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SPIS TREŚCI
Poz. 2045
Uchwała Nr  LXXIX/1211/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  11  sierpnia  2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Poz. 2046
Uchwała  Nr  LXXIX/1212/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  11  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2047
Uchwała  Nr  LXXIX/1213/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  11  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2048
Uchwała  Nr  LXXIX/1214/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  11  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2049
Uchwała Nr LXXX/1215/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  zmiany  nazwy  Zespołu  Szkół  Gastronomicznych  im.  Febronii  Karamać  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2050
Uchwała Nr LXXX/1216/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie współpracy gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Poz. 2051
Uchwała Nr  LXXX/1217/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2052
Uchwała Nr  LXXX/1218/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2053
Uchwała  Nr  LXXX/1219/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 63 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2054
Uchwała  Nr  LXXX/1220/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 64 A w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2055
Uchwała  Nr  LXXX/1221/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 65 A w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2056
Uchwała  Nr LXXX/1222/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 69 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2057
Uchwała  Nr  LXXX/1223/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Armii Polskiej 39 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2058
Uchwała  Nr  LXXX/1224/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. 30-go Stycznia 24 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2059
Uchwała  Nr  LXXX/1225/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Łokietka 11A - Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2060
Uchwała Nr  LXXX/1226/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Armii Polskiej 37 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2061
Uchwała Nr LXXX/1227/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2062
Uchwała Nr LXXX/1228/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2063
Uchwała Nr LXXX/1229/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umów najmu.

Poz. 2064
Uchwała Nr LXXX/1230/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.
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Poz. 2065
Uchwała Nr LXXX/1231/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Poz. 2066
Uchwała  Nr LXXX/1232/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Poz. 2067
Uchwała Nr LXXX/1233/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka.

Poz. 2068
Uchwała Nr LXXX/1234/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.  Koniawską,  
ul. Kujawską i Kanałem Ulgi

Poz. 2069
Uchwała Nr LXXX/1235/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa Wlkp.  dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ul.  Poznańską  
a rzeką Wartą.

Poz. 2070
Uchwała Nr LXXX/1236/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2071
Uchwała  Nr  LXXX/1237/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2072
Uchwała  Nr  LXXX/1238/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2073
Uchwała  Nr  LXXX/1239/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2074
Uchwała  Nr  LXXX/1240/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2075
Uchwała  Nr  LXXX/1241/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25  sierpnia  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2076
Uchwała  Nr LXXX/1242/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 2077
Uchwała  Nr LXXX/1243/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2078
Uchwała  Nr LXXX/1244/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2079
Uchwała  Nr LXXX/1245/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2080
Uchwała  Nr LXXX/1246/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2081
Uchwała  Nr LXXX/1247/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Poz. 2082
Uchwała  Nr LXXX/1248/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2083
Uchwała  Nr LXXX/1249/2010 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 sierpnia  2010 r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2084
Uchwała  Nr  LXXXI/1250/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  9  września  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2085
Uchwała  Nr LXXXI/1251/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 9 września  2010 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2086
Uchwała  Nr  LXXXI/1252/2010  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  9  września  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2087
Zarządzenie  Nr  1822/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  15  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2088
Zarządzenie  Nr  1824/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  22  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2089
Zarządzenie  Nr  1825/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  23  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2090
Zarządzenie  Nr  1826/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  23  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2091
Zarządzenie  Nr  1827/II/2010 Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  23  lipca  2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

AKTY PRAWNE
Poz. 2045

Uchwała Nr LXXIX/1211/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§  1.  Na  wniosek  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  załączniku  do  uchwały  
Nr LXXVII/767/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie  
podziału gminy na okręgi wyborcze,  zmienionej  uchwałą nr LXXI/856/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1)  zmienia  się  granice  okręgów  wyborczych  numer  3  i  4  poprzez  przeniesienie  ulic: 
Alabastrowa,  Bazaltowa,  Bohaterów  Westerplatte,  Dolomitowa,  Galenowa,  Grafitowa, 
Granitowa,  Krzemowa,  Malachitowa,  Marmurowa,  Nefrytowa,  Warskiego  obwodu 
głosowania numer 38 z okręgu wyborczego 4 do okręgu wyborczego 3,
2) zmienia się nazwy ulic w poszczególnych okręgach: 
a) w okręgu numer 1: Kusocińskiego na Dziewięciu Muz, Fornalskiej na Herberta, 
b) w okręgu numer 2: Os. Przy Stadionie na Przy Stadionie, Lubuska na Stargardzką,
c) w okręgu numer 4: Oś. Zielona Kotlina na Zielona Kotlina.
3)  z  okręgu  numer  1  usuwa  się  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  
w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ul. Warszawskiej 48.
4) w okręgu numer 4 zmienia się numerację ulicy Wróblewskiego od nr 31 w miejsce nr 32, 
w okręgu numer 5 zmienia się numerację ulicy Wróblewskiego od nr 3 do nr 29 na ulicę 
Wróblewskiego od nr 1 do 29.
5) dodaje się nowopowstałe ulice na terenie miasta: 
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a)  w okręgu 1  :Biwakowa,  Bociania,  Chorągwiana,  Czwartaków,  Deszczowa,  Drozdowa, 
Dworska, Filaretów, Filomatów, Gospodarska, Hufcowa, Kresowa, Kukułcza, Mechaniczna, 
Rodła,  Rumiankowa,  Sierakowska,  Skautów,  Słowicza,  Sowia,  Targowa,  Ulimska, 
Włościańska, Zastępowa, Ziemiańska, Żurawia,
b)  w  okręgu  2:  Ateńska,  Berlińska,  Brukselska,  Cedyńska,  Chojeńska,  Drawska, 
Goleniowska, Gryfińska, Haska, Kamieńska, Kijowska, Kołobrzeska, Koszalińska, Lipiańska, 
Lizbońska,  Londyńska,  Lwowska,  Łobeska,  Madrycka,  Mironicka,  Moryńska,  Mosiężna, 
Nowogardzka,  Paryska,  Pełczycka,  Piłkarska, Plac Unii  Europejskiej,  Policka,  Połczyńska, 
Praska,  Pyrzycka,  Ryska,  Rzymska,  Słupska,  Spiżowa,  Wiedeńska,  Wileńska,  Wolińska, 
Zatorze, Złotego Smoka,
c) w okręgu 3: Ametystowa, Barytowa, Berylowa, Bułgarska, Chorwacka, Czeska, Fiedlera, 
Jaspisowa, Kamienna, Kredowa, Kwarcowa, Lazurytowa, Litewska, Macedońska, Onyksowa, 
Plac Polski, Rejewskiego, Różyckiego, Rumuńska, Serbska, Sjenitowa, Słowacka, Topazowa, 
Tytanitowa, Wapienna, Węgierska, Zygalskiego,
d)  w  okręgu  4:  Arciszewskiego,  Ariańska,  Cisowa,  Cyprysowa,  Daglezjowa,  Frycza 
Modrzewskiego, Górki, Jodłowa, Ketlinga, Kiemliczów, Kmicica, Komeńskiego, Longinusa 
Podbipięty,  Łaskiego,  Modrzewiowa,  Oleńki  Bilewiczówny,  Ostroroga,  Skrzetuskiego, 
Sosnowa, Świerkowa, Wołodyjowskiego, Zagłoby,
e)  w  okręgu  5:  Fieldorfa  –  Nila,  Juchacz,  Kroenke,  Legionów  Polskich,  Łukasińskiego, 
Silwanowska. Dom Pomocy Społecznej Nr 2.

§ 2. Zmiany wymienione w § 1 zostały ujęte w wykazie ulic stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

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

§  4.  Uchwała  podlega  niezwłocznemu  przekazaniu  Wojewodzie  Lubuskiemu  oraz 
Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Lubuskiego  oraz  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez 
wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  i  ogłoszeniu  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2046

Uchwała Nr LXXIX/1212/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 6.446.765 zł
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.446.765 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 4.287.748 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 6.446.765 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    307.500 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.685.347 zł
4. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę           11.824.612 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 4.287.748 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18.12.2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  inne  (zgodnie  z  art.5  ust.1  pkt  2  i  3  
Ustawy o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18.12.2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 
do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1- 4 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2047

Uchwała Nr LXXIX/1213/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1  pkt  2,  art.214  pkt  1,  art.  215  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z  art.  121  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.020.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę    280.000 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę    740.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.020.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    280.000 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę    740.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  grudnia  2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku  nr  3  
do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2048

Uchwała Nr LXXIX/1214/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 sierpnia 2010r.

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

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.), art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm) Rada Miasta uchwala co następuje:
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§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    255.440 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę    255.440 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    255.440 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    255.440 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2049

Uchwała Nr LXXX/1215/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Karamać 
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 5 c pkt 1 i art. 58 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół Gastronomicznych 
im. Febronii Karamać w Gorzowie Wlkp., na Zespół Szkół Gastronomicznych im. Febronii 
Gajewskiej - Karamać w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. 
do dokonania zmian w treści statutu Zespołu Szkół.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§  5.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Gastronomicznych.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2050

Uchwała Nr LXXX/1216/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie współpracy gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), 
w związku  z  zamiarem współpracy z  innymi  gminami  w  zakresie  gospodarki  odpadami, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyraża zgodę na zawarcie z gminami ościennymi 
Porozumienia  międzygminnego  w  zakresie  przyjmowania  i  unieszkodliwiania  odpadów 
komunalnych. 

§  2.  Upoważnia  się  Prezydenta  Miasta  Gorzowa Wlkp.  do zawarcia  Porozumienia 
międzygminnego, o którym mowa w § 1.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2051

Uchwała Nr LXXX/1217/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a 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.  W  uchwale  Nr  LXVI/1068/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009 r. w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  -  zakładu  budżetowego  w  Gorzowie  Wlkp.  wprowadza  się 
następujące zmiany:
1) zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.
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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 

Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1217/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
utrzymanie i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez 

sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta: 
 

L.p
.

Jednostka 
organizacyjna

Kwota stawki 
przedmiotowej

Stawka dotacji 
przedmiotowej

1. Imprezy sportowo-
rekreacyjne 435.000,00 6,10

2. Obiekty sportowo-
rekreacyjne 1.225.000,00 7,79

  1.660.000,00  
 

Poz. 2052

Uchwała Nr LXXX/1218/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

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

§  1.  W  uchwale  Nr  LXVI/1066/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 
2010  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  
Nr  LXX/1114/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010r.,  zmienionej 
uchwałą  Nr  LXXII/1148/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., wprowadza się zmianę 
polegającą na tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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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. 2053

Uchwała Nr LXXX/1219/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 63 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1127/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  63  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1  Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 63, której 
pełnomocnikiem jest  Kierownik ADM nr 1 Oddział  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  
w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  8  190,  00  zł  (słownie:  osiem  tysięcy  sto 
dziewięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania remontu elewacji."

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2054

Uchwała Nr LXXX/1220/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 64 A w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1129/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  64A  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1.  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  udziela  Wspólnocie  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Mieszka  I  64  A, 
której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 33 880, 00 zł (słownie: trzydzieści trzy 
tysiące  osiemset  osiemdziesiąt  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania 
remontu elewacji."

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2055

Uchwała Nr LXXX/1221/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Mieszka I 65 A w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
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o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1130/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  65  A  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1  Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  udziela  Wspólnocie  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  ul.  Mieszka  I  65  A, 
której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 35 385, 00 zł (słownie: trzydzieści pięć 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
remontu elewacji."

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2056

Uchwała Nr LXXX/1222/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Mieszka I 69 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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 
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następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  69,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  51  887,  00  zł  
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie wykonania remontu elewacji.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2057

Uchwała Nr LXXX/1223/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Armii Polskiej 39 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1123/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Armii  Polskiej  39  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1  Rada  Miasta 
Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 39, 
której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  3  Oddział  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 67 125, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
remontu elewacji."

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

15



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2058

Uchwała Nr LXXX/1224/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. 30-go Stycznia 24 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1121/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  30-go  Stycznia  24  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1  Rada  Miasta 
Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. 30-go Stycznia 24, 
której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  3  Oddział  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  w Gorzowie Wlkp.,  dotacji  w kwocie 1 727, 00 zł  (słownie:  jeden tysiąc 
siedemset  dwadzieścia  siedem  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania 
dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z kolorystyką".

§ 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 
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Poz. 2059

Uchwała Nr LXXX/1225/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Łokietka 11A - Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
i  uchwały  nr  LXII/696/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1120/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Łokietka  11A -  Chrobrego 5 w Gorzowie Wlkp.  §  1 otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1Rada 
Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 11A 
-  Chrobrego  5,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  3  Oddział  Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 1 385, 00 zł (słownie: jeden 
tysiąc trzysta  osiemdziesiąt  pięć złotych)  z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania 
dokumentacji projektowej na remont elewacji wraz z kolorystyką".

§ 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. 2060

Uchwała Nr LXXX/1226/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy 
przy ul. Armii Polskiej 37 w Gorzowie Wlkp.
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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  Gorzowa  Wlkp.  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.  W  uchwale  nr  LXX/1122/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
31 marca 2010r. w sprawie udzielenia dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Armii  Polskiej  37  w  Gorzowie  Wlkp.  §  1  otrzymuje  brzmienie:  ,,§  1  Rada  Miasta 
Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Armii Polskiej 37, 
której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  3  Oddział  Zakładu  Gospodarki 
Mieszkaniowej  w Gorzowie Wlkp.,  dotacji  w kwocie 1 331, 00 zł  (słownie:  jeden tysiąc 
trzysta  trzydzieści  jeden  złotych)  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  wykonania 
dokumentacji projektowej na remont elewacji.wraz z kolorystyką."

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2061

Uchwała Nr LXXX/1227/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w  sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr  XXXVI/561/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  maja  2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
ze  Zbigniewem Sejwą  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.20,14m²  usytuowanego  
w oficynie  budynku przy ul.  Chrobrego 28, na czas nieoznaczony -  z przeznaczeniem na 
pracownię  artysty  fotografika.  Stawka  czynszu  netto  za  najem  lokalu  wynosi  3,20zł/m² 
miesięcznie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2062

Uchwała Nr LXXX/1228/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

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

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Bartoszem Matuszewskim umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 38,34m² usytuowanego 
w  piwnicy  budynku  przy  ul.  Bohaterów  Westerplatte  10,  na  czas  nieoznaczony  -  
z przeznaczeniem na działalność kulturalną - salę prób dla zespołów muzycznych Anteny, 
Waćpan, Żółte Kalendarze oraz Karotka i Wakacje. Stawka czynszu netto za najem lokalu 
wynosi 3,20zł/m² miesięcznie.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2063

Uchwała Nr LXXX/1229/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów najmu

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów najmu na czas nieoznaczony z:
1) Bokserskim Klubem Sportowym Gorzów Wlkp. na nieruchomość zabudowaną budynkiem 
hali sportowej, położoną przy ul. Kos. Gdyńskich 86, obejmującą działkę gruntu Nr 1074/2 
o pow. 1.113m2, 
2)  Stowarzyszeniem  Pomocy  Osobom  Uzależnionym  "Przełom"  na  nieruchomość 
zabudowaną  budynkiem  administracyjnym,  położoną  przy  ul.  Kos.  Gdyńskich  22-23, 
obejmującą działkę gruntu Nr 753 o pow. 3.489m2.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2064

Uchwała Nr LXXX/1230/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 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 6 i 10 oraz 68ust.1 
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. 
Nr 102, poz.651) uchwala się co następuje: 

20



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza,  obejmującej działki gruntu Nr 722/3, 
734/2,  756/3,  733/4  i  746  o  łącznej  pow.  635m2,  zbywanej  na  rzecz  Kościoła 
Zielonoświątkowego  -  Zboru  "Hosanna"  w  Gorzowie  Wlkp.  przy  ul.  Sienkiewicza  9  b,  
z przeznaczeniem na cele działalności sakralnej.

§ 2. W przypadku gdy nabywca zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele 
niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, 
zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2065

Uchwała Nr LXXX/1231/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

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

§ 1.  Wyraża  się  zgodę na odstąpienie  od żądania  od Bożeny Kwiecińskiej  zwrotu 
bonifikaty  udzielonej  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  Nr  15  w  budynku  
przy ul. Krótkiej 11 - pod warunkiem udokumentowania do dnia 30.11.2010r. wydatków na 
budowę i  wykończenie domu jednorodzinnego w Prądocinie  gm. Deszczno oraz na spłatę 
kredytu  hipotecznego,  dokonanych  po  27.08.2009r.  na  kwotę  84.000zł  -  równą  cenie 
uzyskanej ze sprzedaży lokalu. 

§  2.  W  przypadku  nie  spełniania  warunku  określonego  §1  -  Bożena  Kwiecińska 
zobowiązana będzie do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej  waloryzacji  udzielonej  jej 
przy sprzedaży lokalu przy ul. Krótkiej 11/15.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2066

Uchwała Nr LXXX/1232/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

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

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od żądania od Tomasza Biernackiego zwrotu 
bonifikaty  udzielonej  od  ceny  sprzedaży  lokalu  mieszkalnego  Nr  3  w  budynku  przy  
ul. Wawrzyniaka 52 - pod warunkiem udokumentowania do dnia 30.11.2010r. wydatków na 
wykończenie  domu  jednorodzinnego  przy  ul.  Mierniczej  4  oraz  na  spłatę  kredytu 
hipotecznego, dokonanych po 04.02.2008r. na kwotę 120.000zł - równą cenie uzyskanej ze 
sprzedaży lokalu.

§  2.  W  przypadku  nie  spełniania  warunku  określonego  §1  -  Tomasz  Biernacki 
zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji udzielonej przy 
sprzedaży lokalu przy ul. Wawrzyniaka 52/3.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2067

Uchwała Nr LXXX/1233/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Czereśniowej i Walczaka

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

§  1.  Postanawia  się  przystąpić  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Walczaka, 
Czereśniowej  i  Piłsudskiego  uchwalonego  uchwałą  Nr  LVI/911/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  24  czerwca  2009  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
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zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Walczaka, 
Czereśniowej i Piłsudskiego.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2068

Uchwała Nr LXXX/1234/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Koniawską, 

ul. Kujawską i Kanałem Ulgi

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

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul.  Koniawską,  
ul. Kujawską i Kanałem Ulgi.

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

§  3.  1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  przeznaczenie  terenu  na  funkcje 
zabudowy mieszkaniowej,  usługowej, tereny infrastruktury,  tereny zieleni urządzonej, wód 
powierzchniowych  wraz  z  obszarami  zagrożonymi  powodzią  oraz  inne  wynikające  
z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie 
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
miejscowym;
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13)  granice  terenów  rekreacyjno  –  wypoczynkowych  oraz  terenów  służących  organizacji 
imprez masowych.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2069

Uchwała Nr LXXX/1235/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Poznańską, 

a rzeką Wartą

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

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Gorzowa Wlkp.  dla  obszaru położonego pomiędzy ul.  Poznańską,  
a rzeką Wartą.

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

§  3.  1.  Przedmiotem  opracowania  planu  jest  przeznaczenie  terenu  na  funkcje 
zabudowy mieszkaniowej  o niskiej  intensywności zabudowy, usługi, tereny infrastruktury  
w tym ujęcie  wody,  tereny zieleni  urządzonej,  wód powierzchniowych  wraz z  obszarami 
zagrożonymi  powodzią,  tereny rolnicze oraz inne wynikające z istniejących uwarunkowań 
przestrzennych i zgłoszonych wniosków.
2. Zakres ustaleń planu: 
1)  przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)  granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie 
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8)  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem 
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miejscowym;
9) szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów oraz ograniczenia  w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury 
technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
13)  granice  terenów  rekreacyjno  –  wypoczynkowych  oraz  terenów  służących  organizacji 
imprez masowych.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

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

Poz. 2070

Uchwała Nr LXXX/1236/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.),  art.12 pkt. 11, art.53 ustawy z 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art. 
234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240  
ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Ustala  się  szczegółowość  projektu  uchwały  budżetowej  według  zasad 
wynikających  z  wymogów  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  
(Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).

§  2.  Ustala  się  szczegółowość  projektu  budżetu  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się treść uzasadnienia oraz materiałów przedkładanych wraz z projektem 
uchwały budżetowej określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§  6.  Traci  moc  Uchwała  Nr  LX/965/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
26  sierpnia  2009r.  w  sprawie  procedury  uchwalenia  budżetu  miasta  oraz  rodzaju  
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXX/1236/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Szczegółowość projektu uchwały budżetowej miasta Gorzowa Wlkp.

1. Projekt  uchwały budżetowej  sporządza  się  zgodnie  z  ustawą o finansach publicznych  
i  powinien  zawierać  wszystkie  elementy,  o  których  mowa art.  212 mające  zastosowanie  
w planowanym roku budżetowym.
2.Elementem uchwały budżetowej jest budżet miasta w formie trzech tabel oraz załączniki:
1) tabelę  nr  1  o  prognozowanych  dochodach  miasta  sporządzoną  w  szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej obejmującej: dział, rozdział, paragraf,
2) tabelę nr 2 o planowanych wydatkach miasta sporządzono w szczegółowości klasyfikacji 
budżetowej obejmującej: dział, rozdział, paragraf,
3) tabelę  nr  3  zawierającą  ogólne  kwoty  prognozowanych  dochodów  i  wydatków  oraz 
planowane przychody i rozchody według paragrafów klasyfikacji budżetowej,
4) zestawienie ogólnych kwot dotacji planowanych do udzielania jednostkom zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej obejmującej dział  
z wyszczególnieniem dotacji: podmiotowych, przedmiotowych, celowych,
5) zestawienie  ogólnych  kwot  dotacji  przewidywanych  do  udzielenia  jednostkom 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczegółowości klasyfikacji budżetowej 
obejmującej dział z wyszczególnieniem dotacji: podmiotowych, przedmiotowych, celowych,
6) plan  dochodów  jednostek  budżetowych  działających  na  podstawie  ustawy  o  systemie 
oświaty gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami 
dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych 
do  sfinansowania  środkami  zgromadzonymi  na  rachunkach  dochodów  wyodrębnionych 
jednostek budżetowych w szczegółowości obejmującej: dział, rozdział,
7) plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w szczegółowości obejmującej: dział, 
rozdział,
8) zestawienie zadań, na realizację których planuje się pozyskać środki, o których mowa  
w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w szczegółowości obejmującej: dział, rozdział, paragraf,
9) plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXXX/1236/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta oraz materiały wymagane do projektu uchwały 
budżetowej.

1.Uzasadnienie do uchwały budżetowej zawiera:
1) wskazanie kwot dochodów ujętych w budżecie miasta:
a) ze źródeł stanowiących dochody majątkowe:
- z dotacji i środków otrzymanych od innych podmiotów,
- ze sprzedaży majątku miasta,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) ze źródeł stanowiących dochody bieżące:
- podatków i opłat,
- dotacji,
- subwencji,
- udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa,
- z pozostałych źródeł,
2) wskazanie  kwot  wydatków ujętych  w budżecie  miasta  w szczegółowości  do  działów  
i rozdziałów z wyodrębnieniem:
a) wydatki majątkowe,
b) wydatki bieżące ze wskazaniem,
- kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
-remonty,
- pozostałe wydatki bieżące.
2. Materiały informacyjne do projektu:
1) zestawienie  zadań  inwestycyjnych  według  klasyfikacji  budżetowej  obejmującej:  dział, 
rozdział  
w układzie:
a) nazwa zadania,
b) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
c) kwotę planowanych wydatków w roku dla którego sporządzany jest projekt z podziałem na 
wydatki ze środków własnych miasta oraz na wydatki ze środków pozyskiwanych od innych 
podmiotów,
2) zestawienie dochodów, o których mowa w ustawie o ochronie środowiska oraz planowane 
wydatki  finansowane  z  tych  dochodów  w  szczegółowości  do  działów  i  rozdziałów 
klasyfikacji budżetowej,
3) zestawienie dochodów planowanych do uzyskania z opłat za koncesję na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz wydatki planowane do sfinansowania tymi dochodami w szczegółowości 
dział  
i rozdział klasyfikacji budżetowej,
4) zestawienie  wniosków  wydziałów  Urzędu  Miasta  oraz  mieszkańców  w  sprawie 
wprowadzenia do budżetu miasta dodatkowych zadań.

28



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXX/1236/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Terminy obowiązuje w toku prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Gorzowa.

1. Projekt uchwały budżetowej  wraz z uzasadnieniem oraz materiałami,  o których mowa  
w załączniku nr 2 przedkłada Radzie Miasta Prezydent nie później niż w terminie określonym 
w ustawie o finansach publicznych w 1 egzemplarzu (15 listopada roku poprzedzającego rok 
budżetowy).
2. Projekt uchwały budżetowej  wraz z uzasadnieniem oraz materiałami,  o których mowa  
w załączniku nr 2 przekazywany jest radnym bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni po 
terminie przekazania przez Prezydenta.
3. Praca komisji merytorycznych Rady kończy się opinią przekazywaną Komisji Budżetu  
i Finansów do końca listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
4. Komisja Budżetu i Finansów po analizie opinii komisji merytorycznych formułuje opinię, 
w której uzasadnia propozycję zmian do przedłożonego przez Prezydenta projektu. Komisja 
Budżetu i Finansów przekazuje Prezydentowi opinię do 10 grudnia roku poprzedzającego rok 
budżetowy na wspólnym posiedzeniu.
5.  Na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Finansów  w dniu  15  grudnia  lub  następnym  dniu 
roboczym  Prezydent  lub  osoba  upoważniona  przedkłada  stanowisko  o  uwzględnieniu 
proponowanych zmian do projektu uchwały budżetowej lub wskazuje przesłanki, dla których 
zmiana nie może być uwzględniona.
6. W przypadku uwzględnienia proponowanych przez Komisję Budżetu i Finansów zmian 
Prezydent przygotuje projekt z autopoprawką, który podlega uchwaleniu na sesji zwołanej nie 
później  niż  31  grudnia  roku  poprzedzającego  rok  budżetowy,  na  której  projekt  uchwały 
zostanie uchwalony.

Poz. 2071

Uchwała Nr LXXX/1237/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1. W załączniku nr 3 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:
zwiększeniu planu przychodów przedszkoli miejskich o kwotę 62.440,00
zwiększeniu planu wydatków przedszkoli miejskich o kwotę 62.440,00
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załącznik  nr  3  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  1 do 
niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 2128 
w godzinach urzędowania.

Poz. 2072

Uchwała Nr LXXX/1238/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 310.718 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 306.217 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 257.253 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę     4.501 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę     4.501 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 310.718 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 306.217 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 257.253 zł
3. Zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę     4.501 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3     4.501 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
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§  3.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2073

Uchwała Nr LXXX/1239/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2074

Uchwała Nr LXXX/1240/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 352.863 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę   18.083 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 334.780 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 352.863 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.863 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki od nr 1- 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2075

Uchwała Nr LXXX/1241/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 250.000 zł
2.Zmniejsza sie wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 250.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   40.000 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  grudnia  2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak  w  załączniku  nr  2  
do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2076

Uchwała Nr LXXX/1242/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
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Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt.  13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuję: 

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego 
przez  Polski  Związek  Wędkarski  Okręg  w  Gorzowie  Wielkopolskim  z  siedzibą  przy  
ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  28/30,  na  rewersie  sztandaru  Polskiego  Związku 
Wędkarskiego Okręgu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2077

Uchwała Nr LXXX/1243/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

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  (t.  j.  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 Stanisławowi Żytkowskiemu honorowe obywatelstwo Miasta  
Gorzowa Wlkp.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 2078

Uchwała Nr LXXX/1244/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymują Pan/i:
1. Bednarz Witold,
2. Cieślak Urszula,
3. Dej Mieczysław,
4. Godlewski Kazimierz,
5. Hrybacz Jerzy Zbigniew,
6. Jankowska Anna,
7. Jankowski Zygmunt,
8. Kiernicki Bogusław,
9. Kirenko Zdzisław,
10. Klimek Teresa Maria,
11. Konaszewicz Franciszek,
12. Korolewicz Jerzy,
13. Kusiak Iwona,
14 Łukszo Elżbieta,
15 Machaj Daniel,
16 Mierecki Piotr,
17 Nowak Krzysztof,
18 Nowak Zenon,
19 Nuckowski Marek,
20 Piotrowski Mirosław,
21 Porwich Jarosław,
22 Pospolicki Leszek,
23 Robak Marek,
24 Romański Jarosław,
25 Sala Jerzy,
26 Sinkowski Stanisław,
27 Szafrańska Danuta,
28 Szołomicki Jan,
29 Wilczyński Kazimierz,
oraz| 
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wlkp.|Zespół Szkół 
Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 2079

Uchwała Nr LXXX/1245/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§  1.  Skargę  Pani  Haliny  Drela  uznaje  się  za  bezzasadną-  uzasadnienie  stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1245/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Na podstawie § 90 pkt. 5 uchwały Rady Miasta Nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z  dnia  21  lutego  2003r.  ze  zm.),  Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  
23  sierpnia  2010r.,  rozpatrzyła  skargę  Pani  Haliny  Drela  na  decyzję  Prezydenta  Miasta  
w  sprawie  odmowy  przywrócenia  tytułu  prawnego  do  lokalu  mieszkalnego  przy  
ul. Kwiatowej 45 B/4 w Gorzowie Wlkp. 

Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uznała skargę Pani Haliny 
Drela za bezzasadną.

Uzasadnienie:
Z tytułu rozbiórki budynku przy ul. Wyszyńskiego 79 w Gorzowie Wlkp. Państwu 

Drela  został  wskazany lokal  zamienny przy ul.  Kwiatowej  45B/4.  Z  uwagi  na powstałe  
w  okresie  od  kwietnia  2009r.  zadłużenie  czynszowe  w  wysokości  1.273,19  zł,  w  dniu  
01 października 2009r. wypowiedziano najemcom umowę najmu lokalu, a następnie Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej przekazał sprawę do sądu celem uzyskania wyroku o eksmisję 
byłych najemców. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że ww. lokalu zamieszkują 
tylko  Państwo  Drela,  co  zostało  potwierdzone  również  podczas  przeprowadzonej  przez 
pracownika  Wydziału  Spraw  Społecznych  w  dniu  25  maja  2010r.  wizji  w  miejscu 
zamieszkania. Ustalono, że Państwo Drela nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego,  natomiast  średni  dochód  miesięczny  w  gospodarstwie  domowym  wynosi  
w przeliczeniu na 1 osobę 1.149,13 zł. Zgodnie z obowiązującym aktem prawa miejscowego 
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obok  spłaty  zaległości  i  braku  tytułu  prawnego  do  lokalu  mieszkalnego,  warunkiem 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu z byłym najemcą jest spełnienie kryterium 
dochodowe, zgodnie z którym dochód osiągany w gospodarstwie wieloosobowym nie może 
być  wyższy  niż  150%  najniższej  emerytury,  tj.  1.059,43  zł  na  1  osobę.  Kryterium  to 
obowiązuje również osoby,  które ubiegają się o lokal mieszkalny z listy przydziału lokali 
mieszkalnych na czas nieoznaczony.  Przekroczenie kryterium dochodowego przez Państwa 
Drela  zaskutkowało  podjęciem  przez  Prezydenta  Miasta  decyzji  odmownej  w  sprawie 
przywrócenia  tytułu  prawnego do  lokalu.  W świetle  powyższych  ustaleń  Komisja  Spraw 
Społecznych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uznała iż nie istnieją żadne możliwości uznania 
zasadności skargi Pani Haliny Drela.

Poz. 2080

Uchwała Nr LXXX/1246/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§  1.  Skargę  Pana  Wiktora  Kapczyńskiego  uznaje  się  za  bezzasadną-  uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1246/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia

Na podstawie § 90 pkt. 5 uchwały Rady Miasta Nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z dnia 21 lutego 2003r. ze zm.),  Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu  
23  sierpnia  2010r.,  rozpatrzyła  skargę  Pana  Wiktora  Kapczyńskiego  na  działalność 
Prezydenta  Miasta  w  sprawie  odmowy  wykonania  elewacji  i  docieplenia  budynku 
mieszkalnego położonego przy ul. Sikorskiego 52 w Gorzowie Wlkp. 

Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  uznała  skargę  
Pana Wikora Kapczyńskiego za bezzasadną.

W przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym ustalono, że nieruchomość przy 
ul.  Sikorskiego  52  obejmuje  więcej  niż  7  lokali,  czyli  właściciele  tworzą  Wspólnotę 
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Mieszkaniową. Gmina Gorzów Wlkp. posiada 91,7 % udziałów. W związku z powyższym, 
zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali  (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.903 ze zm.),  
wszelkie decyzje dotyczące zarządu nieruchomością wspólną wymagają podjęcia stosownych 
uchwał  przez  właścicieli  lokali.  Wykonanie  remontów  uwarunkowane  jest  również 
zgromadzeniem  100% środków  finansowych  przeznaczonych  na  wykonanie  zadania.  Jak 
wynika  z  dokumentów,  właściciele  lokali  na  zebraniu  wspólnoty  mieszkaniowej  w dniu  
3  marca  2010r.  nie  wyrazili  zgody na  wykonanie  w 2010r.  termomodernizacji  budynku  
ze względu na brak odpowiednich środków finansowych i nie wyrazili zgody na zaciągnięcie 
przez wspólnotę kredytu termomodernizacyjnego. Ustawa o finansach publicznych nie daje 
gminie uprawnień do finansowania wydatków, które ponosić winny podmioty nie zaliczone 
do  sektora  finansów  publicznych,  jakimi  są  wspólnoty  mieszkaniowe.  W  związku  
z tym nie ma możliwości  udzielenia  pomocy finansowej  z  budżetu  Miasta  dla  wspólnoty 
mieszkaniowej na przeprowadzenie prac remontowych budynku. Natomiast dotacja celowa  
z budżetu miasta może zostać udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane  dla  wspólnot  mieszkaniowych,  których  budynki  zostały  wpisane  do  rejestru 
zabytków  województwa  lubuskiego.  Jednak  budynek  przy  ul.  Sikorskiego  52  
w Gorzowie Wlkp. w tym rejestrze nie figuruje. Obecnie obowiązujące prawo nie daje gminie 
możliwości dofinansowania wydatków wspólnot mieszkaniowych w stopniu większym niż 
wysokość  posiadanych  udziałów  w  części  wspólnej  nieruchomości.  Właściciele  lokali, 
dokonując  wykupu  mieszkań  na  preferencyjnych  warunkach  są  zobowiązani  do 
partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomości do wysokości posiadanych udziałów. 
W  związku  z  powyższym  Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  uznała  skargę  Pana  Wiktora 
Kapczyńskiego za bezzasadną. 

Poz. 2081

Uchwała Nr LXXX/1247/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1. Skargę Pani Ewa Romasłowskiej uznaje się za bezzasadną- uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Załącznik do Uchwały Nr LXXX/1247/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Na podstawie § 90 pkt. 5 uchwały Rady Miasta Nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz..174 
z  lutego  2003r.  ze  zm.),  Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  na  posiedzeniu  w  dniu  
28 czerwca 2010r. rozpatrzyła skargę Pani Ewy Romasłowskiej na działalność Prezydenta  
i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Na podstawie § 90 pkt.  5 uchwały Rady Miasta  Nr VII/58/2003 Gorzowa Wlkp. z dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z dnia 21 lutego 2003r. ze zm.), Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniach w dniach 
28 czerwca 2010r. i  23 sierpnia 2010r.,  rozpatrywała skargę Pani Ewy Romasłowskiej  na 
działalność Prezydenta i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Uzasadnienie:
Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uznała skargę Pani Ewy 

Romasłowskiej za bezzasadną.
Umowa  najmu  lokalu  przy  ul.  Matejki  9  w  Gorzowie  Wlkp.  została  zawarta  

21  sierpnia  2008r.  W  dniu  26  sierpnia  2008r.  Pani  Ewa  Romasłowska  zwróciła  się  do 
Administracji Domów Mieszkalnych nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu 
lokalu.  Po uzgodnieniu  kosztorysu  prac remontowych,  w dniu 6 maja  2009r.  ADM Nr 5 
zawarł z Panią Ewą Romasłowską umowę na wykonanie remontu lokalu, w której określony 
został zakres robót, stanowiących podstawę do ubiegania się o okresowe obniżenie czynszu 
oraz termin wykonania tych prac. Sprawa zasad zwrotu nakładów uregulowana została także 
w  umowie  najmu  wyżej  wymienionego  lokalu.  Zgodnie  z  uchwałą  Nr  VIII/97/2007  
Rady Miasta z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, 
dopuszcza  się  okresowe  obniżenie  czynszu  w  przypadku  poniesienia  przez  najemcę 
udokumentowanych  nakładów  podwyższających  trwale  wartość  lokalu  w  zakresie 
uzgodnionym z zarządcą i  jeżeli  ich wykonanie zostało potwierdzone protokołem odbioru 
robót,  a  ich  wartość  kosztorysem  powykonawczym.  W  wyniku  przeprowadzonej 
inwentaryzacji przewodów kominowych w dniu 29 maja 2009r., stwierdzono brak przewodu 
kominowego  do  podłączenia  pieca  c.o.  oraz  wentylacji.  Wspólnota  Mieszkaniowa  nie 
wyraziła zgody na wykonanie osobnego komina i wyprowadzenie go na zewnątrz po elewacji 
budynku.  W  dniu  19  kwietnia  2010r.  Pani  Ewa  Romasłowska  złożyła  oświadczenie  
o odstąpienie od ogrzewania gazowego na rzecz ogrzewania elektrycznego.  Administracja 
Domów Mieszkalnych Nr 5 zobowiązała  się  do wykonania  w lokalu instalacji  wentylacji 
mechanicznej,  rozpoczynając  jednocześnie  prace  związane  z  wykonaniem  dokumentacji 
technicznej  tej  instalacji.  Dokumentacja  została  złożona  w  Wydziale  Administracji 
Budowlanej  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  celem  uzyskania  pozwolenia  na  budowę. 
Przewidywany  termin  zakończenia  prac  związanych  z  wykonaniem  tej  instalacji  był  
31 lipca 2010r. Jednak dotrzymanie terminu uzależnione było od postępu prac budowlanych 
w lokalu, do wykonania których zgodnie z umową zobowiązał się najemca. Mimo określenia 
terminu wykonania  remontu  -  zakończenie  robót  nie  nastąpiło.  Uchwała w sprawie zasad 
gospodarowania  lokalami  użytkowymi-  nie  daje  możliwości  odstąpienia  od  naliczania 
czynszu  za  najem  lokalu.  Zgodnie  z  uchwałą  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- umorzenie należności pieniężnych, odroczenie terminu jej spłaty albo 
rozkładanie  na  raty  należności  pieniężnych  dokonuje  w  zakresie  należności  zakładu 
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budżetowego  -  kierownik  zakładu  budżetowego.  Z  uwagi  na  brak  podstaw  prawnych 
Dyrektor  ZGM  nie  wyraził  zgody  na  odstąpienie  od  naliczania  czynszu  i  umorzenia 
zaległości. Jednocześnie, w oparciu o ww. uchwałę poinformowano skarżącą o możliwości 
rozłożenia spłaty zaległości na raty. W związku z powyższym stwierdzono brak podstaw do 
odstąpienia  od  naliczania  czynszu,  natomiast  okresowe  obniżenie  czynszu  z  tytułu 
poniesionych  nakładów  na  remont  lokalu  może  nastąpić  po  zakończeniu  tego  remontu  
i przedstawieniu dokumentów zgodnie z zawartą umowę. W związku z powyższym Komisja 
Gospodarki i Rozwoju uznała skargę Pani Ewy Romasłowskiej za bezzasadną.

Poz. 2082

Uchwała Nr LXXX/1248/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§  1.  Skargę  Pani  Ireny Niszczot  uznaje  się  za  bezzasadną  -  uzasadnienie  stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXXX/1248/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 sierpnia 2010r.

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z dnia 21 lutego 2003r.  ze zm.),  Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju na posiedzeniu  w dniu  
23 sierpnia 2010r., rozpatrywała skargę wniesioną przez Irenę Niszczot zawierającą zarzuty 
na  działania  Prezydenta  Miasta  Gorzów  Wlkp.  w  zakresie  gospodarowania 
nieruchomościami. 

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. uznała skargę Pani Ireny 
Niszczot za bezzasadną. 

Na podstawie wezwania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 października 
2007r. Miasto Gorzów zostało poinformowane o wyznaczeniu na dzień 20 listopada 2007r. 
terminu rozprawy w sprawie  z  wniosku Pani  Ireny Niszczot  o  zasiedzenie  nieruchomości 
obejmującej część działki Nr 2527/21 oraz 2527/22 o łącznej pow. 205m2 oraz części działki 
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2527/32  o pow.  85m2  -  sygn.  akt.  I 1Ns  395/07.  Z kolei  na  podstawie  wezwania  Sądu 
Rejonowego  z dnia  22  października  2007r.  Miasto  Gorzów Wlkp.  zostało  powiadomione 
o wyznaczeniu  na  15  stycznia  2008r.  terminu  rozprawy  z wniosku  Pani  Barbary  Czajki 
o zasiedzenie  nieruchomości  obejmującej  część  działki  Nr  2527/32  oraz  2527/9  o łącznej 
pow.  około  200m2 -  sygn.  akt.  I 1Ns  221/07.  W sprawie  z wniosku skarżącej  odbyły  się 
łącznie  cztery  posiedzenia  Sądu,  gdzie  na  ostatniej  z nich  tj.  25  lipca  2008r.  skarżąca 
wycofała wniosek o zasiedzenie nieruchomości. Tym samym na mocy postanowienia z dnia 
25 lipca 2008r. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Nie jest zatem prawdą jak wskazała 
skarżąca,  że  Sąd  oddalił  jej  wniosek  z uwagi  na  zbyt  krótki  okres  użytkowania 
nieruchomości. Z kolei na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 
6 stycznia  2009r.  Pani  Barbara  Czajka  nabyła  przez  zasiedzenie  własność  nieruchomości 
obejmującej  działkę  2527/39 o pow.195m2 w tym część  nieruchomości,  o którą  uprzednio 
występowała skarżąca. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż stan faktyczny sprawy oparł przede 
wszystkim  na  podstawie  dokumentów  zgromadzonych  w toku  postępowania,  zeznań 
świadków oraz w oparciu o opinię biegłego z zakresu geodezji. Jednocześnie Sąd wskazał,  
iż nie oparł się na zeznaniach świadków –Pani Renaty Szewczuk i Pani Ireny Niszczot gdyż 
świadkowie ci pozostają w konflikcie z Panią Barbarą Czajką stąd zaistniały wątpliwości, co 
do  ich  obiektywności.  Nadto  zeznania  ich  nie  znalazły  odzwierciedlenia  w materiale 
dowodowym  i pozostawały  z nim  w sprzeczności.  W  zasięganej  do  sprawy  Pani  Ireny 
Niszczot opinii prawnej w sprawie możliwości wzruszenia prawomocnego orzeczenia Sądu 
stwierdzającego  zasiedzenie  nieruchomości  Radca  Prawny  wskazał  na  możliwość 
wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu - powołując się 
na przepis art. 401 kodeksu postępowania cywilnego. Tak więc możliwość taka występuje, 
jeżeli:1)  w składzie  sądu  uczestniczyła  osoba  nieuprawniona  albo,  jeżeli  orzekał  sędzia 
wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać 
się wyłączenia,2) strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie 
reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności 
działania. Nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku 
niemożność  działania  ustała  lub brak reprezentacji  był  podniesiony w drodze zarzutu albo 
strona  potwierdziła  dokonane  czynności  procesowe.  Ponadto  można  żądać  wznowienia 
postępowania powołując się na art. 403 § 1 k.p.c. jeżeli:1) wyrok został oparty na dokumencie 
podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym.2) 
wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. Można również żądać wznowienia w razie 
późniejszego  wykrycia  prawomocnego  wyroku,  dotyczącego  tego  samego  stosunku 
prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które 
mogłyby  mieć  wpływ  na  wynik  sprawy,  a z  których  strona  nie  mogła  skorzystać 
w poprzednim postępowaniu (art.  403 § 2 k.p.c.)Zasadnicze znaczenie  ma jednak przepis  
art.  407  §1  k.p.c.  w myśl,  którego  skargę  o wznowienie  wnosi  się  w terminie 
trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie 
wznowienia,  a gdy  podstawą  jest  pozbawienie  możności  działania  lub  brak  należytej 
reprezentacji  –  od  dnia,  w którym  o wyroku  dowiedziała  się  strona.  To  oznacza,  że 
ewentualny  wniosek  skarżącej  jako  spóźniony  podlega  odrzuceniu  przez  Sąd  bez 
dokonywania jego merytorycznej oceny. O powyższym tj. o braku którejkolwiek z przesłanek 
określonych  w przywołanych  powyżej  przepisach  koniecznych  do  uznania,  iż  istnieją 
podstawy  do  wznowienia  postępowania  skarżąca  została  powiadomiona  pismem  z dnia  
17 czerwca 2010r. Jak z powyższego wynika nie zaistniały zaniechania mogące być podstawą 
do  sformułowania  zarzutów  przeciwko  Prezydentowi  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
o niegospodarności  w zakresie  gospodarki  nieruchomościami.  W związku  z powyższym 
Komisja Gospodarki i Rozwoju uznała skargę za bezzasadną.
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Poz. 2083

Uchwała Nr LXXX/1249/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 sierpnia 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1. Po ponownym rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Przybylaka i braku wskazania 
nowych okoliczności w sprawie, Rada Miasta podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale  
Nr XLVII/804/2009 z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2084

Uchwała Nr LXXXI/1250/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 września 2010r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 730.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 730.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 730.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 730.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

42



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

§ 3. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18.12.2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2085

Uchwała Nr LXXXI/1251/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 września 2010 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 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 pkt. 9 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz.1592 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§  1.  W  Uchwale  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.,  
§  15 otrzymuje  brzmienie:  |„§  15.  Określa  się  kwotę 27.500.000 zł,  do wysokości  której 
Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

§ 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. 2086

Uchwała Nr LXXXI/1252/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214  pkt  1  i  art.  215  ustawy  z  dnia  
27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.310.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę    610.000 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę    700.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.310.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.310.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2087

Zarządzenie Nr 1822/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 15 lipca 2010r.

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

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

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 25.504 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 25.504 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

44



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załącznik  do  zarządzenia  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Prezydenta  Miasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.

Poz. 2088

Zarządzenie Nr 1824/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 22 lipca 2010r.

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

Na  podstawie  art.  257  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  oraz  §  14  ust.1  pkt.1  uchwały  
Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009 roku - uchwała 
budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 107.391 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 107.391 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 107.391 zł
2.Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 107.391 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załączniki  do  zarządzenia  znajdują  się  do  wglądu  w  Biurze  Prezydenta  Miasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.

Poz. 2089

Zarządzenie Nr 1825/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lipca 2010r.

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

Na  podstawie  art.  257  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  oraz  §  14  ust.1  pkt.1  uchwały  
Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009 roku - uchwała 
budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:
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§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 34.441 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.441 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 34.441 zł
2.Zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę 34.441 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załącznik  do  zarządzenia  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Prezydenta  Miasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.

Poz. 2090

Zarządzenie Nr 1826/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lipca 2010r.

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

Na  podstawie  art.  257  pkt  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  oraz  §  14  ust.1  pkt.1  uchwały  
Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009 roku - uchwała 
budżetowa na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 58.300 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 58.300 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załączniki  do  zarządzenia  znajdują  się  do  wglądu  w  Biurze  Prezydenta  Miasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2091

Zarządzenie Nr 1827/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 23 lipca 2010r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 210.937 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 210.937 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 210.937 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.937 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga:  załącznik  do  zarządzenia  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Prezydenta  Miasta  
pok. 209 w godzinach urzędowania.

47



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (196)/2010

INFORMACJA
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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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