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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (215)/2013

Spis Treści
Poz. 2480
Uchwała NR XLVII/544/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 kwietnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  celem 
zabezpieczenia  wierzytelności  powstałych  w  wyniku  emisji  długoterminowych  obligacji 
kuponowych  w latach  2015  -  2023  związanych  z  Projektem pn.  "Uporządkowanie  gospodarki 
wodno  -  ściekowej  na  obszarze  Związku  Celowego  Gmin  MG  -  6"  dla  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i  Kanalizacji  Sp.  z  o.  o.  w Gorzowie Wlkp.,  w której  Miasto Gorzów Wlkp.  jest 
udziałowcem.

Poz. 2481
Uchwała NR XLVIII/545/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2482
Uchwała NR XLVIII/546/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.

Poz. 2483
Uchwała NR XLVIII/547/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji  Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015.

Poz. 2484
Uchwała NR XLVIII/548/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
szczególnych  zasad  użytkowania  obiektów gminnych  oraz  zasad  ochrony obiektów i  obszarów 
zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2485
Uchwała NR XLVIII/549/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
cen  i  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe  komunikacją  miejską  
w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt.

Poz. 2486
Uchwała NR XLVIII/550/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
sprzedaży  100  udziałów  w  Piekarniach  Lubuskich  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Sulęcinie  
Nr KRS 0000130659 nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk

Poz. 2487
Uchwała Nr XLVIII/551/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2488
Uchwała Nr XLVIII/552/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2489
Uchwała Nr XLVIII/553/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2490
Uchwała Nr XLVIII/554/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2491
Uchwała NR XLVIII/555/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2492
Uchwała NR XLVIII/556/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2493
Uchwała NR XLVIII/557/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2494
Uchwała NR XLVIII/558/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2495
Uchwała  NR XLIX/559/2013  Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  6  maja  2013  r.  w  sprawie 
współdziałania  celem realizacji  przedsięwzięcia  o nazwie „Promocja zintegrowanego podejścia  
w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego 
Gorzowa Wielkopolskiego”.

Poz. 2496
Uchwała Nr XLIX/560/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2497
Uchwała Nr XLIX/561/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 maja 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2498
Uchwała Nr XLIX/562/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.
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Poz. 2499
Uchwała Nr L/563/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2013r.  w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2500
Uchwała Nr L/564/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2013r.  w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2501
Uchwała Nr L/565/2013  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 maja 2013 r.  w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2502
Uchwała NR LI/566/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2503
Uchwała NR LI/567/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2504
Uchwała NR LI/568/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2505
Uchwała NR LI/569/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2506
Uchwała NR LI/570/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2507
Uchwała NR LI/571/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2508
Uchwała NR LI/572/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2509
Uchwała NR LI/573/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 2510
Uchwała NR LI/574/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2511
Uchwała NR LI/575/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2512
Uchwała NR LI/576/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2513
Uchwała NR LI/577/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2514
Uchwała NR LI/578/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2515
Uchwała NR LI/579/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie likwidacji 
Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2516
Uchwała NR LI/580/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania 
imienia Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2517
Uchwała Nr LI/581/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013r.  w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2518
Uchwała NR LI/582/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  udzielanie  bonifikaty  od  opłaty  za  przekształcenie  prawa  użytkowania  wieczystego  
w prawo własności.

Poz. 2519
Uchwała NR LI/583/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości.

Poz. 2520
Uchwała NR LI/584/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego.
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Poz. 2521
Uchwała NR LI/585/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego.

Poz. 2522
Uchwała NR LI/586/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego.

Poz. 2523
Uchwała  NR  LI/587/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  29  maja  2013  r.  w  sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 2524
Uchwała NR LI/588/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2525
Uchwała NR LI/589/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2526
Uchwała NR LI/590/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2527
Zarządzenie Nr 868/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2528
Zarządzenie  Nr  883/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  kwietnia  2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2529
Zarządzenie  Nr  886/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  29  kwietnia  2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2480

Uchwała Nr XLVII/544/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości Miasta Gorzowa Wlkp. celem 
zabezpieczenia wierzytelności powstałych w wyniku emisji długoterminowych obligacji 

kuponowych w latach 2015 - 2023 związanych z  Projektem pn. "Uporządkowanie gospodarki 
wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6" dla Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o. w Gorzowie Wlkp., w której Miasto Gorzów Wlkp. jest 
udziałowcem.

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

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

§ 2. 1. Zabezpieczenie stanowi hipoteka na niżej wymienionych nieruchomościach:
1) nieruchomość zabudowana - stadion piłkarski położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Olimpijskiej 
na działce o numerze 937/10 o pow. 6,8939 ha objętej księgą wieczystą nr GW1G/00066935/7. 
2) nieruchomość  zabudowana  -  stadion  żużlowy położony w Gorzowie  Wlkp.  pomiędzy  ulicą 
Śląską, Jasną i Kwiatową na działkach o numerach: 1221, 1222, 1223, 1224, 1226, 1313/1, 1507, 
1508, 1509, 1753/1 o łącznej powierzchni 5,3155 ha, dla których prowadzone są następujące księgi 
wieczyste o nr GW1G/00036444/9, GW1G/00074993/0, GW1G/00108056/8.
2. Koszty związane z zabezpieczeniem poniesie Miasto Gorzów Wlkp.

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

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

§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XLVI/533/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z dnia  
27  marca  2013  r.  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  obciążenie  hipoteką  nieruchomości  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  celem  zabezpieczenia  wierzytelności  powstałych  w wyniku  emisji 
długoterminowych  obligacji  kuponowych  w latach  2015  -  2023  związanych  z Projektem  pn. 
"Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG - 6" 
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp., w której Miasto 
Gorzów Wlkp. jest udziałowcem.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta

(-)
Jan Kaczanowski

Poz. 2481

Uchwała NR XLVIII/545/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t.  j.  Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.),  art.  11 ust.  2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 93 ust.2, art. 101 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.  j.  Dz. U. 
2013r., poz. 135 ze zm.) uchwala się:

Statut Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1 Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie obowiązującego prawa, 
w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
2013r., poz. 135 ze zm.)
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 
ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz. 1240  
ze zm.),
4)  rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  grudnia  2011r.  w  sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011r. Nr 292, poz. 1720)

Rozdział 2.
Nazwa i siedziba Rodzinnego Domu Dziecka.

§ 2 Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. zwany dalej RDD, placówka opiekuńczo – 
wychowawcza typu rodzinnego jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 
działającą, jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Siedziba RDD mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 1.

§  4  RDD  używa  na  wywieszkach,  pieczątkach,  formularzach,  ogłoszeniach  oraz 
korespondencji nazwy Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp.

§ 5 RDD nie posiada tablicy urzędowej.
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§ 6 RDD, jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego zapewnia dzieciom 
całkowicie  lub  częściowo  pozbawionym  opieki  rodziców  dzienną  i  całodobową  opiekę  oraz 
wychowanie, w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego.

§ 7 W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może przebywać od 4 do 8 
dzieci  oraz  osób,  które  osiągnęły  pełnoletność  przebywając  w  pieczy  zastępczej.  W  razie 
konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, 
za  zgodą  dyrektora  tej  placówki  oraz  po  uzyskaniu  zezwolenia  wojewody,  jest  dopuszczalne 
umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

Rozdział 3.
Zadania Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.

§ 8 Do zadań RDD w szczególności należy:
1) stworzenie jednej, wielodzietnej rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub 
przysposabiającej,
2) wychowanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się,
3) umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu,
4) zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
5)  ustalenie  zasad  kontaktów dziecka  z  rodzicami  w porozumieniu  z  sądem,  centrum pomocy 
rodzinie, rodziną, asystentem rodziny i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. 

§ 9 Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego współpracuje z koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny i centrum pomocy rodzinie w celu zapewnienia 
wysokiej  jakości  i  skuteczności  oddziaływań  wychowawczych  oraz  sprawowania  opieki  nad 
dzieckiem.

Rozdział 4.
Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka.

§ 10  Działalnością  RDD kieruje  Dyrektor  powoływany i  odwoływany przez  Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 11 Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania, a nie zastrzeżone do 
kompetencji innych organów.

§  12  Dyrektor  placówki  opiekuńczo  –  wychowawczej  typu  rodzinnej  jest  jednocześnie 
wychowawcą.  W razie  jego  nieobecności  placówką  rodzinną  kieruje  osoba  wyznaczona  przez 
podmiot prowadzący, w uzgodnieniu z dyrektorem.

§ 13 Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych 
jest Dyrektor i księgowy (osoba prowadząca rachunkowość jednostki).

§  14  Dyrektor  RDD  działa  na  podstawie  pełnomocnictw  udzielonych  przez  Prezydenta 
Miasta Gorzowa Wlkp., które określają jego uprawnienia i kompetencje.

§ 15  Szczegółową organizację RDD i zakres sprawowanej w RDD opieki nad dzieckiem 
określa regulamin organizacyjny.
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Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§  16  RDD  prowadzi  gospodarkę  finansową  jako  jednostka  budżetowa  Miasta  
Gorzowa Wlkp. zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 17  RDD prowadzi  gospodarkę finansową na  podstawie  planu finansowego ustalonego 
przez  Dyrektora  i  zatwierdzonego  przez  Dyrektora  Gorzowskiego  Centrum Pomocy Rodzinie  
i Polityki Społecznej.

§ 18 RDD posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

Rozdział 6.
Nadzór i kontrola

§ 19 Nadzór na działalnością RDD sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. i Wojewoda 
Lubuski.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 20 Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 21 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  22  Traci  moc  uchwała  Nr  LXIV/1003/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28  października  2009r.  w  sprawie  nadania  statutu  Rodzinnemu  Domowi  Dziecka  
w Gorzowie Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2482

Uchwała NR XLVIII/546/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  119  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony 
środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.)

§  1  Uchwala  się  Program  ochrony  środowiska  przed  hałasem  dla  Gorzowa  Wlkp., 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2483

Uchwała NR XLVIII/547/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2010-2015.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 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 LXIX/1097/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lutego 2010r. 
w  sprawie  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Obszarów  Zdegradowanych  –  miejskich, 
poprzemysłowych  i  powojskowych  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego  na  lata  2010-2015 
wprowadza się następującą zmianę: w rozdziale 6 pkt 6.1 zmienia się ppkt 35 z nazwą zadania, 
które  otrzymuje  brzmienie:  „35.  Rewitalizacja  zabytkowej  willi  Jaehnego  wraz  
z zagospodarowaniem terenu pod Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp." (kod terenu M1, 
charakter działania P,S,G).

§ 2 Wprowadzenie zmiany nazwy zadania podyktowane jest  możliwością ubiegania się  
o środki finansowe na projekty związane z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2484

Uchwała NR XLVIII/548/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczególnych zasad użytkowania obiektów gminnych oraz zasad ochrony obiektów 
i obszarów zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie art.40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), mając na celu:
-zachowanie i właściwą ekspozycję krajobrazu kulturowego i historycznego dziedzictwa miasta, 
-ochronę dóbr kultury współczesnej,
-ochronę historycznych układów urbanistycznych "Nowego Miasta" i "Zamościa", 
-ochronę obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów Gminnej Ewidencji Zabytków 
miasta Gorzów Wlkp., 
-ochronę historycznych osi i punktów widokowych, 
-zachowanie  i  rewaloryzację  funkcji  i  kompozycji  zieleni,  szczególnie  historycznych  parków, 
ogrodów i skwerów, 
-podnoszenie estetyki miasta,| 
uchwala się, co następuje:

§ 1.1 Uchwała reguluje szczególne zasady użytkowania obiektów gminnych oraz zasady 
ochrony obiektów i obszarów zabytkowych położonych w strefie śródmiejskiej Gorzowa Wlkp.,  
w zakresie:
1) umieszczania reklam na budynkach, na ogrodzeniach i na innych obiektach budowlanych oraz 
umieszczania reklam wolnostojących, w tym tymczasowych,
2) umieszczania urządzeń na frontowych elewacjach budynków,
3) zmian kolorystyki obiektów budowlanych,
4) urządzania ogródków gastronomicznych,
5) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Uchwała obowiązuje w strefie śródmiejskiej miasta Gorzów Wlkp., w granicach określonych na 
załączniku nr 1.
3. Zasady określone w uchwale są wiążące w odniesieniu do obiektów i obszarów zabytkowych 
oraz  do  nieruchomości  stanowiących  zasób  Miasta  Gorzów Wlkp.,  lub  nieruchomości,  których 
Prezydent Miasta jest zarządcą.

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) frontowej elewacji budynku – należy przez to rozumieć elewację budynku dostępną bezpośrednio 
od strony ulicy, placu lub od strony ogólnodostępnego wnętrza;
2)  witrynie  –  należy  przez  to  rozumieć  okno  lokalu  handlowego  lub  usługowego,  w  którym 
wystawia się towary i umieszcza informacje;
3)  ogródku gastronomicznym – należy przez  to  rozumieć  miejsce  poza  budynkiem,  na  którym 
zlokalizowane  są  elementy  zagospodarowania  przeznaczone  do  prowadzenia  działalności 
gastronomicznej;
4) banerze nadulicznym – należy przez to rozumieć reklamę okazjonalną na nośniku tekstylnym, 
winylowym, PCV lub PVC, rozpiętą na niezależnej konstrukcji nad ulicą lub pomiędzy budynkami;
5) badaniach stratygraficznych - należy przez to rozumieć badania obiektu zabytkowego mające na 
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celu ustalenie  chronologii  występujących warstw technologicznych i  nawarstwień historycznych 
oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji i jej detalu architektonicznego;
6) systemie NCS (Natural Colour System) – należy przez to rozumieć uniwersalny system opisu 
barwy polegający na nadaniu jej notacji określającej procentową zawartość podstawowych kolorów: 
żółci  -  Y, czerwieni -  R, błękitu  -  B, zieleni -  G i  kolorów achromatycznych -  N oraz stopnia 
sczernienia i chromatyczności.

§  3.  1  Ogródek  gastronomiczny  musi  być  funkcjonalnie  powiązany  z  działalnością 
gastronomiczną prowadzoną w budynku przy którym jest lokalizowany lub być urządzony tylko na 
czas trwania imprezy okolicznościowej.
2. W ogródkach gastronomicznych reklamy mogą być umieszczane wyłącznie: 
1) na lambrekinach markiz i innych zadaszeń,
2) na czaszach parasoli.
3. Wielkość reklamy na czaszy parasola nie może przekraczać połowy powierzchni czaszy.
4.  Ogranicza  się  kolorystykę  ogródków  gastronomicznych  do  barw  o  niskim  nasyceniu  
w odcieniach beżu, brązu, zieleni, szarości i bieli.
5.  Na terenie  ogródków gastronomicznych nie  dopuszcza  się  stosowania  sztucznych  wykładzin 
zakrywających istniejącą nawierzchnię, za wyjątkiem drewnianych podestów.

§  4.1  Urządzenia  klimatyzacyjne,  anteny  satelitarne,  agregaty  itp.  umieszczane  na 
frontowych elewacjach budynków muszą: 
1)  mieć  kolor  identyczny  jak  kolor  elewacji  lub  być  zasłonięte  reklamą  w  formie  zgodnej  
z zasadami niniejszej uchwały,
2)  być  dostosowane  do  kompozycji  budynku  tak,  aby  nie  przysłaniały  otworów  okiennych  
i drzwiowych oraz ozdobnych elementów architektonicznych.
2. Nie można reklamować towarów poprzez eksponowanie towarów lub ich części na frontowych 
elewacjach budynków.
3.  Nie  dopuszcza  się  instalowania  markiz  i  innego  rodzaju  zadaszeń  zasłaniających  detale 
architektoniczne, widoki na zabytki lub przesłaniających osie widokowe.
4.  Ogranicza  się  kolorystykę  markiz  i  innego  rodzaju  zadaszeń  na  frontowych  elewacjach 
budynków do dostosowanych do kolorystyki elewacji barw o niskim nasyceniu.
5.  Dopuszcza  się  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  budynków  wpisanych  do  Rejestru 
Zabytków pod warunkiem zachowania oryginalnego materiału, gabarytów, podziałów i detali okien 
i drzwi.
6.  Dopuszcza  się  wymianę  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  budynków  wpisanych  do  Gminnej 
Ewidencji Zabytków pod warunkiem zachowania oryginalnych gabarytów, podziałów i detali okien 
i drzwi.

§ 5 1 Nie dopuszcza się fragmentarycznych zmian kolorystyki poszczególnych kondygnacji 
frontowych elewacji budynków.
2. Ogranicza się zakres barw stosowanych na elewacjach budynków do barw o notacjach N, Y, Y-R, 
G i G-Y (w oparciu o system NCS), w stopniu sczernienia 0-60 % i chromatyczności 0-30%.
3. Ust. 2 nie dotyczy zakresów barw na elewacjach budynków wpisanych do Rejestru Zabytków lub 
Gminnej Ewidencji Zabytków wynikających z badań stratygraficznych.

§ 6.1 Reklamy można lokalizować tylko: 
1) na budynkach,
2)  na  rusztowaniach  lub  innych urządzeniach  instalowanych w związku  z  prowadzeniem robót 
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budowlanych,
3) na słupach reklamowo - ogłoszeniowych,
4) na słupach oświetlenia ulicznego,
5) w gablotach wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
2. W przypadku, gdy więcej niż trzy podmioty prowadzą działalność w jednym budynku dopuszcza 
się  umieszczenie  ich  reklam  o  jednakowym  formacie  na  wspólnym  nośniku  wolnostojącym 
bezpośrednio przy budynku.
3.  Dopuszcza  się  utrzymanie  istniejących,  trwale  związanych  z  gruntem tablic  typu  billboard  
o powierzchni 18 m2 i więcej.
4.  Dopuszcza  się  umieszczanie  reklam  okolicznościowych,  w  tym  związanych  z  kampaniami 
wyborczymi - na konstrukcjach lokalizowanych w pasie drogowym, za wyjątkiem umieszczania 
reklam na stylizowanych latarniach lub wśród skupisk krzewów i roślin ozdobnych.
5.  Reklamy  umieszczane  na  słupach  oświetleniowych  muszą  mieć  formę  pionowej  tablicy  
o powierzchni nie większej niż 0,7 m2.
6. Nie dopuszcza się umieszczania reklam wykonanych na nośniku tekstylnym, winylowym, PCV 
lub PVC, za wyjątkiem: 
1)banerów nadulicznych,
2)  lokalizowanych  na  nieruchomościach  reklam  dotyczących  sprzedaży  lub  wynajmu  tych 
nieruchomości,
3) okolicznościowych reklam wydarzeń kulturalnych i sportowych.
7.Zabrania się umieszczania reklam na drzewach.

§ 7.1 Reklamy na budynku muszą być umieszczane: 
1) równolegle do elewacji – wzdłuż linii poziomej lub pionowej wyznaczonej osiami okiennymi  
i drzwiowymi,
2) prostopadle do elewacji – na wysokości nie mniejszej niż 2,5 m nad gruntem.
2. Reklamy umieszczane równolegle do elewacji budynku można lokalizować tylko: 
1) do wysokości pierwszej kondygnacji naziemnej,
2) na dachu budynku,
3) na barierkach balkonu lub w witrynie lub oknie lokalu, w którym prowadzona jest działalność.
3. Reklamy na budynku winny spełniać następujące warunki: 
1) muszą być dostosowane do kompozycji budynku tak, aby nie przysłaniały otworów okiennych 
i drzwiowych oraz ozdobnych elementów architektonicznych,
2) muszą być sporządzone w barwach o niskim nasyceniu,
3) nie mogą zawierać elementów odblaskowych i  elementów emitujących światło pulsujące lub 
błyskowe,
4)  powierzchnia  ekspozycyjna  reklam  umieszczanych  prostopadle  do  elewacji  nie  może  być 
większa niż 0,5 m2 z każdej strony.
4.  Ogranicza  się  wielkość  reklam  umieszczanych  w  witrynie  lub  oknie  lokalu  do  30  procent 
powierzchni witryny lub okna.
5. Reklamy umieszczane na dachu budynku powinny mieć formę ażurową o wysokości nie większej 
niż 1/6 wysokości budynku.
6. Ogranicza się powierzchnię reklamy montowanej na barierkach balkonu do 0,7 m2.
7. Nie dopuszcza się umieszczania reklam nie związanych z prowadzoną w budynku działalnością: 
1) na wszystkich elewacjach budynków wpisanych do Rejestru Zabytków,
2) na frontowych elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
8. Na budynkach nie wpisanych do Rejestru Zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków ogranicza 
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się formę i wielkość reklamy nie związanej z prowadzoną w budynku działalnością do tablicy typu 
billboard o powierzchni 12 m2.
9. Nie dopuszcza się lokalizowania więcej niż dwóch reklam jednego podmiotu w ramach całego 
budynku, w którym działalność jest prowadzona.

§ 8.1 Ogranicza się okres ekspozycji reklamy na rusztowaniach instalowanych przy lub na 
frontowej  elewacji  budynku  w związku  z  prowadzeniem robót  budowlanych  do maksymalnie  
12 miesięcy.
2. Ogranicza się wielkość reklamy na rusztowaniach instalowanych przy lub na frontowej elewacji 
budynku do połowy powierzchni ekspozycyjnej.

§ 9 Wszelkie  działania  podejmowane w zakresie  określonym w §1 wymagają uzyskania 
pozytywnej opinii Prezydenta Miasta o ich zgodności z niniejszą uchwałą.

§  10  Dostosowanie  obowiązujących  umów do zasad  wynikających  z  niniejszej  uchwały 
winno nastąpić w wyniku negocjacji, przy poszanowaniu wiążących strony warunków tych umów.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  12  Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  jej  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2485

Uchwała NR XLVIII/549/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie cen i opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską 
w Gorzowie Wlkp. oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 

z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 8 
ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach 1)1) (Dz. U. Nr 97 poz. 1050 ze zm.), art. 15 ust. 5, art. 
33a ust. 6 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe1)2) (t. j. Dz. U. 
z  2000r.  Nr  50,  poz.601 ze  zm.),  art.  15  ust.1  pkt  10  i  11  ustawy z  dnia  16  grudnia  2010r.  
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13) - uchwala się, co następuje:

§  1.1.  Ustala  się  ceny  biletów  jednorazowych,  okresowych  i  karnetów,  normalnych  
i  ulgowych,  za  usługi  przewozowe świadczone  komunikacją  miejską  oraz  opłat  dodatkowych  
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i opłaty manipulacyjnej. 
2. Ustala się opłaty za przewóz rowerów i zwierząt (z wyjątkiem małych zwierząt trzymanych na 
rękach) w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz na danej linii.
3.Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin Bogdaniec, 
Deszczno,  Kłodawa,  Lubiszyn  i  Santok,  z  którymi  zawarte  jest  "Porozumienie  Komunalne"  
w  sprawie  powierzenia  miastu  Gorzów  Wlkp.  zadania  publicznego  w  zakresie  transportu 
zbiorowego na mocy, którego Miasto Gorzów Wlkp. jest jego Organizatorem.

§ 2.1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni są:
1) pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  oraz  emeryci  i  renciści  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji  
w  Gorzowie  Wielkopolskim Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  lub  Miejskiego  Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w zakresie ustalonym w załączniku do regulaminu wynagradzania 
–  na  podstawie  biletu  upoważniającego  do  bezpłatnych  przejazdów  komunikacją  miejską,  
ze zdjęciem posiadacza, wydanego przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim 
Sp. z o. o.,
2) inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidztwa, osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej 
egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym i wskazani przez nich przewodnicy – na 
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą  niezdolność do pracy  
i  samodzielnej  egzystencji;  (legitymacja  inwalidy  I-szej  grupy)  lub  orzeczenia  Powiatowego 
Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  stwierdzającego  znaczny  stopień 
niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość,
3)  osoby,  które  ukończyły  70  lat  –  na  podstawie  dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  
i umożliwiającego stwierdzenie wieku,
4) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku dziecka,
5) dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna w okresie 
do  ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej  lub  ponadgimnazjalnej  –  publicznej  lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia lub 
szkoły wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia – na podstawie: dzieci i młodzież: 
a) legitymacji przedszkolnej (wzór MEN-I/52/2) lub legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MEN-I/51/2) lub
b)  orzeczenia  komisji  lekarskiej  d/s  inwalidztwa i  zatrudnienia  wraz  z  legitymacją  szkolną  lub 
studencką lub
c) legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z legitymacją szkolną lub studencką.
6) osoby niewidome i słabo widzące oraz ich przewodnicy – na podstawie legitymacji Polskiego 
Związku  Niewidomych  lub  orzeczenia  Powiatowego  Zespołu  do  Spraw  Orzekania  
o  Niepełnosprawności  stwierdzającego  znaczny  lub  umiarkowany  stopień  niepełnosprawności 
spowodowany wadą  narządu  wzroku,  określony odpowiednim kodem (  04-O ),  wraz  z  innym 
dokumentem ze  zdjęciem potwierdzającym  tożsamość.  W przypadku  przewodników  wskazania 
przez niewidomego lub słabo widzącego,
7) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej wydanej przez Urząd ds. Kombatantów 
i  Osób  Represjonowanych  oraz  członkowie  Stowarzyszenia  Polaków  Poszkodowanych  przez  
III Rzeszę urodzeni przed 8 maja 1945r. - na podstawie legitymacji Stowarzyszenia,
8) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej 
zawsze  przy  przejazdach  wraz  z  dzieckiem  lub  przy  przejazdach,  po  dziecko,  z  miejsca 
zamieszkania  lub  miejsca  pobytu  do  przedszkola,  szkoły,  placówki  opiekuńczo-wychowawczej, 
ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia,  zakładu opieki  zdrowotnej,  poradni psychologiczno-pedagogicznej  i  z powrotem – na 
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podstawie: dla podróżujących wraz dzieckiem dokumentu dziecka, dla podróżujących po dziecko 
lub po jego odwiezieniu zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego,
9) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. i Policji,
10)  Honorowi  Dawcy  Krwi,  legitymujący  się  oddaniem  honorowo  co  najmniej:  mężczyźni  
25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp. – na podstawie legitymacji 
Honorowego Dawcy Krwi  w sztywnej  okładce  z  potwierdzonym wpisem oddania:  mężczyźni  
25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi,
11)  posiadacze  Biletów  Jednodniowych  (VBB  -  Bilet  Jednodniowy  T/P)  uprawniających  do 
przejazdu w relacji Berlin - Gorzów Wlkp. - Berlin lub Berlin - Gorzów Wlkp. do godz. 24:00  
w dniu skasowania biletu – na podstawie Biletu Jednodniowego (VBB- Bilet Jednodniowy T/P)  
w relacji  Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin  lub Berlin-Gorzów Wlkp.  ważne do godz.  24:00 w dniu 
skasowania biletu.
2. Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga 50%) na wszystkich liniach uprawnieni są: 
1)  dzieci  w  wieku  powyżej  4  lat  do  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego 
przygotowania  przedszkolnego –  na  podstawie  dokumentu  umożliwiającego stwierdzenie  wieku 
dziecka,
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego  do  ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej  lub  ponadgimnazjalnej  - 
publicznej  lub niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły publicznej,  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  
24 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej,
3)  zarejestrowani  bezrobotni  mieszkańcy  miasta  Gorzowa  Wlkp.,  którzy  utracili  prawo  do 
pobierania zasiłku na podst. art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. „b” w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / Dz. U. Nr 99 poz. 1001/ 
w okresie nie pobierania zasiłku, ulga przysługuje wyłącznie przy przejazdach na podstawie biletów 
jednorazowych i karnetów – na podstawie aktualnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, 
ważnego 1 miesiąc od daty wydania bądź przedłużenia ważności, potwierdzonego przez Wydział 
Transportu  Publicznego  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  wraz  z  dokumentem  umożliwiającym 
stwierdzenie tożsamości,
4) emeryci w wieku powyżej 60 lat i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści 
otrzymują dodatek oraz osoby uprawnione do renty socjalnej – na podstawie: dowodu osobistego 
lub  innego  dokumentu  umożliwiającego  stwierdzenie  tożsamości  oraz  legitymacji  emeryta  lub 
rencisty (w tym legitymacji upoważniającej do renty socjalnej) wydanej przez uprawniony organ.
3. Dokumenty stanowiące podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych są określone przepisami 
szczegółowymi  i  wydane  przez  polskie  władze  państwowe,  samorządowe  oraz  organizacje  
i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Ustala się ceny biletów za przejazd w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
do miejscowości: Baczyna, Łagodzin, Wawrów, zalew w Karninie: 
1) bilet jednorazowy: 
a) normalny - 2,90 zł
b) ulgowy - 1,45 zł 
2) bilet dobowy: 
a) normalny - 13,80 zł
b) ulgowy - 6,90 zł
3) karnet pięcioprzejazdowy: 
a) normalny - 13,40 zł
b) ulgowy - 6,70 zł
4) bilet siedmiodniowy: 
a) normalny - 28,00 zł
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b) ulgowy - 14,00 zł
5) bilet czternastodniowy:
a) normalny - 54,00 zł
b) ulgowy - 27,00 zł
6) bilet miesięczny imienny: 
a) normalny - 92,00 zł
b) ulgowy - 46,00 zł
7) bilet miesięczny na okaziciela:
a) normalny - 190,00 zł
b) ulgowy - 95,00 zł
8) bilet trzymiesięczny imienny: 
a) normalny - 260,00 zł
b) ulgowy - 130,00 zł
5. Ustala się ceny biletów za przejazd na liniach specjalnych:
1) normalny - 6,00 zł 
2) ulgowy - 3,00 zł 
6. Ustala się ceny biletów za przejazd na liniach normalnych poza granicami administracyjnymi 
Gorzowa Wlkp.  oraz  granicami  administracyjnymi  miejscowości:  Baczyna,  Łagodzin,  Wawrów, 
zalew w Karnin: 
1) bilet jednorazowy (z wyjątkiem Łupowa):
a) normalny - 6,40 zł
b) ulgowy - 3,20 zł
2) bilet czternastodniowy: 
a) normalny - 98,00 zł
b) ulgowy - 49,00 zł
3) bilet miesięczny imienny: 
a) normalny - 184,00 zł
b) ulgowy - 92,00 zł
7. Ustala się cenę biletu za przejazd do miejscowości Łupowo: 
1) bilet jednorazowy:
a) normalny - 3,60 zł
b) ulgowy - 1,80 zł
8. Ustala się ceny biletów za przejazd na terenie jednej gminy: 
1) bilet czternastodniowy:
a) normalny - 58,00 zł
b) ulgowy - 29,00 zł
2) bilet miesięczny imienny: 
a) normalny - 106,00 zł
b) ulgowy - 53,00 zł
3) bilet trzymiesięczny imienny:
a) normalny - 246,00 zł
b) ulgowy - 123,00 zł

§ 3.1. Ustala się wysokość opłat dodatkowych, liczonych jako wielokrotności ceny biletu 
jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd na liniach specjalnych za: 
1) przejazd osób bez ważnego biletu,
2) brak numeru "legitymacji do biletu miesięcznego" na znaczku kontrolnym biletu okresowego 
oraz za bilet okresowy zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, 
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adresu zamieszkania,
3)  niezapłacenie  należności  za  zabranie  ze  sobą  do środka przewozu zwierząt  lub  roweru  albo 
naruszenie przepisów o ich przewozie,
4)  brak  ważnego  dokumentu  poświadczającego  uprawnienie  do  bezpłatnego  lub  ulgowego 
przejazdu.
2. Opłaty dodatkowe stosuje się za: 
1) przejazd osób bez ważnego biletu: 
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 
uiszczenia opłaty - 35-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd 
na liniach specjalnych. 
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 
55  -  krotność  ceny  biletu  jednorazowego  ulgowego  obowiązującego  za  przejazd  na  liniach 
specjalnych. 
2) za przewóz roweru bez ważnego biletu, za przewóz zwierzęcia - w tym psa - bez ważnego biletu,  
kagańca lub aktualnego świadectwa szczepienia: 
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 
uiszczenia opłaty - 15-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd 
na liniach specjalnych. 
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 
20  -  krotność  ceny  biletu  jednorazowego  ulgowego  obowiązującego  za  przejazd  na  liniach 
specjalnych. 
3) za brak numeru "legitymacji do biletu miesięcznego" na znaczku kontrolnym biletu okresowego 
oraz za bilet okresowy zniszczony, nieczytelny, bez zdjęcia posiadacza, jego imienia i nazwiska, 
adresu zamieszkania: 
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 
uiszczenia opłaty - 15-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd 
na liniach specjalnych. 
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 
20  -  krotność  ceny  biletu  jednorazowego  ulgowego  obowiązującego  za  przejazd  na  liniach 
specjalnych. 
4)  za  przejazd  bez  ważnego  dokumentu  poświadczającego  uprawnienia  do  bezpłatnego  lub 
ulgowego przejazdu: 
a) płatne natychmiast lub w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do 
uiszczenia opłaty - 30-krotność ceny biletu jednorazowego ulgowego obowiązującego za przejazd 
na liniach specjalnych. 
b) płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty - 
45  -  krotność  ceny  biletu  jednorazowego  ulgowego  obowiązującego  za  przejazd  na  liniach 
specjalnych. 

§  4  Na  liniach  zbiorowej  komunikacji  miejskiej  ważne  są  bilety  z  nadrukiem  „MZK  
Gorzów Wielkopolski” (w tym bilety zakupione w automacie do sprzedaży biletów zainstalowanym 
w pojeździe) oraz bilety wyświetlane na ekranie telefonu komórkowego, na którym widoczne jest 
przesuwające  się  logo  MZK  Gorzów  Wielkopolski  lub  napis  MZK  Gorzów  Wielkopolski  
z zastrzeżeniem § 2 ust.1 pkt. 12 bądź inne określone przez Organizatora publicznego transportu 
zbiorowego.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 6 Tracą moc uchwały: 
1)Uchwała Nr XXX/335/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opłat, 
zwolnień  i  ulg  w opłatach  za  usługi  przewozowe komunikacją  miejską  oraz  sposobu ustalania 
wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą 
do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
2)Uchwała  Nr  XXXIII/370/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  lipca  2012  roku 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe 
komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
3)Uchwała Nr XXXVI/412/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 października 2012 roku 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe 
komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.
4)Uchwała Nr XXXVIII/420/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 listopada 2012 roku 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe 
komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej 
z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
-1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z dnia 
16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen produktów oferowanych 
konsumentom (Dz. Urz.  WE L. 80 z 4.07.1998). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii 
Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne (14)
-1)  2) Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  transpozycji  dyrektywy  Rady 
96/75/WE z dnia 19 listopada 1996r.  w sprawie systemów czarterowania i wyznaczania stawek 
przewozowych w krajowej i międzynarodowej żegludze śródlądowej we Wspólnocie (Dz. Urz. WE 
L 304 z 27.11.1996, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 2,  
str. 508, z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2486

Uchwała NR XLVIII/550/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie sprzedaży 100 udziałów w Piekarniach Lubuskich Sp. z o. o. z siedzibą w Sulęcinie 
Nr KRS 0000130659 nabytych w spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  9  lit.  g  Ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 1023 § 2 oraz art. 935 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 z dnia 18 maja 1964 r. 
ze zm.) oraz uchwał: nr LXI/689/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 listopada 2005 r.
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 i  nr  XXII/242/2003  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  30  grudnia  2003  r.  uchwala  się,  co 
następuje:

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  100  udziałów  w  "Piekarniach 
Lubuskich"  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w  Sulęcinie  Nr  KRS  0000130659  nabytych  na  podstawie 
postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 03.09.2009 r. Sygn I 1 Ns 145/08  
o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Zdzisławie Smyk zgodnie z wyceną biegłego rewidenta 
przy cenie wywoławczej 144.724,00 zł .

§  2  Załącznik  do  uchwały  stanowi  szacunkowa  wycena  sporządzona  przez  Kancelarię 
Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o. o. z dnia 28.02.2013 roku

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2487

Uchwała Nr XLVIII/551/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 38.734 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 38.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 38.734 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.734 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/551/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 57 155 195,00 - 38 734,00 57 116 461,00

 60016  Drogi publiczne gminne 5 361 887,00 - 38 734,00 5 323 153,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 508 753,00 - 38 734,00 4 470 019,00

630   Turystyka 126 812,00 38 734,00 165 546,00
 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 117 532,00 38 734,00 156 266,00

  6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

84 812,00 38 734,00 123 546,00

  
Razem: 458 516 694,00 0,00 458 516 694,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/551/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział 
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
630 0 0 123 546

700 5 849 663 0 90 000

801 0 0 1 360

803 0 0 150 000

852 0 0 1 111 000

853 0 0 2 195 034

900 0 0 825 000

921 0 12 962 300 0

926 1 000 000 0 0

RAZEM  
DOTACJE 6 849 663 12 962 300 4 495 940

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział 
Kwota dotacji w zł
przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4

630 0 0 20 000

754 0 0 10 000

801 0 11 300 287 0

851 0 0 1 978 665

852 0 0 1 784 800

853 0 156 180 0

854 0 4 371 587 0
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900 0 0 5 000

921 0 0 600 337

926 0 0 3 008 000

RAZEM  
DOTACJE 0 15 828 054 7 406 802

Poz. 2488

Uchwała Nr XLVIII/552/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 85.008 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 79.926 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę   5.082 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 85.008 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 79.926 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę   5.082 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/552/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 48 122 003,00 5 082,00 48 127 085,00

 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 113 000,00 5 082,00 118 082,00
  0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5 082,00 5 082,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 741 577,00 74 926,00 3 816 503,00

 85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 0,00 74 926,00 74 926,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 74 926,00 74 926,00
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1 918 825,00 5 000,00 1 923 825,00

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 23 500,00 5 000,00 28 500,00

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 3 000,00 5 000,00 8 000,00

  
Razem: 474 054 489,00 85 008,00 474 139 497,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/552/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 76 552 527,00 75 008,00 76 627 535,00

 85202  Domy pomocy społecznej 11 969 666,00 5 082,00 11 974 748,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 5 082,00 5 082,00
 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 800 000,00 69 926,00 869 926,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 440,00 65 472,00 587 912,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 999,00 3 000,00 18 999,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 316,00 1 454,00 16 770,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 962 816,00 5 000,00 8 967 816,00
 85333  Powiatowe urzędy pracy 2 195 034,00 5 000,00 2 200 034,00

  2320

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

2 195 034,00 5 000,00 2 200 034,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 104 937,00 5 000,00 18 109 937,00

 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne 2 619 282,00 5 000,00 2 624 282,00

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 5 000,00 6 500,00
  

Razem: 458 516 694,00 85 008,00 458 601 702,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/552/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział 

Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 123 546

700 5 849 663 0 90 000

801 0 0 1 360

803 0 0 150 000

852 0 0 1 111 000

853 0 0 2 200 034

900 0 0 825 000

921 0 12 962 300 0

926 1 000 000 0 0
RAZEM  

DOTACJE 6 849 663 12 962 300 4 500 940

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział 
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 20 000

754 0 0 10 000

801 0 11 300 287 0

851 0 0 1 978 665

852 0 0 1 784 800

853 0 156 180 0

854 0 4 371 587 0

900 0 0 5 000
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921 0 0 600 337

926 0 0 3 008 000

RAZEM  
DOTACJE 0 15 828 054 7 406 802

Poz. 2489

Uchwała Nr XLVIII/553/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust.1, art. 212 
ust.1, pkt 2, art.214 ust.3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 400.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 400.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 400.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLVIII/553/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 57 116 461,00 0,00 57 116 461,00

 60015  
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 
gminne)

14 616 442,00 - 400 000,00 14 216 442,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 669 725,00 - 400 000,00 12 269 725,00
 60016  Drogi publiczne gminne 5 323 153,00 400 000,00 5 723 153,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 470 019,00 400 000,00 4 870 019,00

  
Razem: 458 601 702,00 0,00 458 601 702,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/553/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2013r.

Nazwa zakładu budżetowego
Planowan

y stan 
środków

Klasyfikacja 
budżetowa

Przychody Koszty

Razem

w tym:

Razem

w tym:

Dział Rozdział Dotacje Koszty 
bieżące Inwestycje

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

     
w tym 
dotacja 
celowa 

   

Stan środków na początek roku 976 595    90 000    
Stan środków na koniec roku 980 000        
Ośrodek Sportu i Rekreacji  926 92604 4 600 268 1 000 000 4 788 977 4 672 977 116 000

     
w tym 
dotacja 
celowa 

   

Stan środków na początek roku 193 117    0    
Stan środków na koniec roku 4 408        
Ogółem    45 924 985 6 939 663 46 110 289 45 054 289 1 056 000
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Poz. 2490

Uchwała Nr XLVIII/554/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

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

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa -  do  uchwały  Nr  XL/454/2012  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025  otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
- do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025  
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLVIII/554/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2013-2025
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1. Dochody
W Wieloletniej  Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 

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

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

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:

• realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
• stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
• CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
• realny wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  

dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

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

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

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

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

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
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wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2012. 
Wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono: w roku 2013 – 

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

124,6%, w roku 2014 -102,3%, w latach 2015-2016 - 102,5% kolejno w latach ( prognozowana 
CPI).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz 
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90,

• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej  
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych  
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów  
ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 *  ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1  ) /   D n-1 +  
( Db n-2 + Sm n-2 - Wb n-2  ) /   D n-2  + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3  ) /   D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

 
R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
 i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O  -  planowane  na  rok  budżetowy odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  
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w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na 
cele  określone w art.  89 ust.  1  i  art.  90 oraz spłaty kwot wynikających z  udzielonych  
poręczeń i gwarancji,
D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
Db - dochody bieżące,
Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
Wb - wydatki bieżące,
n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 

przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się 
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.

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

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

6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :

Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z uwzględnieniem:
-  zmian  wynikających  z  zarządzeń  podjętych  przez  Prezydenta  Miasta,  mających  wpływ  na 
wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zmian budżetu miasta na rok 2013 w proponowanych projektach uchwał przedłożonych Radzie 
Miasta do uchwalenia w dniu 24 kwietnia 2013 r,
- aktualizacji  załącznika przedsięwzięć w zakresie:  zmian limitu zobowiązań, nakładów ogółem 
oraz limitów na poszczególne lata w związku z urealnieniem poniesienia kosztów.

Ponadto  proponuje  się  zmiany  załącznika  przedsięwzięć  (zał.  Nr  3  do  WPF)  polegające  
na  zmniejszeniu  zakresu  sfinansowania  w roku 2014 przedsięwzięcia  inwestycyjnego  "Budowa 
systemu  odprowadzania  wód  opadowych  z  rejony  zachodniej  części  miasta  Gorzowa  Wlkp."  
w kwocie 610.000 zł ( zwiększenie limitu o tą kwotę proponuje sie w roku 2016). 
Środki  zostaną  przeznaczone  na  wykonanie  64  miejsc  parkingowych  wraz  
z  zabezpieczeniem  środków  na  opłatę  przyłączeniową  w  ramach  zadania  "Przebudowa  zatok 
parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ul. Niemcewicza I etap".
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Poz. 2491

Uchwała NR XLVIII/555/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Nr XXXVIII/303/2012 z dnia  
28  marca  2012r.  w  sprawie  ustanowienia  odznaki  honorowej  "Odznaka  Honorowa  
Miasta Gorzowa Wlkp." uchwala się co następuje:

§ 1 Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp., otrzymują Pan/i.
1) Dańska Barbara,
2) Jaszkul Eugeniusz, 
3) Korban Edward, 
4) Kućko Elżbieta Weronika, 
5) Majchrzak Piotr, 
6) Piworun Wincenty,
7) Targos Marian, 
8) Wiek Wolfgang.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2492

Uchwała NR XLVIII/556/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie  art.  4  ustawy z  13  września  1996 r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych (t. j. Dz. U. 2011 nr 197 poz. 1172 ze zm.), po zasięgnięciu 
opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Gorzowie  Wlkp.  uchwala  się,  co 
następuje: 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI
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§  1  Właściciele  nieruchomości  zamieszkałych  i  niezamieszkałych,  na  których  powstają 
odpady komunalne zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1)  selektywne  zbieranie  i  przekazywanie  do  odbioru  na  zasadach  określonych  w  Regulaminie 
następujących rodzajów odpadów:
a) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego - szkło,
b) pozostałe odpady komunalne, poza odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi,
c)  odpaday  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpaday  opakowaniowe  ulegające  biodegradacji  
i odpady zielone - biodegradowalne i zielone, 
2) selektywne zbieranie pozostałych odpadów: 
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe
f) zużyte opony.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usunięcia śniegu, lodu, błota oraz innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu, lodu błota oraz innych zanieczyszczeń powinien być 
realizowany poprzez: 
1) odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. 

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ 
DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW 
I ICH UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM 

I TECHNICZNYM

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:
2) pojemnik na odpady 110l,
3) pojemniki na odpady 120l,
1) pojemniki na odpady 80l,
4) pojemniki na odpady 240l,
5) pojemniki na odpady 660l,
6) pojemniki na odpady 770l,
7) pojemniki na odpady 1100l,
8) pojemniki o pojemności od 5 m³ do 16 m³,
9) worki z tworzywa sztucznego oznaczone w rozmiarach od 80l do 120l oznaczone odpowiednimi 
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu segregowanego: 
a) kolor niebieski dla odpadów szklanych,
b) kolor żółty dla pozostałych odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi biodegradacji  
i zielonymi,
c) kolor zielony dla odpadów biodegradowalnych i zielonych,
10) pojemniki na odpady komunalne na drogach publicznych o pojemności od 30l do 70l.
11) ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na drogach publicznych: 
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a) na terenach miejskich po obu stronach drogi, co najmniej na początku i końcu drogi, po jednym 
na każdej stronie, przy czym odległość między koszami nie powinna być większa niż 500m.,
b)  na  terenach  wiejskich,  po  jednej  stronie  drogi  w  odległości  nie  większej  niż  10  m  od 
przystanków komunikacyjnych.
2. Pojemniki stałe, worki z tworzywa sztucznego należy rozmieścić przy lub na nieruchomości  
w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór odpadów.
3. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych  
i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska.
4.  Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się  pojemniki  wykonane z  trwałego materiału,  
w  szczególności  z  tworzywa  sztucznego  wyposażone  w  klapy  lub  pokrywy  umożliwiające 
zamknięcie  oraz  oznakowane w sposób jednoznacznie  wskazujący przeznaczenie  pojemnika  na 
odpady określonego rodzaju.
5. Konstrukcja pojemników powinna umożliwić ich opróżnianie grzebieniowym, bramowym lub 
hakowym  mechanizmem  załadowczym  pojazdów  przeznaczonych  do  odbioru  odpadów  albo 
hydraulicznym dźwigiem samochodowym.
6. Na mocy art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, na podstawie odrębnej uchwały, właściwy organ przejmie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne obowiązek wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne oraz obowiązek utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§  4  Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemnika  do  zbierania  odpadów  komunalnych 
zmieszanych na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują osoby w budynkach 
jednorodzinnych:
1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80l odbierany nie rzadziej niż 1 raz  
w tygodniu,
2) w nieruchomości zamieszkałej przez 4–6 osób, pojemnik 120l odbierany nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu,
3) w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240l odbierany nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu.

§  5.  1.  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  
w  budynkach  jednorodzinnych  oraz  domach  letniskowych,  minimalną  pojemność  pojemników 
przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych (biodegradowalne i zielone, 
pozostałe odpady komunalne), dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:
1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80l odbierany nie rzadziej niż 1 raz  
w tygodniu,
2) w nieruchomości zamieszkałej przez 4–6 osób, pojemnik 120l odbierany nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu,
3) w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240l odbierany nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu.
4) domy letniskowe – pojemnik 80 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od  
15 marca do 15 października lub zgodnie z deklaracją mieszkańców o okresach przebywania.
2.  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy w budynkach 
jednorodzinnych, minimalną ilość worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów 
komunalnych (szkło): 
1) nie więcej niż trzy osoby 1 worek odbierane nie rzadziej 1 raz w miesiącu,
2) 4 i więcej osób 2 worki odbierane nie rzadziej 1 raz w miesiącu.
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§  6  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości  w  budynkach  wielorodzinnych  minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, jeżeli z nich korzysta:
1) nie więcej niż 9 osób – w wymiarze 1x 240l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240 l, odbierany nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu,
3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1x 1100 l, odbierany nie rzadziej niż  
1 raz w tygodniu,
4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 2x 1100 l, odbierany nie rzadziej niż  
1 raz w tygodniu,
5)  nie  mniej  niż  31  osób i  więcej-  w wymiarze  3x  1100 l,  odbierany nie  rzadziej  niż  1  raz  
w tygodniu,

§  7  Ustala  się  dla  właścicieli  nieruchomości  w  budynkach  wielorodzinnych  minimalną 
wielkość  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  segregowanych  odpadów  komunalnych 
(biodegradowalne  i  zielone  ,  szkło,  pozostałe  odpady  komunalne)  dla  każdego  z  rodzaju 
selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:
1) nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 240 l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2x 240 l, odbierany nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu,
3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 1x 660l, odbierany nie rzadziej niż
 1 raz w tygodniu,
4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 1x 770 l, odbierany nie rzadziej niż 
1 raz w tygodniu,
5) nie  mniej  niż  31 osób i  więcej  -  w rozmiarze 1x 1100 l,  odbierany nie  rzadziej  niż  1 raz  
w tygodniu,

§ 8 Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne lub na których prowadzona jest  wszelkiego rodzaju 
działalność gospodarcza, minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych 
uwzględniając  następującą  miesięczną  średnią  ilość  wytwarzanych  odpadów oraz  częstotliwość 
odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla szkół wszelkiego typu – 4 litry komunalnych zmieszanych oraz 2 l litry odpadów zebranych 
selektywnie na każdego ucznia, studenta i pracownika nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu 
roku;
2)  dla  żłobków,  przedszkoli  i  innych  form  wychowania  przedszkolnego  –  4  litry  odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz 2 litry odpadów zebranych selektywnie na dziecko i pracownika,
3)  dla  świetlic  -  4  litry  odpadów  komunalnych  zmieszanych  oraz  2  litry  odpadów  zebranych 
selektywnie na osobę nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
4) dla lokali handlowych – 30 litrów odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20 litrów odpadów 
zebranych selektywnie na 10m2 pow. całkowitej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
5) dla lokali  gastronomicznych – 20 litrów odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 litrów 
odpadów zebranych selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
6)  dla  lokali  rzemieślniczych,  usługowych i  produkcyjnych – 80 litrów odpadów komunalnych 
zmieszanych  oraz  40  litrów  odpadów  zebranych  selektywnie  na  dziesięciu  pracowników  nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
7)  dla  instytucji,  urzędów,  spółdzielni  i  innych  obiektów  użyteczności  publicznej  –  80  litrów 
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odpadów komunalnych zmieszanych oraz 40 litrów odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu 
pracowników nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
8) dla cmentarzy – 4400 litrów na każde 1 500m2 powierzchni nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu 
w ciągu roku;
9)  dla  internatów,  hoteli,  pensjonatów  i  innych  placówek  całodziennego  pobytu  –  15  litrów 
odpadów komunalnych zmieszanych i 8 litrów odpadów zebranych selektywnie na jedno łóżko nie 
rzadziej niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;
10) na każdą działkę (ogród działkowy) – 40 litrów odpadów komunalnych zmieszanych oraz  
20 litrów odpadów zebranych selektywnie w okresie od 1 marca do 31 października, nie rzadziej 
niż 1 raz w tygodniu w ciągu roku;

Rozdział 3.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI

§ 9 Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 
ma zapewnić:
1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
3) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów 
do końca 2014 roku.

Rozdział 4.
PROWADZENIE ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1)  odpady segregowane należy gromadzić  w pojemnikach lub  w przeznaczonych  do tego  celu 
workach,
2) meble oraz odpady wielkogabarytowe odbiera się zgodnie z harmonogramem,
3) zużyte opony odbiera się zgodnie z harmonogramem,
4) odpady biodegradowalne i zielone – gromadzi się na terenie nieruchomości na kompostowniku, 
wykorzystywane na potrzeby własne – nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych lub 
oddawanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych workach foliowych 
koloru zielonego lub pojemnikach,
5)  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  -  pochodzące  z  robót  remontowo  -  budowlanych  należy 
zgłaszać indywidualnie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący: 
1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach i punktach aptecznych 
lub do PSZOK,
2) chemikalia - w wyznaczonych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących 
sprzedaż baterii, szkołach, przedszkolach) lub do PSZOK,
4) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych związanych z działalnością motoryzacyjną oraz 
w stacjach obsługi i naprawy samochodów lub do PSZOK,
5)  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  -  odbierane  są  zgodnie  z  harmonogramem  lub 
dostarczane indywidualnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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Rozdział 5.
ZAGOSPODAROWANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH POCHODZĄCYCH Z 

GOSPODARSTW DOMOWYCH

§ 11. 1. Szczegółowe wymagania i zasady gromadzenia nieczystości ciekłych:
1)  właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  regularnego  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych  przez  przedsiębiorców  posiadających  zezwolenie  w  zakresie  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) nakazuje się odprowadzanie ścieków powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody 
chlewnej i innych zwierząt do wydzielonych zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 12. 1.  Właściciele  nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 
(zmieszanych)  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości  zgodnie  z  §4  w  przypadku 
budynków jednorodzinnych oraz zgodnie z §6 w przypadku budynków wielorodzinnych.
2.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  segregowanych  odpadów 
komunalnych, określonych w § 1 pkt 1 lit. b i c z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz  
w tygodniu.
3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane 
będą zgodnie z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1raz w miesiącu.
4. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyte baterie odbierane będą zgodnie 
z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1raz w miesiącu.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z robót remontowo - budowlanych odbierane 
będą zgodnie z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1raz w miesiącu.
6.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  z  terenu 
nieruchomości  w  sposób  systematyczny,  nie  dopuszczając  do  przepełnienia  się  urządzeń  do 
gromadzenia  nieczystości  ciekłych,  gwarantując  zachowanie  czystości  i  porządku  na 
nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące.
7. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą 
sukcesywnie, tak by pojemniki na odpady komunalne nie były przepełnione nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu.
8. Odpady wyszczególnione w §. 1 pkt. 1 Regulaminu, użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do 
wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na 
obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu 
drogowym  (Dz.  U.  z  2005r.  Nr  108  poz.  908  ze  zm.)  oraz  w  odniesieniu  do  przystanków 
komunikacji publicznej.

Rozdział 7.
MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I 

WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 13. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości nie 
służącej do użytku publicznego jeżeli powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej 
lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 
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być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest dozwolona, jeżeli: 
1) nie jest związana z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. z wymianą olejów, smarów, 
płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,
2) nie  powoduje zanieczyszczenia ziemi i  wód oraz pogorszenia stanu porządku i  czystości  na 
terenie nieruchomości i nie jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich,
3) powstałe odpady są gromadzone i usuwane na zasadach określonych w Regulaminie.

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH

§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest:
1) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta,
2)  stosować  zabezpieczenia  uniemożliwiające  samowolne  wydostanie  się  zwierzęcia  poza 
pomieszczenia lub teren nieruchomości,
3) zapewnić stały nadzór.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest: 
1) w odniesieniu do psów: 
a) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzić psy na smyczy,
b) psy agresywne, psy duże dodatkowo w nałożonym na pysk kagańcu.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
a)  na  terenach  przeznaczonych  do  wspólnego  użytku  sprawować  opiekę  nad  zwierzęciem  
i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru,
b)  uniemożliwić  wprowadzanie  zwierząt  do  piaskownic  i  innych  urządzeń  służących  do 
użytkowania przez dzieci.

§ 15. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku 
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
2. Nieczystości o których mowa w ust. 1 należy umieszczać w szczelnych, foliowych woreczkach 
i pozbywać się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.

Rozdział 9.
WARUNKI I WYMAGANIA DLA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA 

TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem 
zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt 
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych 
w  sposób  zgodny  z  prawem,  w  tym  zwłaszcza  z  wymaganiami  niniejszego  Regulaminu  
i  niepowodowanie  zanieczyszczeń  terenu  nieruchomości  oraz  wód  powierzchniowych  
i podziemnych,
2) niepowodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) wobec innych osób zamieszkujących  
w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.
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§ 17 Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne,  jednorodzinne,  instytucje użyteczności publicznej, centra(placówki) 
handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe na terenach miejskich.

Rozdział 10.
WYZNACZANIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ 

PRZEPROWADZENIA

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) budynki mieszkalne wielorodzinne,
2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, 
produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli 
zwierząt,
3) zakłady pracy,
4) obiekty użyteczności publicznej,
5) węzły cieplne,
6) sieć kanalizacyjna,
7) składowiska odpadów komunalnych.
2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach: 

1) od 01 kwietnia do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 31 października.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 19 Wykonanie uchwały powierza się:
1. Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
2. Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. w pozostałym zakresie.

§  20  Traci  moc  Uchwała  nr  XLII/501/2013  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
23  stycznia  2013r.  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  
Miasta Gorzowa Wlkp.( Dz. U. z dnia 31 stycznia 2013r., poz.373).

§ 21 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2493

Uchwała NR XLVIII/557/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
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(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 p. Haliny Puchalskiej uznaje się za bezzasadną - uzasadnienie stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

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

Poz. 2494

Uchwała NR XLVIII/558/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 kwietnia 2013 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 Państwa Angeliki i  Roberta Więcek uznaje się za bezzasadną -  uzasadnienie 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski

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

44



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (215)/2013

Poz. 2495

Uchwała NR XLIX/559/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja zintegrowanego 
podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1 Miasto Gorzów Wlkp. przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Deszczno, 
Kłodawa  i  Santok  w  sprawie  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia  pod  nazwą  „Promocja 
zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz 
Obszaru  Funkcjonalnego  Gorzowa  Wielkopolskiego”,  współfinansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2007-2013.

§  2  Miasto  Gorzów Wlkp.  będzie  pełnić  rolę  Lidera  projektu  –  koordynatora  realizacji 
projektu i poniesie koszty wkładu własnego do projektu, a Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa 
i Santok będą pełnić rolę Partnerów w projekcie.

§  3  Zakres  wspólnego  przedsięwzięcia  i  finansowania  określone  zostaną  w  odrębnej 
umowie.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2496

Uchwała Nr XLIX/560/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 6 maja 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.  j.  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.);  art.211 ust 1,
art. 212 ust 1, pkt 1, 2 art.214 ust. 1, art.215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
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§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 92.703 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 92.703 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 92.703 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 92.703 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.301 zł
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę           103.004 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę           103.004 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLIX/560/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 maja 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750   Administracja publiczna 1 406 600,00 92 703,00 1 499 303,00

 75095  Pozostała działalność 0,00 92 703,00 92 703,00

  2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 78 797,00 78 797,00

  2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków o których 
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00 13 906,00 13 906,00

  
Razem: 475 619 996,66 92 703,00 475 712 699,66
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLIX/560/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 maja 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
750   Administracja publiczna 36 956 959,00 92 703,00 37 049 662,00

 75095  Pozostała działalność 604 238,00 92 703,00 696 941,00

  2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
związków powiatów na dofinansowanie zadań 
bieżących

250 788,00 - 10 301,00 240 487,00

  4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 16 882,00 16 882,00
  4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 5 186,00 5 186,00
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 902,00 2 902,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 892,00 892,00
  4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 414,00 414,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 128,00 128,00
  4308 Zakup usług pozostałych 0,00 1 224,00 1 224,00
  4309 Zakup usług pozostałych 0,00 376,00 376,00

  4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 0,00 57 375,00 57 375,00

  4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 
i opinii 0,00 17 625,00 17 625,00

  
Razem: 460 082 201,66 92 703,00 460 174 904,66
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLIX/560/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 maja 2013 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2013 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział 
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej

1 2 3 4
630 0 0 123 546
700 5 849 663 0 90 000
801 0 0 1 360
803 0 0 150 000
852 0 0 1 111 000
853 0 0 2 200 034
900 0 0 825 000
921 0 12 962 300 0
926 1 000 000 0 0

RAZEM  
DOTACJE 6 849 663 12 962 300 4 500 940

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

    

Dział 
Kwota dotacji w zł

przedmiotowej podmiotowej celowej
1 2 3 4

630 0 0 20 000
754 0 0 10 000
801 0 11 300 287 0
851 0 0 1 978 665
852 0 0 1 784 800
853 0 156 180 0
854 0 4 382 627 0
900 0 0 5 000
921 0 0 600 337
926 0 0 3 008 000

RAZEM  
DOTACJE 0 15 839 094 7 406 802
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Poz. 2497

Uchwała Nr XLIX/561/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 6 maja 2013r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLIX/561/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 maja 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 449 856,00 4 000,00 19 453 856,00

 90095  Pozostała działalność 2 723 658,00 4 000,00 2 727 658,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 154,00 4 000,00 27 154,00

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 900 637,00 - 4 000,00 14 896 637,00
 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00 - 4 000,00 21 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 - 4 000,00 16 000,00

  
Razem: 460 174 904,66 0,00 460 174 904,66
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Poz. 2498

Uchwała Nr XLIX/562/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 6 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

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

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa -  do  uchwały  Nr  XL/454/2012  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025  otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
- do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  19  grudnia  2012  roku  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLIX/562/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 maja 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
na lata 2013-2025
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1. Dochody
W Wieloletniej  Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w roku 

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

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

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:

• realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
• stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
• CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
• realny wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  

dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

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

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

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

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

Wypełniając przesłanki realności planowanych wpływów oparto je na poziomie i dynamice 
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wykonania w latach 2010-2011 oraz przewidywanym wykonaniu w roku 2012. 
Wpływy  udziałów  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  ustalono:  w  roku  

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

2013  –  124,6%,  w  roku  2014  -102,3%,  w  latach  2015-2016  -  102,5%  kolejno  w  latach 
( prognozowana CPI).

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

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

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

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

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

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

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

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

W latach prognozowanych planuje się zaciągnięcie długu w formie kredytu w roku 2013 - 
w kwocie 84.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu.

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

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

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

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

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

• spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz 
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90,

• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

• potencjalnych  spłat  kwot  wynikających  z  udzielonych  poręczeń  oraz  gwarancji  do 
planowanych  dochodów ogółem budżetu  nie  może  przekroczyć  średniej  arytmetycznej  
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych  
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące,  do dochodów 
ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 *  ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1  ) /   D n-1 +  
( Db n-2 + Sm n-2 - Wb n-2  ) /   D n-2  + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3  ) /   D n-3

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R  - planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
O  -  planowane  na  rok  budżetowy odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  
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w art.  89 ust.  1 i  art.  90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone  w  art.  89  ust.  1  i  art.  90  oraz  spłaty  kwot  wynikających  z  udzielonych  poręczeń  i 
gwarancji,

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

Przy obliczaniu relacji, o których mowa powyżej, dla roku poprzedzającego rok budżetowy 
przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się 
wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
W Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały określone jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy
 o  finansach  publicznych  po  uwzględnieniu  art.  244  ustawy  o  finansach  publicznych  
tj.  dotyczącym  dodania  przypadających  do  spłaty  w  danym  roku  kwoty  zobowiązań  związku 
współtworzonego  przez  daną  jednostkę  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  miasta  
Gorzowa Wlkp. takie zobowiązania nie występują.

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

6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :
Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  

z uwzględnieniem:
-zmian  wynikających  z  zarządzeń  podjętych  przez  Prezydenta  Miasta,  mających  wpływ  na 
wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
-zmian budżetu miasta na rok 2013 w proponowanych projektach uchwał przedłożonych Radzie 
Miasta do uchwalenia w dniu 6 maja 2013 r.; dodatkowo ujęto realizację zadania pn."Promocja 
zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz 
Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego" w roku 2014,
-aktualizacji  załącznika  przedsięwzięć  w  zakresie  zmian  limitu  zobowiązań  w  związku  
z podpisaniem umowy.
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Poz. 2499

Uchwała Nr L/563/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 maja 2013r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 537.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 537.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 537.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 537.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr L/563/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 16 maja 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 57 116 461,00 0,00 57 116 461,00

 60015  
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi 
gminne)

14 216 442,00 0,00 14 216 442,00

  4270 Zakup usług remontowych 186 552,00 500 000,00 686 552,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 547 165,00 37 000,00 1 584 165,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 269 725,00 - 537 000,00 11 732 725,00

  
Razem: 460 174 904,66 0,00 460 174 904,66
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Poz. 2500

Uchwała Nr L/564/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 maja 2013r.

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

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 172.568 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 172.568 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 172.568 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 172.568 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

59



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (215)/2013

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr L/564/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 16 maja 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
700   Gospodarka mieszkaniowa 11 937 363,00 172 568,00 12 109 931,00

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 797 700,00 172 568,00 5 970 268,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 600 000,00 172 568,00 3 772 568,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 709 937,00 - 172 568,00 18 537 369,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 5 838 569,00 - 172 568,00 5 666 001,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 000,00 - 172 568,00 437 432,00

  
Razem: 460 174 904,66 0,00 460 174 904,66
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Poz. 2501

Uchwała Nr L/565/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

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

§  1.  Załącznik  Nr  1  -Wieloletnia  Prognoza  Finansowa -  do  uchwały  Nr  XL/454/2012  
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025  otrzymuje  brzmienie  jak 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
- do uchwały Nr XL/454/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie 
uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  lata  2013  -  2025 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  Nr  3  -  Wykaz  przedsięwzięć  -  do  uchwały  Nr  XL/454/2012  Rady  
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013 - 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do 
niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 1 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr L/565/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 16 maja 2013 r.

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

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

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

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

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:

• ·realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
• ·stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
• ·CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
• ·realny wzrost  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  

dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2013 -w kwocie 84.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia długu.

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

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

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

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

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

• ·spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz 
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 
ust. 1 i art. 90,

• ·wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 
oraz  art.  90  wraz  z  należnymi  odsetkami  i  dyskontem  od  papierów  wartościowych 
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,

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

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

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

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

6. Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :

Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z  uwzględnieniem  zmian  budżetu  miasta  na  rok  2013,  wynikających  z  projektów  uchwał 
przedłożonych Radzie Miasta do uchwalenia w dniu 16 maja 2013 r.
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Poz. 2502

Uchwała NR LI/566/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  
z  siedzibą  w  Gorzowie  Wlkp.  ul.  Puszkina  31,  I  Uzupełniające  Liceum Ogólnokształcące  dla 
Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych, z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 31.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2503

Uchwała NR LI/567/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22, II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych.
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§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Przemysłowa 22.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2504

Uchwała NR LI/568/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji VI Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§  1  Z  dniem  31  sierpnia  2013  r.  wyłącza  się  z  Zespołu  Szkół  Technicznych  
i Ogólnokształcących z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 e, VI Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 4 e.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
Poz. 2505

Uchwała NR LI/569/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
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z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Okrzei 42, Technikum Uzupełniające nr 1. 

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 1 z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Okrzei 42.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2506

Uchwała NR LI/570/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2015 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Budowlanych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Okrzei 42, Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2015 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Okrzei 42.

§  3  Z dniem 1 września  2013 roku nie  dokonuje  się  rekrutacji  uczniów do Technikum 
Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2507

Uchwała NR LI/571/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Gastronomicznych z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna 35, Technikum Uzupełniające nr 3.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 3 z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna 35.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2508

Uchwała NR LI/572/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Gastronomicznych z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna 35, Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Okólna 35.
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§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2509

Uchwała NR LI/573/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Odzieżowych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 64 C, Technikum Uzupełniające nr 4. 

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 4 z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Śląska 64 C.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2510

Uchwała NR LI/574/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Zespołu Szkół Mechanicznych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 32, Technikum Uzupełniające nr 5.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 5 z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Dąbrowskiego 32.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2511

Uchwała NR LI/575/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67, Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2512

Uchwała NR LI/576/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23, Technikum Uzupełniające nr 9 dla Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum Uzupełniające nr 9 dla Dorosłych 
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2513

Uchwała NR LI/577/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. wyłącza się z Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą 
w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 6 dla Dorosłych.

§  2  Z  dniem 31  sierpnia  2013  r.  likwiduje  się  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  nr  6  dla 
Dorosłych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Pomorska 67.
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§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2514

Uchwała NR LI/578/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23, Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 9 dla Dorosłych.

§  2  Z  dniem 31  sierpnia  2013  r.  likwiduje  się  Zasadniczą  Szkołę  Zawodową  nr  9  dla 
Dorosłych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2515

Uchwała NR LI/579/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie likwidacji Technikum nr 9 dla Dorosłych w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  9  lit.  h  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 62 ust. 5, art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)  
w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
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oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1 Z dniem 31 sierpnia 2013 r.  wyłącza się z Zespołu Szkół Ogrodniczych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23, Technikum nr 9 dla Dorosłych.

§ 2 Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Technikum nr 9 dla Dorosłych z siedzibą  
w Gorzowie Wlkp. ul. Poznańska 23.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2516

Uchwała NR LI/580/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust.  4 załącznika nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami)  
uchwala się, co następuje:

§  1  Nadaje  się  Miejskiemu  Przedszkolu  Integracyjnemu  nr  9  w  Gorzowie  Wlkp.  
ul. Widok 25 imię „Na Zielonym Wzgórzu”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2517

Uchwała Nr LI/581/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 2013r. poz.594) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.595), art.211 ust.1, art. 212 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy dnia  
27 sierpnia  2009 rok o finansach publicznych (Dz.  U.  Nr 157,  poz.1240 ze  zm.)  Rada Miasta 
uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 59.392 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 59.392 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 59.392 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.392 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LI/581/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 maja 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 12 336 880,00 47 214,00 12 384 094,00

 80101  Szkoły podstawowe 725 819,00 2 500,00 728 319,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 44 800,00 2 500,00 47 300,00
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 26 716,00 4 652,00 31 368,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 5 348,00 4 652,00 10 000,00
 80104  Przedszkola 4 402 552,00 6 594,00 4 409 146,00

  2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin  (związków  gmin),  powiatów  (związków 
powiatów),  samorządów województw,  pozyskane z 
innych źródeł

0,00 6 594,00 6 594,00

 80120  Licea ogólnokształcące 281 961,00 33 468,00 315 429,00

  2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin  (związków  gmin),  powiatów  (związków 
powiatów),  samorządów województw,  pozyskane z 
innych źródeł

0,00 33 468,00 33 468,00

852   Pomoc społeczna 48 925 342,00 10 950,00 48 936 292,00
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 118 082,00 5 300,00 123 382,00

  0960 Otrzymane  spadki,  zapisy  i  darowizny  w  postaci 
pieniężnej 0,00 5 300,00 5 300,00

 85202  Domy pomocy społecznej 6 185 290,00 5 650,00 6 190 940,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 650,00 5 650,00
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2 523 825,00 1 228,00 2 525 053,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 1 726 325,00 1 228,00 1 727 553,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 487,00 1 228,00 3 715,00

  
Razem: 475 712 699,66 59 392,00 475 772 091,66

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LI/581/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 maja 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 172 438 369,00 47 214,00 172 485 583,00

 80101  Szkoły podstawowe 39 605 486,00 2 500,00 39 607 986,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854 114,00 2 500,00 856 614,00
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 441 934,00 4 652,00 3 446 586,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 208,00 3 060,00 40 268,00
  4300 Zakup usług pozostałych 30 124,00 1 592,00 31 716,00
 80104  Przedszkola 26 434 540,00 6 594,00 26 441 134,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 997 474,00 4 091,00 1 001 565,00
  4300 Zakup usług pozostałych 768 153,00 2 503,00 770 656,00
 80120  Licea ogólnokształcące 19 222 829,00 33 468,00 19 256 297,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 119,00 33 468,00 65 587,00

852   Pomoc społeczna 77 425 792,00 10 950,00 77 436 742,00
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 445 628,00 5 300,00 6 450 928,00
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  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 161 405,00 3 000,00 164 405,00
  4220 Zakup środków żywności 219 732,00 2 300,00 222 032,00
 85202  Domy pomocy społecznej 11 974 748,00 5 650,00 11 980 398,00
  4270 Zakup usług remontowych 202 300,00 5 650,00 207 950,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 537 369,00 1 228,00 18 538 597,00
 85410  Internaty i bursy szkolne 5 666 001,00 1 228,00 5 667 229,00
  4270 Zakup usług remontowych 97 082,00 1 228,00 98 310,00

  
Razem: 460 174 904,66 59 392,00 460 234 296,66
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Poz. 2518

Uchwała NR LI/582/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust.2 pkt 2, art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 ust.1 
i  7ustawy z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo 
własności (t. j. Dz. U. z 1012r. poz. 83), uchwala się co następuje:

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  udzielanie  osobom  fizycznym  bonifikaty  od  opłaty  z  tytułu 
przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności  nieruchomości 
wykorzystywanych  na  cele  mieszkaniowe  i  przeznaczonych  pod  tego  rodzaju  zabudowę  -  na 
warunkach i w wysokości określonej w niniejszej uchwale.

§ 2.1. Ustala się wysokość stawek procentowych bonifikaty: 
1) 50% - pod warunkiem jednorazowej zapłaty tej opłaty,
2) 25% - gdy spłata następuje w ratach. 
2. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust.1 pkt 2, podlega oprocentowaniu przy 
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank 
Polski.

§  3  Traci  moc  uchwała  nr  LXVII/1072/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski 

Poz. 2519

Uchwała NR LI/583/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 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.) oraz § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/655/2008  
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Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r.  w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania  i  obciążania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  i  użyczania  (Dz.  Urz.  Woj. 
Lubuskiego Nr 94, poz. 1419) zmienionej uchwałą Nr VI/53/2011 z dnia 23 lutego 2011r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubuskiego Nr 39 poz. 784) oraz uchwałą Nr XXIV/249/2012 z dnia 25 stycznia 2012r.  
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 422) uchwala się, co następuje:

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  zbycie  niezabudowanej  nieruchomości  położonej  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wąskiej o wartości 948.000 zł, obejmującej działkę gruntu Nr 562/22 
o pow. 7.921m².

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2520

Uchwała NR LI/584/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

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

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

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z  Fundacją  Ad  Rem  i  Fundacją  Obrony  Praw  Zwierząt  „Anaconda”  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego o pow.45,20m² usytuowanego w budynku przy ul. Łokietka 28. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski
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Poz. 2521

Uchwała NR LI/585/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

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

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

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z  Fundacją  Misericordia  umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.26,60m²  usytuowanego  
w budynku przy ul. Towarowej 6a. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2522

Uchwała NR LI/586/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

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

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

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z "Zespołem Medycyny Paliatywnej - Dotyk Anioła" W. Gwozdowski i A. Waraksa Spółka Jawna 
umowy  najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.120,10m²  usytuowanego  w  budynku  przy  
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ul. Towarowej 6a. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2523

Uchwała NR LI/587/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Nr XXXVIII/303/2012 z dnia  
28  marca  2012r.  w  sprawie  ustanowienia  odznaki  honorowej  "Odznaka  Honorowa  Miasta  
Gorzowa Wlkp." uchwala się co następuje:

§ 1 Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp., otrzymuje Pan Krzysztof Gonerski. 

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2524

Uchwała NR LI/588/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 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 Pani Teresie Marii Klimek honorowe obywatelstwo Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2525

Uchwała NR LI/589/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 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 Edwardowi Korbanowi honorowe obywatelstwo Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski 

Poz. 2526

Uchwała NR LI/590/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 maja 2013 r.

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

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  
z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  oraz  §  88  ust.3  uchwały  nr  VII/58/2003  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego Nr 9, poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.) zmienionej uchwałą nr XXXI/475/2008 z dnia 
26 marca 2008r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 34, poz.721 z dnia 16 kwietnia 2008r.), uchwałą 
nr LXXXIII/1293/2010 z dnia 27 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 120, poz.1930 
z dnia 23 grudnia 2010r.) oraz uchwała nr XXVIII/289/2012 z dnia 28 marca 2012r. (Dz. Urz. Woj.  
Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r., poz.887) uchwala się co następuje:

§ 1 W § 1 uchwały Nr III/5/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 grudnia 2010r.  
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej 
uchwałą Nr IV/35/2010 z dnia 29 grudnia 2010r., uchwałą nr XXI/219/2011 z dnia 23 listopada 
2011r., uchwałą nr XXX/351/2012 z dnia 30 maja 2012r. i uchwałą nr XXXVIII/446/2012 z dnia 28 
listopada 2012r.,  wprowadza się następującą zmianę:|w pkt 3 ppkt 1 i  2 otrzymują brzmienie:  
"1. Halina Kunicka - Przewodnicząca, 2. Izabella Szafrańska-Słupecka - Wiceprzewodnicząca,”

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

(-)
Jerzy Sobolewski 
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Poz. 2527

Zarządzenie Nr 868/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 639.980 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 639.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 639.980 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 639.980 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

84



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 6 (215)/2013

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 868/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 marca 2013r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710   Działalność usługowa 2 676 500,00 2 880,00 2 679 380,00

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 2 880,00 2 880,00

  2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

0,00 2 880,00 2 880,00

754   Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 9 767 100,00 629 000,00 10 396 100,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 757 100,00 629 000,00 10 386 100,00

  2110

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

9 687 000,00 629 000,00 10 316 000,00

801   Oświata i wychowanie 12 330 880,00 6 000,00 12 336 880,00
 80101  Szkoły podstawowe 719 819,00 6 000,00 725 819,00

  2010

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

0,00 6 000,00 6 000,00

852   Pomoc społeczna 48 119 903,00 2 100,00 48 122 003,00
 85295  Pozostała działalność 934 000,00 2 100,00 936 100,00
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  2010

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

0,00 2 100,00 2 100,00

 
Razem: 473 414 509,00 639 980,00 474 054 489,00

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 868/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 marca 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
710   Działalność usługowa 3 270 300,00 2 880,00 3 273 180,00

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 353 000,00 2 880,00 355 880,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00 2 880,00 5 880,00

754   Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 11 344 951,00 629 000,00 11 973 951,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 9 757 000,00 629 000,00 10 386 000,00

  4050 Uposażenia  żołnierzy  zawodowych  oraz 
funkcjonariuszy 6 275 000,00 541 000,00 6 816 000,00

  4060 Pozostałe  należności  żołnierzy  zawodowych  oraz 
funkcjonariuszy 885 000,00 36 500,00 921 500,00

  4070 Dodatkowe  uposażenie  roczne  dla  żołnierzy 
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 553 000,00 46 100,00 599 100,00

  4080
Uposażenia  i  świadczenia  pieniężne  wypłacane  przez 
okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym 
ze służby

85 000,00 5 400,00 90 400,00

801   Oświata i wychowanie 172 432 369,00 6 000,00 172 438 369,00
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 80101  Szkoły podstawowe 39 599 486,00 6 000,00 39 605 486,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 51 300,00 6 000,00 57 300,00

852   Pomoc społeczna 76 544 427,00 2 100,00 76 546 527,00
 85295  Pozostała działalność 1 408 857,00 2 100,00 1 410 957,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 084 000,00 2 100,00 1 086 100,00

  
Razem: 457 876 714,00 639 980,00 458 516 694,00
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Poz. 2528

Zarządzenie Nr 883/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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 35.500 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 35.500 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.500 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 883/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 kwietnia 2013r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 48 127 085,00 35 500,00 48 162 585,00

 85213  

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

499 600,00 35 000,00 534 600,00

  2010

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

163 600,00 35 000,00 198 600,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 854 000,00 500,00 854 500,00

  2010

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

0,00 500,00 500,00

  
Razem: 474 139 497,00 35 500,00 474 174 997,00
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 883/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 76 627 535,00 35 500,00 76 663 035,00

 85213  

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

539 600,00 35 000,00 574 600,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 539 600,00 35 000,00 574 600,00
 85219  Ośrodki pomocy społecznej 4 694 504,00 500,00 4 695 004,00
  3110 Świadczenia społeczne 0,00 500,00 500,00

  
Razem: 458 601 702,00 35 500,00 458 637 202,00
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Poz. 2529

Zarządzenie Nr 886/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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    1.444.999,66 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę    1.444.999,66 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę    1.444.999,66 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    1.444.999,66 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.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 886/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 0,00 82 242,66 82 242,66

 01095  Pozostała działalność 0,00 82 242,66 82 242,66

  2010

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

0,00 82 242,66 82 242,66

852   Pomoc społeczna 48 162 585,00 762 757,00 48 925 342,00

 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 821 000,00 305 000,00 2 126 000,00

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

1 821 000,00 305 000,00 2 126 000,00

 85295  Pozostała działalność 936 100,00 457 757,00 1 393 857,00

  2010

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

2 100,00 457 757,00 459 857,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 1 923 825,00 600 000,00 2 523 825,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 0,00 600 000,00 600 000,00
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  2030
Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gmin 
(związków gmin)

0,00 600 000,00 600 000,00

  
Razem: 474 174 997,00 1 444 999,66 475 619 996,66

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 886/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 29 kwietnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010   Rolnictwo i łowiectwo 179 060,00 82 242,66 261 302,66

 01095  Pozostała działalność 0,00 82 242,66 82 242,66
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 361,82 1 361,82
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 234,10 234,10
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 16,68 16,68
  4430 Różne opłaty i składki 0,00 80 630,06 80 630,06

852   Pomoc społeczna 76 663 035,00 762 757,00 77 425 792,00

 85214  Zasiłki  i  pomoc  w  naturze  oraz  składki  na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 321 000,00 305 000,00 3 626 000,00

  3110 Świadczenia społeczne 3 321 000,00 305 000,00 3 626 000,00
 85295  Pozostała działalność 1 420 957,00 457 757,00 1 878 714,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 086 100,00 444 025,00 1 530 125,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 000,00 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 35 250,00 8 732,00 43 982,00
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854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 109 937,00 600 000,00 18 709 937,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 460 000,00 600 000,00 1 060 000,00

  2540 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  niepublicznej 
jednostki systemu oświaty 2 208,00 8 832,00 11 040,00

  3240 Stypendia dla uczniów 450 603,00 562 488,00 1 013 091,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 7 170,00 28 680,00 35 850,00

  
Razem: 458 637 202,00 1 444 999,66 460 082 201,66
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INFORMACJE
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech - Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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