewnienie  prawidłowego  żywienia  według  obowiązujących  norm  dostosowanych  do 
wieku dzieci.
6)kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych rodziców i opiekunów dzieci.
7)współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci.
8)rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej.

Rozdział III
Organizacja i działalność jednostki

§ 6. 1. Kierownika Żłobka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Pozostałych pracowników zatrudnia Kierownik Żłobka.
3.Kierownik  Żłobka  działa  z  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  w  ramach  udzielonego 
pełnomocnictwa.

§  7.1.  Za  obsługę  administracyjną,  finansową,  gospodarczą  i  techniczną  Żłobka 
odpowiada Kierownik Żłobka.
2. Do zadań Kierownika Żłobka w szczególności należy:
1) ustalanie planów finansowych.
2) sporządzanie sprawozdań o wykonaniu planów finansowych.
3) organizowanie wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracownikom.
4) prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych.
5) zapewnienie pracownikom sprzętu, materiałów i przyborów do pracy.
6)realizowanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział IV
Organy zakładu i struktura organizacyjna

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:
1) pion administracyjny.
2)pion pielęgniarsko-opiekuńczy.
3) pion gospodarczy.
2. Regulamin organizacyjny Żłobka ustala Kierownik.
3. Regulamin organizacyjny Żłobka określa w szczególności:
a) strukturę organizacyjną i obsadę kadrową wraz z zakresem czynności pracowników,
b) podstawowe obowiązki pracowników,

c) zasady funkcjonowania i tryb pracy Żłobka.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 9.1. Żłobek działający jako jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie 
rocznych planów finansowych.

2. Roczny plan finansowy ustala  Kierownik, a zatwierdza Prezydent  Miasta  Gorzowa 
Wlkp.
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3. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest Kierownik Żłobka.

§ 10.  Żłobek pokrywa koszty działania  i  zobowiązania  z  przyznanych  przez  Radę 
Miasta Gorzowa Wlkp. środków budżetowych oraz z dochodów własnych.

§ 11. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Wysokość opłaty stałej, o której mowa 
w § 4 ust. 4 lit. a ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje świadczeń zdrowotnych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 12.Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego 
nadania.

§ 13. Traci moc Uchwała nr XXV/253/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
15 grudnia 1999r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1755

Uchwała Nr LIII/870/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(tj.Dz.U.  z 2001r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.),  art.  20 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r.  
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  249,  poz.  2104  ze  zm.)  oraz  art.  11  ustawy z  dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

STAUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W GORZOWIE WLKP.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Żłobek Miejski Nr 2 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej Żłobkiem jest jednostką 
organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  udzielającą  świadczeń  zdrowotnych 
dzieciom, działającą w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.
2.Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 2 mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Obotryckiej 1.
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§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:
      1) )ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. 
Nr 14, poz. 89 ze zm.),
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.),

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 
2104  
ze zm.),

3) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Organem, który utworzył Żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział II
Cele i zadania

§  4.1.  Podstawowym  celem  Żłobka  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 
obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad zdrowym dzieckiem. 
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.
3. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od siódmego tygodnia życia do trzeciego roku 
życia, a wyjątkowych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, do czwartego roku 
życia.
4. Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się:
a) opłata stała - ustalana przez organ, który utworzył Żłobek,
b) opłata  żywieniowa  -  ustalana  przez  Kierownika  Żłobka  w  porozumieniu  
z przedstawicielami rodziców.

§ 5. Do zadań Żłobka należy:
1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
2) zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce 
o ich prawidłowy rozwój.
3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
4) sprawowanie pielęgniarskiej opieki medycznej.
5) zapewnienie  prawidłowego  żywienia  według  obowiązujących  norm dostosowanych  do 
wieku dzieci.
6) kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych rodziców i opiekunów dzieci.
7) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci.
8)rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej.

Rozdział III
Organizacja i działalność jednostki

§ 6. 1. Kierownika Żłobka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Pozostałych pracowników zatrudnia Kierownik Żłobka.
3. Kierownik Żłobka działa z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa.

§  7.1.  Za  obsługę  administracyjną,  finansową,  gospodarczą  i  techniczną  Żłobka 
odpowiada Kierownik Żłobka.
2. Do zadań Kierownika Żłobka w szczególności należy:
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1) ustalanie planów finansowych.
2) sporządzanie sprawozdań o wykonaniu planów finansowych.
3) organizowanie wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracownikom.
4) prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych.
5) zapewnienie pracownikom sprzętu, materiałów i przyborów do pracy.
6) realizowanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział IV
Organy zakładu i struktura organizacyjna

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:
1) pion administracyjny.
2) pion pielęgniarsko-opiekuńczy.
3) pion gospodarczy.
2. Regulamin organizacyjny Żłobka ustala Kierownik.
3. Regulamin organizacyjny Żłobka określa w szczególności:
a) strukturę organizacyjną i obsadę kadrową wraz z zakresem czynności pracowników,
b) podstawowe obowiązki pracowników,
c) zasady funkcjonowania i tryb pracy Żłobka.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 9.1. Żłobek działający jako jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie 
rocznych planów finansowych.
2. Roczny plan finansowy ustala Kierownik, a zatwierdza Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest Kierownik Żłobka.

§ 10.  Żłobek pokrywa koszty działania  i  zobowiązania  z  przyznanych  przez  Radę 
Miasta Gorzowa Wlkp. środków budżetowych oraz z dochodów własnych.

§ 11. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Wysokość opłaty stałej, o której mowa 
w § 4 ust. 4 lit. a ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje świadczeń zdrowotnych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 12. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego 
nadania

§ 13. Traci moc Uchwała nr XXV/254/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
15 grudnia 1999r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp. oraz 
Uchwała  nr  VIII/61/2003  Rady  Miejskiej  w  Gorzowie  Wlkp.  z  dnia  26  lutego  2003r.  
w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1756

Uchwała Nr LIII/871/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.
 

Na podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(tj.Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.),  art.  20  ustawy z  dnia  30  czerwca  2005r.  
o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  249,  poz.2104  ze  zm.)  oraz  art.11  ustawy  z  dnia  
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

STAUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 3 W GORZOWIE WLKP.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1 Żłobek Miejski Nr 3 w Gorzowie Wlkp. zwany dalej Żłobkiem jest jednostką 
organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  udzielającą  świadczeń  zdrowotnych 
dzieciom, działającą w obrębie Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Siedziba  Żłobka  Miejskiego  Nr  3  mieści  się  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  
ul. Słonecznej 10.
§ 2. Żłobek prowadzi działalność na podstawie:

     1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. 
Nr 14, poz. 89 ze zm.),
     2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.),

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 
2104 ze zm.),

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Organem, który utworzył Żłobek jest Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział II
Cele i zadania

§  4.1.  Podstawowym  celem  Żłobka  jest  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 
obejmujących swoim zakresem działania profilaktyczne i opiekę nad zdrowym dzieckiem. 
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem ustalonej przerwy wakacyjnej.
3. Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od siódmego tygodnia życia do trzeciego roku 
życia, a wyjątkowych przypadkach, ze względu na wskazania zdrowotne, do czwartego roku 
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życia.
4. Na pełny koszt utrzymania dziecka w Żłobku składają się:
a) opłata stała - ustalana przez organ, który utworzył Żłobek,
b) opłata  żywieniowa  -  ustalana  przez  Kierownika  Żłobka  w  porozumieniu  
z przedstawicielami rodziców

§ 5. Do zadań Żłobka należy:
1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
2) zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej nad dziećmi w trosce 
o ich prawidłowy rozwój.
3) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej.
4) sprawowanie pielęgniarskiej opieki medycznej.
5) zapewnienie  prawidłowego  żywienia  według  obowiązujących  norm dostosowanych  do 
wieku dzieci.
6) kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych rodziców i opiekunów dzieci.
7) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci.
8) rozwijanie samodzielności oraz umiejętności współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej.

Rozdział III
Organizacja i działalność jednostki

§ 6. 1. Kierownika Żłobka powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Pozostałych pracowników zatrudnia Kierownik Żłobka.
3.Kierownik  Żłobka  działa  z  upoważnienia  Prezydenta  Miasta  w  ramach  udzielonego 
pełnomocnictwa.

§  7.1.  Za  obsługę  administracyjną,  finansową,  gospodarczą  i  techniczną  Żłobka 
odpowiada Kierownik Żłobka.
2. Do zadań Kierownika Żłobka w szczególności należy:
1) ustalanie planów finansowych.
2) sporządzanie sprawozdań o wykonaniu planów finansowych.
3) organizowanie wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracownikom.
4) prowadzenie spraw administracyjnych i kadrowych.
5) zapewnienie pracownikom sprzętu, materiałów i przyborów do pracy.
6) realizowanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozdział IV
Organy zakładu i struktura organizacyjna

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Żłobka tworzą:
1) pion administracyjny.
2) pion pielęgniarsko-opiekuńczy.
3) pion gospodarczy.
2. Regulamin organizacyjny Żłobka ustala Kierownik.
3. Regulamin organizacyjny Żłobka określa w szczególności:
a) strukturę organizacyjną i obsadę kadrową wraz z zakresem czynności pracowników,
b) podstawowe obowiązki pracowników,

c) zasady funkcjonowania i tryb pracy Żłobka.
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Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 9.1. Żłobek działający jako jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie 
rocznych planów finansowych.
2. Roczny plan finansowy ustala Kierownik, a zatwierdza Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest Kierownik Żłobka.

§ 10.  Żłobek pokrywa koszty działania  i  zobowiązania  z  przyznanych  przez  Radę 
Miasta Gorzowa Wlkp. środków budżetowych oraz z dochodów własnych.

§ 11. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest odpłatny. Wysokość opłaty stałej, o której mowa 
w § 4 ust. 4 lit. a ustala Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w drodze uchwały.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 nie obejmuje świadczeń zdrowotnych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 12.Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego 
nadania.

§ 13. Traci moc Uchwała nr XXV/255/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
15 grudnia 1999r. w sprawie przekształcenia Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
Poz. 1757

Uchwała Nr LIII/872/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 maja 2009r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim

Na podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym 
(t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 34 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. 
o zakładach opieki  zdrowotnej  (t.j.Dz.U. z 2007r.  Nr 14,  poz.89 ze zm.),  uchwala się co 
następuje:

§ 1. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Gorzów 
Wlkp. składa się : 
1) Opłaty stałej, na którą składają się koszty organizacji pobytu dziecka w żłobku.
2)  Opłaty  żywieniowej,  na  którą  składają  się  koszty  surowca  zużytego  do  przyrządzania 
posiłków.
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§  2.1.  Ustala  się  miesięczną  opłatę  stałą  za  pobyt  dziecka  w  żłobku  miejskim  
w wysokości 100,00zł miesięcznie.
2. Nieobecność dziecka w żłobku nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) od obowiązku 
uiszczenia opłaty stałej.
3. Opłata stała nie podlega zwrotowi i traktowana jest jako rezerwacja miejsca w żłobku.  
W okresie wakacyjnym (lipiec,  sierpień) opłatę stałą uiszczają tylko rodzice (opiekunowie 
prawni) dzieci uczęszczających do żłobka.

§  3.1.  Dzienna  opłata  żywieniowa  ustalana  jest  przez  Kierownika  jednostki  
w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 
2.  Dzienna  opłata  żywieniowa  podlega  zwrotowi  w  przypadku  nieobecności  dziecka  
w żłobku za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem poinformowania żłobka najpóźniej  
w pierwszym dniu nieobecności dziecka w żłobku.
3.  Zwrot,  o  którym  mowa  w  ust.2,  stanowi  iloczyn  liczby  kolejnych  dni  roboczych 
nieobecności dziecka.
4.  Okresem rozliczeniowym jest  miesiąc  kalendarzowy.  Zwrotu  dokonuje  się  w miesiącu 
następującym po okresie rozliczeniowym.

§ 4. Odpłatność za żłobek winna być realizowana do dnia 15-go każdego miesiąca za 
miesiąc  bieżący.  W przypadku gdy ten dzień jest  dniem ustawowo wolnym od pracy,  za 
ostatni dzień płatności uważa się najbliższy, następny dzień powszedni.

§  5.  Rodziny  wielodzietne  (co  najmniej  troje  dzieci),  kwalifikujące  się  do 
otrzymywania świadczeń pieniężnych z pomocy społecnej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 ze zm.), z których do żłobka 
uczęszcza więcej niż jedno dziecko, za drugie i każde następne rodzice (opiekunowie prawni) 
płacą 50% opłaty określonej w § 2 pkt 1. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikom Żłobków Miejskich.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/179/96 z dnia 24 stycznia 1996 r. Rady Miejskiej 
w Gorzowie  Wlkp.  w sprawie  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w miejskich  przedszkolach  
i żłobkach, Uchwała Nr LXX/406/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 stycznia 
1998r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  odpłatności  za  pobyt  dziecka  w  miejskich 
przedszkolach i żłobkach,  Uchwała Nr XXVI/288/99 Rady Miejskiej  w Gorzowie Wlkp.  
z  dnia  22  grudnia  1999r.  zmieniająca  uchwałę  w sprawie  odpłatności  za  pobyt  dziecka  
w miejskich przedszkolach i żłobkach, Uchwała Nr VIII/64/99 Rady Miejskiej w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 27 stycznia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka 
w miejskich  przedszkolach  lub  żłobkach,  Uchwała  Nr  XLVIII/485/2001  Rady Miejskiej  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za 
pobyt dziecka w miejskich przedszkolach i żłobkach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1758

Uchwała Nr LIII/873/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.), art. 165 ust. 4 i art. 
184 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249  
poz. 2104 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§  1.  W załączniku  nr  10  do  uchwały  nr  XIV/744/2008  z  dnia  17  grudnia  2008r. 
wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 
kwotę 755 669
Dział 900 Rozdział 90011
Pozycja I. Stan środków obrotowych na początku 2009 roku 755 669
2.  Zwiększa  się  wydatki  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  
i Gospodarki Wodnej o kwotę 755 669
Dział 900 Rozdział 90011
Pozycja III. Wydatki
Punkt 1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 12 000
Punkt 2. Utrzymanie terenów zieleni 309 878
Punkt 9. Wykonanie  elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie” 366 291
Punkt 11. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych 37500
Punkt 12. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami 30 000
3. Stan środków obrotowych na koniec 2009r. 0

§  2.  W  załączniku  nr  11  do  uchwały  z  dnia  17  grudnia  2008r.  wprowadza  się 
następujące zmiany:
1.  Zwiększa  się  Powiatowy Fundusz  Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej o kwotę 103 709
Dział 900 Rozdział 90011
Pozycja I. Stan środków obrotowych na początku 2008 roku 103 709
2.  Zwiększa  się  wydatki  Powiatowego  Funduszu  Ochrony 
Środowiska  
i Gospodarki Wodnej o kwotę 

103 709

Dział 900 Rozdział 90011 
Punkt  2.  Wykonanie  elementów  kanalizacji  sanitarnej 
dzielnicy „Zawarcie”

103 709

3. Stan środków obrotowych na koniec 2009 r.

§ 3. Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/744/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/744/2008 z dnia 17 grudnia 2008r. otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 6.  Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

              Przewodnicząca Rady Miasta

                      Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1do uchwały 
Nr LIII/873/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 maja 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok 

I. Stan środków na początku 2009 roku 1137531

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 700 000
2. Wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 60 000
Razem przychody 760 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011

1. Edukacja ekologiczna i popularyzacja zagadnień ochrony środowiska 72 000
 w tym dotacja dla Zarządu Okręgu LOP - 5 000 
2. Utrzymanie terenów zieleni 1037740
3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 11 000
1) Monitoring składowiska odpadów przy ul. Śląskiej 5 000
2) Badania wód rzeki Kłodawki 6 000
4. Ekspertyzy i opinie 5 000
5. Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych 60 000
6. Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbestw 
wysokości  nie  większej  niż  50%  kosztów  demontażu,  transportu  i 
unieszkodliwienia

50 000

7. Wydanie raportu o stanie środowiska 20 000
8. Zakup pojemników oraz odbiór przeterminowych leków z aptek z terenu 
miasta

8 000

9. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie” 566 291
10. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych 37500
11. Porządkowanie terenów miasta zanieczyszczonych odpadami 30 000
Razem wydatki 1897531

Stan środków na koniec 2009 roku 0
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIII/873/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27maja 2009 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

I. Stan środków na początku roku 2009 roku 103 709

II. Przychody
Dział 900, Rozdział 90011

Źródło przychodów
1. Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 280 000

III. Wydatki
Dział 900, Rozdział 90011

1. Utrzymanie terenów zieleni 280 000
2. Wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej dzielnicy „Zawarcie” 103 709
Razem wydatki 383 709

Stan środków na koniec 2009 r. 0

Poz. 1759

Uchwała Nr LIII/874/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 11, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  43.190,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  43.190,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  43.190,00
wydatki bieżące, w tym dotacje  43.190,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  43.190,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  43.190,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  43.190,00
wydatki bieżące, w tym dotacje 43.190,00
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§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1760

Uchwała Nr LIII/875/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 2, 7, 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 130.650,00
Dział 750 – Administracja publiczna   70.650,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   70.650,00
wydatki bieżące   70.650,00
Dział 758 - Różne rozliczenia   10.000,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   10.000,00
wydatki bieżące   10.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    50.000,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność   50.000,00
wydatki bieżące   50.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 130.650,00
Dział 710 – Działalność usługowa   24.400,00
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw   24.400,00
wydatki bieżące   24.400,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   50.000,00
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego   50.000,00
wydatki bieżące   50.000,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    27.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport   56.250,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej   56.250,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   56.250,00
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§  3.  Załącznik  nr  7  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1761

Uchwała Nr LIII/876/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.166, art.167 ust.2 pkt.5, art. 175 i art.184 ust.1 pkt 2, 5, 14 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 11.383.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 10.383.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   7.548.000,00
wydatki bieżące   3.400.000,00
wydatki majątkowe   4.148.000,00
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne   2.835.000,00
wydatki bieżące   1.085.000,00
wydatki majątkowe   1.750.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe      500.000,00
Rozdział 80395 – Pozostała działalność      500.000,00
wydatki bieżące      300.000,00
wydatki majątkowe      200.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia      500.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność      500.000,00
wydatki majątkowe 500.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 11.383.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 10.363.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   7.548.000,00
wydatki bieżące   2.550.000,00
wydatki majątkowe   4.998.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   2.450.000,00
wydatki majątkowe   2.450.000,00
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w tym wieloletnie programy inwestycyjne   2.150.000,00
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne        65.000,00
wydatki majątkowe        65.000,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne        65.000,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność      300.000,00
wydatki majątkowe      300.000,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne      300.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia      520.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność      520.000,00
wydatki majątkowe      520.000,00
w tym dotacje      520.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe      300.000,00
Rozdział 80395 – Pozostała działalność      300.000,00
wydatki bieżące      300.000,00
w tym dotacje      300.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport      200.000,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe      200.000,00
wydatki majątkowe      200.000,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne      200.000,00

§  3.  Postanawia  się  udzielić  pomocy  finansowej  Samorządowi  Województwa  
Lubuskiego w wysokości 520.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla 
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

§  4.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1762

Uchwała Nr LIII/877/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) 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:
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§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 630.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 630.000,00
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 630.000,00
dochody bieżące 630.000,00
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 630.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 630.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 630.000,00
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 630.000,00
wydatki bieżące 630.000,00

§  3.  Załącznik  nr  4  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1763

Uchwała Nr LIII/878/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

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

o samorządzie  gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. );  art.12 pkt 5 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j.Dz.  U. z 2001 roku  
Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 14 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 228.028,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe   70.385,00
Rozdział 80395 – Pozostała działalność   70.385,00
dochody bieżące   70.385,00
wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości   70.385,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157.643,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki   34.337,00
dochody bieżące   34.337,00
wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości   34.337,00
Rozdział 92116 – Biblioteki 123.306,00
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dochody bieżące 123.306,00
wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości 123.306,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 228.028,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe   70.385,00
Rozdział 80395 – Pozostała działalność   70.385,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje   70.385,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157.643,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki   34.337,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje   34.337,00
Rozdział 92116 – Biblioteki 123.306,00
wydatki bieżące, w tym dotacje 123.306,00

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1764

Uchwała Nr LIII/879/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  166  ust.  4,  art.184  ust.1  pkt.  2,  5  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 780.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia 330.000,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 330.000,00
wydatki majątkowe 330.000,00
Dział 600 - Transport i łączność 450.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 450.000,00
wydatki bieżące 450.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 780.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 780.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 700.000,00
wydatki majątkowe 700.000,00
w tym, wieloletnie programy inwestycyjne 250.000,00
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne   80.000,00
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wydatki majątkowe   80.000,00
w tym, wieloletnie programy inwestycyjne 80.000,00

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1765

Uchwała Nr LIII/880/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok 

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.  184  ust.  1  pkt.  2  i  14  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku  o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 500.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia 500.000,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 500.000,00
wydatki majątkowe 500.000,00

§ 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 500.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500.000,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje 500.000,00

§ 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 .

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1766

Uchwała Nr LIII/881/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

dnia 27 maja 2009r.

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

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy  najmu  lokalu  użytkowego  położonego  w  budynku  przy  ul.Armii  Polskiej  21  
o  powierzchni  21,5m²  na  czas  nieoznaczony  z  Edytą  Cierniak,  z  przeznaczeniem  na 
działalność  branży  zanikającej  –  szewstwo.  Stawka  czynszu  netto  za  najem  lokalu  – 
3,64zł/m².

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

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1767

Uchwała Nr LIII/882/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 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. 1 ust. 2 pkt 2, art. 3 ust.1 
pkt 2 i art. 4 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty w kwocie 258.650,00zł 
za przekształcenie  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki  nr 1540/9  
o pow. 2355m2 położonej w Gorzowie Wlkp. przy Placu Staromiejskim 3, wykorzystywanej 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dolinki” na cele mieszkaniowe. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1768

Uchwała Nr LIII/883/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 3 
ust.1  pkt  2,  art.  4  ust.  1  i  11  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przekształceniu  prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  osobom fizycznym  bonifikaty  od  opłaty  za 
przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości 
wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku. 

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

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

Krystyna Sibińska

ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr LIII/883/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 maja 2009r. 

Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych 
do przekształcenia na własność

lp. położenie nieruchomości

nr działki powierzchnia
[m2]

opłata za 
przekształcenie

[zł]

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu 
opłaty 

jednorazowo 
[%]

1. ul. Braci Paździorków 10 260 1125 10.680 95
2. ul. Chopina 27 638 687 41.310 95
3. ul. Miernicza 48 479 671 14.350 95
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4. ul. Olimpijska 24 1269 243 10.060 95
5. ul. Planetarna 6 1863 600 19.870 95
6. ul. Raczyńskich 2 299/9 310 12.370 95
7. ul. Wągrowiecka 40 229 711 17.350 95
8. ul. Zielona Kotlina 7 408/12 527 17.840 95
9. ul. Żeromskiego 20 377 1078 66.020 95

Poz. 1769

Uchwała Nr LIII/884/2009/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
zbywanych  na  rzecz  najemców  –  wymienionych  w  załączniku  do  niniejszej  uchwały  –  
w wysokości określonej w tym załączniku. 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  di  wglądu  w  Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1770

Uchwała Nr LIII/885/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/839/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne,  zmienia się punkty 24 i 47 załącznika do uchwały w ten 
sposób, że otrzymują one brzmienie:

lp. położenie 
nieruchomości

lokal
Nr  i 
pow. 
działki

wartość 
udziału  w 
gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

wysokość  bonifikaty 
[%]

pow. 
[m2]

pow.  pom. 
przynależ-
nych [m2]

wartość 
[zł]

jednorazo
wa 
zapłata 
ceny

rozłożenie 
ceny 
na raty
2 lata 5 lat

24. Chrobrego 
27/2a 35,40 - 46.430

1286
454m2 1.042,50 68 63 53

47. Grottgera 2/15 42,70 - 99.290
600

144m2 385,00 77 67 57

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

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1771

Uchwała Nr LIII/886/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy
przy ul. Chrobrego 13 w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 13, której pełnomocnikiem jest Arkada Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 61 
w Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w kwocie  26 810,00  zł  (słownie:  dwadzieścia  sześć  tysięcy 
osiemset dziesięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu elewacji 
wraz z kolorystyką elewacji budynku.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1772

Uchwała Nr LIII/887/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
na remont willi przy ul. 30-go Stycznia 1

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  Diecezji  Zielonogórsko  –  Gorzowskiej 
ul.Powstańców  Wielkopolskich  1,  65-075  Zielona  Góra  dotacji  w  kwocie  500  000,00  zł 
(słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu 
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willi  przy  ul.  30  Stycznia  1  w  zakresie  konstrukcyjnego  wzmocnienia  posadowienia, 
wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  oraz  likwidacji  destrukcji  ścian  piwnic  i  drenażu 
wokół budynku.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1773

Uchwała Nr LIII/888/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie opinii dotyczącej utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 
o nazwie „Murawy Gorzowskie”

Na podstawie  art.27  ust.  2  ustawy z dnia  16 kwietna  2004r.  o  ochronie  przyrody 
(Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z propozycją utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk 
Natura  2000  o  nazwie  „Murawy  Gorzowskie”,  przedstawioną  w  piśmie  Generalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009 roku GOŚ/DON-4141-2-2/83/09mr Rada 
Miasta Gorzowa Wlkp. opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt pod warunkiem zmiany 
jego granic w sposób przedstawionym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Opis zawarty w standardowym formularzu danych nie jest spójny z zaznaczonym 
obszarem na mapie. W związku z tym proponuje się wyłączyć z przedstawionej propozycji 
następujące tereny:
1) W południowej części obszaru, część działki nr 187/40, o pow. 0,1117 ha. Jest to obszar 
zainwestowany, stanowiący część ul.Kasztelańskiej i ul.Hetmańskiej.
2) Część działki 187/44 o pow. O,0551 ha. Na obszarze tym znajdują się ogrody działkowe. 
3) Działkę nr 360/15 o pow. 0,5173 ha, stanowiącą drogę.
4) W zachodniej  części  obszaru,  część  działki  nr  189 o  pow. 0,5885 ha i  część  działki  
nr  360/11  o  pow.  0,8012  ha  oraz  część  działki  nr  360/9  o  pow.  0,4663  ha.  W  planie 
zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony został pod przepompownię wody 
pitnej oraz poszerzenie ul.Dobrej. 

Na terenach proponowanych do wyłączenia brak jest chronionych siedlisk. 
Równocześnie proponuje się powiększenie proponowanego obszaru w części południowej  
o część działki nr 582/4 o pow. 0,1204 ha oraz część działki nr 582/8 o pow. 1,4110 ha. 
Po  proponowanej  zmianie  powierzchnia  proponowanego  specjalnego  obszaru  ochrony 
siedlisk Natura 2000 o nazwie „Murawy Gorzowskie”, wskazana w formularzu z 79,90 ha 
zwiększy się do 80,33 ha
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§ 3. Jednocześnie Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wskazuje, iż na mapie zaznaczono 
błędnie teren obecnego użytku ekologicznego, na terenie którego zaproponowano utworzenie 
specjalnego obszaru ochrony siedlisk. Na załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wskazano 
właściwy obszar. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

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

Poz. 1774

Uchwała Nr LIII/889/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

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

Na  podstawie  art.174  ust.1,  4  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005r.  o  finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zm.),  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/753/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 
2008 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej 
i  tramwajowej,  na  2009  rok,  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  w  Gorzowie  Wlkp. 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na:
– trakcja autobusowa 2,44 zł/wozokm
– trakcja tramwajowa 3,99 zł/wozokm

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

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  obowiązującą  od  
1 maja 2009 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1775

Uchwała Nr LIII/890/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie przejęcia pojazdów na własność miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  50a  ust.  2  ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997r.  Prawo  o  ruchu 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, Rozporządzenia 
Ministra  Spaw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  października  2007r.  w  sprawie 
usuwania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr.191 poz.1377.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miasto Gorzów Wlkp., przejmuje na własność nieodebrane samochody osobowe 
Volkswagen  Golf  nr  rej.  ZDR  T276,  oraz  Renault  19  nr  rej.  LOS  CA985  z  parkingu 
strzeżonego przy ul. Aleje 11 Listopada 91 w Gorzowie Wlkp.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 1776

Uchwała Nr LIII/891/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Grupę Ratownictwa PCK z siedzibą: w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chrobrego 
28/6,  na  materiałach  promocyjnych  dotyczących  warsztatów  „Ja  też  potrafię”  z  zakresu 
udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i rodziców Przedszkoli Miejskich. 

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

Krystyna Sibińska
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Poz. 1777

Uchwała Nr LIII/892/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Grupę Ratownictwa PCK z siedzibą: w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chrobrego 
28/6,  na  materiałach  promocyjnych  dotyczących  programu  pilotażowego  „Miasteczko 
pierwszej pomocy” oraz na pakietach osobistych do udzielania pierwszej pomocy.

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1778

Uchwała Nr LIII/893/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

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

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego 
przez  Specjalistyczną  Poradnię  Rodzinną  z  siedzibą:  w  Gorzowie  Wielkopolskim  przy 
ul.Brackiej  7,  na  materiałach  promocyjnych  emitowanych  podczas  konkursu  na  opaskę 
silikonową oraz na opasce silikonowej, która zostanie wykonana na podstawie zwycięskiego 
projektu w konkursie realizowanym w ramach akcji „Nie biorę” w zakresie przeciwdziałania 
narkomanii.

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

Krystyna Sibińska
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Poz. 1779

Uchwała Nr LIII/894/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie powołania doraźnej komisji ds.opracowania zmian statutu miasta.

Na  podstawie  art.21  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§  1.  Powołuje  się  doraźną  komisję  ds.opracowania  zmian  statutu  miasta  Gorzowa 
Wlkp.,  której  zadaniem  będzie  przygotowanie  projektu  zmian  statutu,  zgodnie  
z obowiązującym stanem prawnym i przedstawienie go do uchwalenia Radzie Miasta.

§ 2.1. W skład komisji wchodzą:
1) Stanisław Łazowski,
2) Mirosław Rawa,
3) Stefan Sejwa,
4) Zbigniew Żbikowski.
2. Na przewodniczącego komisji wybiera się p.Zbigniewa Żbikowskiego.

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1780

Uchwała Nr LIII/895/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 maja 2009r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie  art.190 ust.1  pkt.2  i  ust.2  ustawy z  dnia  16  lipca  1998r.  Ordynacja 
wyborcza do rad gmin rad powiatów i sejmików województw (tj.  Dz.U. z 2003r. Nr 159, 
poz.1547 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Pana Łukasza Szadnego wybranego 
w okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 5 wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

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

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

Krystyna Sibińska

Poz. 1781

Uchwała Nr LIV/896/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 1 czerwca 2009r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

Na podstawie art.194 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

§  1.  Uchwałą  Nr  LIII/895/2009  z  dnia  27  maja  2009r.  Rada  Miasta  stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje Pan 
Tomasz Marek Gierczak, kandydat z listy nr 5, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu.

§  3.  Uchwałę  w  sprawie  obsadzenia  mandatu  radnego  niezwłocznie  doręcza  się 
zainteresowanemu  i  przesyła  Wojewodzie  Lubuskiemu  oraz  Komisarzowi  Wyborczemu  
w Gorzowie Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 1782

Uchwała Nr LV/897/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.166,  art.184  ust.1  pkt  1,  2,  5,  6  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
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§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 16.000.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 16.000.000,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 16.000.000,00
dochody majątkowe 16.000.000,00
dotacje rozwojowe 16.000.000,00

§ 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 42.660.246,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa      280.000,00
Rozdział 70095 – Pozostała działalność      280.000,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne      280.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42.380.246,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 42.380.246,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 42.380.246,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 58.660.246,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58.660.246,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 58.660.246,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 58.660.246,00

§  4.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§  5.  Załącznik  nr  4  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1783

Uchwała Nr LV/898/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.166,  art.184  ust.1  pkt  1,  2,  5,  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 9.117.353,00
Dział 600 – Transport i łączność 9.117.353,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 9.117.353,00
dochody majątkowe 9.117.353,00
dotacje rozwojowe 9.117.353,00

§ 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 6.900.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.900.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 6.900.000,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 6.900.000,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę           16.017.353,00
Dział 600 – Transport i łączność           16.017.353,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu           16.017.353,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne           16.017.353,00

§  4.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§  5.  Załącznik  nr  4  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1784

Uchwała Nr LV/899/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.166,  art.184  ust.1  pkt  1,  2,  5,  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 10.663.182,00
Dział 600 – Transport i łączność 10.663.182,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 10.663.182,00
dochody majątkowe, w tym dotacje rozwojowe 10.663.182,00

§ 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   6.699.935,00
Dział 600 – Transport i łączność   5.699.935,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   5.699.935,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   5.699.935,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   1.000.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   1.000.000,00
wydatki bieżące   1.000.000,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 17.363.117,00
Dział 600 – Transport i łączność 15.233.117,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 15.233.117,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 15.233.117,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   2.130.000,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   2.130.000,00
wydatki majątkowe   2.130.000,00

§  4.  Załącznik  nr  3  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§  5.  Załącznik  nr  4  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

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

Poz. 1785

Uchwała Nr LV/900/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) 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 7.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 7.000,00
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 7.000,00
dochody bieżące 7.000,00
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej
jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 7.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 7.000,00
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 7.000,00
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 7.000,00
wydatki bieżące 7.000,00

§  3.  Załącznik  nr  4  do  uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1786

Uchwała Nr LV/901/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 czerwca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości

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.2 pkt 3 i art.68 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  W  uchwale  Nr  XXXVII/592/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25  czerwca  2008r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny 
nieruchomości zmienia się § 1.1. w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
"§  1.1.  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  95% bonifikaty  od  ceny sprzedaży zabudowanej 
budynkiem biurowo-usługowym nieruchomości położonej przy ul.Młyńskiej12, obejmującej 
działki Nr 2028/1 i 2029 o łącznej pow. 263m2 i wartości 393.670 zł."

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1787

Zarządzenie Nr 1282/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 maja 2009r.

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 313.631,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 313.631,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo   52.422,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność   52.422,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami   52.422,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 260.560,00
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Rozdział 85295 – Pozostała działalność 260.560,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 260.560,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        649,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności        649,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego        649,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 313.631,00
Wydział Podatków i Opłat   52.422,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo   52.422,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność   52.422,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        874,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        133,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy          22,00
§ 4430 – różne opłaty i składki   51.393,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 261.209,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 260.560,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 260.560,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 260.560,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        649,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności        649,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe        649,00

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

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Poz. 1788

Zarządzenie Nr 1313/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 3 czerwca  2009r.

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

Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 69.480,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 69.480,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
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prawa oraz sądownictwa 69.480,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 69.480,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 69.480,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 69.480,00
Wydział Obsługi Urzędu 69.480,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 69.480,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 69.480,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 69.480,00

§  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
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grażyna Wojciechowska

Paweł Leszczyński
Arkadiusz Marcinkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Urszula Stolarska

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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