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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 707 
Uchwała Nr LXXII/859/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie ustalenia sposobu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 
Poz. 708 
Uchwała nr LXXII/860/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, 
internatach i przedszkolach miejskich. 
 
Poz. 709 
Uchwała nr LXXII/861/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 20076r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 710 
Uchwała Nr LXXII/862/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 
 
Poz. 711 
Uchwała Nr LXXII/863/2006 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 712 
Uchwała Nr LXXII/864/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie przyjęcia Statutu Izby Wytrzeźwień. 
 
Poz. 713 
Uchwała Nr LXXII/865/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby 
Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia. 
 
Poz. 714 
Uchwała LXXII/866/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie 
udzielenia dotacji celowych dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 715 
Uchwała Nr LXXII/867/2006  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  28 czerwca 2006 roku  
 sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele 
publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery 
pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. 

 
Poz. 716 
Uchwała nr LXXII/868/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z  dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 717 
Uchwała Nr LXXII/869/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  
w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 718 
Uchwała Nr LXXII/870/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 czerwca 2006r.   
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 
 
Poz. 719 
Uchwała Nr LXXII/871/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. 
 
Poz. 720 
Uchwała Nr LXXII/872/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie warunków zbycia nieruchomości. 
 
Poz. 721 
Uchwała Nr LXXII/873/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 
wraz z informacją  o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych 
instytucji kultury. 

 
Poz. 722 
Uchwała Nr LXXII/874/2006  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg. 
 
Poz. 723 
Uchwała Nr LXXII/875/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu 
pn.”Łączą nas rzeki”  w formie weksla „in blanco”  
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Poz. 724 
Uchwała Nr LXXII/876/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu 
pn.”Polsko  - Niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.” w formie weksla „in 
blanco”  
 
Poz. 725 
Uchwała Nr LXXII/877/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 726 
Uchwała Nr LXXII/878/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 727 
Uchwała Nr LXXII/879/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 728 
Uchwała Nr LXXII/880/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Poz. 729 
Uchwała Nr LXXII/881/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 730 
Uchwała Nr LXXII/882/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 731 
Uchwała Nr LXXII/883/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 732 
Uchwała Nr LXXII/884/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 733 
Uchwała Nr LXXII/885/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 734 
Uchwała Nr LXXII/886/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”  
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Poz. 735 
Uchwała nr LXXII/887/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę przyszkolnych boisk sportowych” w formie weksla 
„in blanco” 
 
Poz. 736 
Uchwała nr LXXII/888/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 roku 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych  
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę przyszkolnych boisk sportowych”  
w formie weksla „in blanco” 

 
Poz. 737 
Uchwała Nr LXXII/889/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r. 
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej  
i tramwajowej, na rok 2006, dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 738 
Uchwała nr LXXII/890/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2006 r. dla Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 739 
Uchwała Nr LXXII/891/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie stawek dotacji przedmiotowej. 
 
Poz. 740 
Uchwała nr LXXII/892/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 741 
Uchwała Nr LXXII/893/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r. 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 
Poz. 742 
Uchwała Nr LXXII/894/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

 
Poz. 743 
Uchwała Nr LXXII/895/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006r.  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

 
Poz. 744 
Uchwała Nr LXXII/896/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 
2006r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji  Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 745 
Uchwała nr LXXIII/897/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn.  
„ Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”  
w formie weksla „in blanco”  
 
Poz. 746 
Uchwała Nr LXXIII/898/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2006r. w sprawie 
wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Regionalnego Komitetu 
Sterującego w województwie lubuskim. 
 
Poz. 747 
Uchwała Nr LXXIII/899/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2006r. w  sprawie 
ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego 
punktu. 
 
Poz. 748 
Uchwała Nr LXXIII/900/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 749 
Uchwała Nr LXXIII/901/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Poz. 750 
Uchwała Nr LXXIII/902/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  11 lipca  2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 751 
Zarządzenie Nr 2038 /I/2006 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2006 
roku w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 752 
Zarządzenie Nr 2040 /I/2006 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 
roku w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 707 
 

Uchwała Nr LXXII/859/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie ustalenia sposobu głosowania wyboru Przewodniczącego  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 64 ust. 2 uchwały Nr 
VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu 
Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się następujący sposób głosowania tajnego na wybór przewodniczącego 

Rady  Miasta: 
1. Rada miasta wybiera przewodniczącego rady ze swego grona, spośród nieograniczonej 

liczby kandydatów. Prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy członek rady miasta. 
2. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania ostemplowanych 

pieczęcią Rady Miasta. 
3. Kandydaci na przewodniczącego rady miasta umieszczani są na karcie do głosowania w 

porządku alfabetycznym. Obok każdego nazwiska z prawej strony widnieje kratka „za” i 
kratka „przeciw”. 

4. Głosowanie przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków 
rady miasta. 

5. Po ustaleniu listy kandydatów przez radę, komisja skrutacyjna sporządza karty do 
głosowania i rozdaje je radnym. 

6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w jednej z kratek z prawej strony 
nazwiska kandydata. 

7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego ( wg listy obecności), który 
podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do urny kartę do 
głosowania. 

8. Wybór przewodniczącego rady miasta następuje bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
 
§ 2. Ustalenie wyników głosowania: 

1. Ważność głosu: 
a) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znaki „X” 

jednocześnie w więcej niż jednej kratce, nie postawiono żadnego lub przekreślono 
kartę; 

b) nieważne są również karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone oraz karty 
całkowicie przedarte; 

2. Za wybranego kandydata uważa się radnego, który uzyskał bezwzględną większość 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. 
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3. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a podczas głosowania 
żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów ( zgodnie z pkt. 8 § 1 ) 
przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno 
dwie największe ilości głosów.   

 
4. Komisja skrutacyjna sporządza protokół. 
5. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. 
6. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                
 
                                                                    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
       Grażyna Wojciechowska 

 
 

Poz. 708 
 

Uchwała nr LXXII/860/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 
 

w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych, 
internatach i przedszkolach miejskich. 

 
         Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592  
ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
         § 1. Korzystanie ze stołówek funkcjonujących i prowadzonych przez  placówki 
oświatowe ma charakter odpłatny. 
 
         § 2. Opłata za posiłek dla pracownika stanowi równowartość pełnych kosztów 
ponoszonych na jego wytworzenie. 
 
         § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 
2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 709 
 

Uchwała nr LXXII/861/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 20076r. 
 

w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 
ze zm), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Ustanawia się Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. w następującym brzmieniu : 
 

Gminny System  Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 
na  terenie miasta  Gorzowa Wlkp. 

 
 I.   Cel systemu.  
 
Głównym celem systemu jest skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. Dla realizacji celu ustala się trzy strategiczne kierunki działań:  
 

1. Profilaktyka: promowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców funkcjonowania 
rodziny poprzez uruchomienie sprzyjających mechanizmów społecznych, prawnych i 
edukacyjnych.  

2. Interwencja: wczesna identyfikacja czynników ryzyka występowania przemocy, 
eliminowanie interakcji opartych na przymusie, izolacja sprawców oraz ochrona ofiar 
przemocy poprzez działania ratownicze. 

3. Wsparcie: zapobieganie skutkom występowania przemocy, zmniejszanie ich zakresu, 
utrwalanie osiągniętych zmian i zapobieganie powtarzaniu zjawiska przemocy 
poprzez działania terapeutyczne, edukacyjne, prawne oraz monitorowanie środowisk 
zagrożonych. 

 
II.   Podmioty tworzące System i ich zadania. 

 
Konstrukcję systemu oparto na koordynacji i integracji działań gminnych służb i instytucji 
kompetentnych w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 
1. Koordynacja systemu. 

Koordynatorem systemu jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej. 

 
2. Podmioty realizacji bezpośredniej. 

Realizatorami bezpośrednimi są:  
• Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej wraz z jednostkami 

podległymi, w zakresie: 
o rozpoznawania środowisk zagrożonych przemocą 
o udzielania schronienia ofiarom przemocy 
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o tworzenia planów pomocy dla ofiar przemocy 
o pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i socjalnej ofiarom 

przemocy  
o monitorowania sytuacji rodzin dotkniętych przemocą  
o przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pomagających zespołów  
o utrzymywania bazy danych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacji 

przemocy 
o promowania właściwych relacji interpersonalnych i sposobów radzenia sobie            

w sytuacjach trudnych 
o realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie 
o organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
 

• Wydział Edukacji UM wraz z jednostkami podległymi, w zakresie: 
o rozpoznawania środowisk zagrożonych przemocą 
o informowania o sytuacjach przemocy w rodzinie odpowiednich służb 
o pomocy psychologicznej i pedagogicznej ofiarom przemocy 
o współdziałania z innymi instytucjami pomocowymi w realizacji planów 

pomocy ofiarom przemocy 
o edukacji dotyczącej właściwych relacji interpersonalnych i sposobów radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych 
• Wydział Spraw Społecznych UM w zakresie: 

o Udzielania informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji 
zaistnienia   zjawiska przemocy w rodzinie. 

• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie: 
o rozpoznawania środowisk zagrożonych przemocą  
o informowania o sytuacjach przemocy odpowiednich służb 
o współdziałania z innymi instytucjami pomocowymi w realizacji planów 

pomocy ofiarom przemocy 
 

3. Podmioty współpracujące i wspierające. 
Do instytucji współpracujących w ramach systemu należą: 
• Sąd, w zakresie: 

o stosowania środków zapobiegawczych, wymierzania kar i środków karnych 
wobec sprawców przemocy domowej 

o regulowania sytuacji prawnej ofiar przemocy 
o kierowania ofiar do instytucji pomocowych 
o kurateli sprawców przemocy 

• Policja, w zakresie: 
o rozpoznawania środowisk zagrożonych przemocą 
o interwencji w środowiskach rodzinnych (wraz z procedurą Niebieskich Kart) w 

celu izolowania sprawców i ochrony ofiar przemocy 
o udzielania ofiarom informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy 
o działań edukacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
o współdziałania z innymi instytucjami pomocowymi w realizacji planów 

pomocy ofiarom przemocy 
• Służba zdrowia, w zakresie: 

o rozpoznawania środowisk zagrożonych przemocą 
o informowania o sytuacjach przemocy w rodzinie odpowiednich służb 
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o pomocy medycznej i  oceny stanu zdrowia ofiar przemocy 
o udzielania ofiarom informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy 
o współdziałania z innymi instytucjami pomocowymi w realizacji planów 

pomocy ofiarom przemocy 
o promowania zdrowia psychicznego  

• Media, w zakresie: 
o informowania ofiar o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy  
o edukacji podnoszącej poziom wiedzy społecznej o zjawisku przemocy 
o promowania właściwych relacji interpersonalnych i sposobów radzenia sobie            

w sytuacjach trudnych 
• Organizacje pozarządowe, osoby prywatne i fizyczne, kościół i inne związki 

wyznaniowe w zakresie: 
o rozpowszechnienia wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie 
o promowania idei aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego z rodziną 
o aktywizowania do samopomocy społeczności lokalnych w przypadkach 

występowania przemocy  w rodzinie 
o udzielania wsparcia ofiarom przemocy 
 

III.  Zasady funkcjonowania Systemu 
Działanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy uwzględnia: 
 

1. Ścisłą współpracę pomiędzy uczestnikami systemu, opartą o partnerstwo i wspólnie 
wypracowane procedury postępowania. 

2. Priorytet ochrony ofiar i ich bezpieczeństwa, zapobiegający wtórnej wiktymizacji. 
3. Podejmowanie działań najwcześniej, jak to jest możliwe. 
4. Stały monitoring funkcjonowania systemu, jego ewaluacja i udoskonalanie.  
5. Kompetencje powiatu, samorządu województwa i wojewody w zakresie określonym 

ustawą, tj.  
o opracowanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie 
o organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 
o opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania 

interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w 
rodzinie dla osób realizujących te zadania 

 
 § 2. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. będzie realizowany w latach 2006 – 2016. 
 
 § 3. Koordynatorem Systemu jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej. 
 
 §  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta 

 
Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 710 

 
Uchwała Nr LXXII/862/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 
 
 Na podstawie art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jedn. 
tekst: Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w powiecie 
gorzowskim. 

 
§ 2. Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną zakłada rozwiązania  

o charakterze interdyscyplinarnym. Został opracowany w oparciu o aktualną sytuację 
społeczno – ekonomiczną środowiska lokalnego oraz analizę dotychczasowych rozwiązań  
w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka i rodziny. Działania systemu 
koordynowane będą przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 

 
§ 3. System posiada trzy cele strategiczne : 

1. Wspieranie rodziny i pomoc w realizowaniu jej podstawowych funkcji – jako działania 
zapobiegające jej marginalizacji i interwencji w zakresie prawa rodzinnego. 
2. Zapewnienie dziecku optymalnej formy opieki w jego środowisku rodzinnym poprzez 
wsparcie i pracę z jego rodziną naturalną, a w przypadku niepowodzenia innej formy opieki 
zastępczej, adopcji. 
3. Rozbudowa sieci rodzinnych form opieki zastępczej. 
 
 § 4. System posiada cztery cele operacyjne : 
1. Tworzenie i rozwój instytucji świadczących profesjonalną pomoc rodzinie w zakresie 
psychologiczno – pedagogicznym, socjalnym i prawnym. 
2. Permanentne szkolenie kadry placówek pomocy społecznej uwzględniające potrzeby 
klientów. 
3. Przekształcenie placówek opieki instytucjonalnej w bardziej przyjazne dziecku. 
4. Budowa szerokiej koalicji ponadresortowej, działającej na rzecz dziecka i rodziny. 
 
 § 5. System zakłada  następujące działania o charakterze priorytetowym : 
1. Opieka nad rodziną wielodzietną o niskim statusie materialnym jako zagrożoną 
marginalizacją. 
2. Wsparcie i opieka nad rodzinami, w których występuje problem niepełnosprawności. 
 
 § 6. Lokalny system opieki nad dzieckiem i rodziną w powiecie gorzowskim jest 
systemem partnerskim skupiającym różne instytucje ściśle ze sobą współpracujące  
w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny. Należą do nich : 
1. Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich 
2. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 
3. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy 
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4. Ośrodek Wsparcia Rodziny 
5. Pogotowie Opiekuńcze 
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
7. Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia 
rodzinnego 
8. Rodzinny Dom Dziecka 
9. Rodziny zastępcze niespokrewnione i spokrewnione z dzieckiem   
10. Policja 
11. Instytucje Oświatowe 
12. Służba Zdrowia 
13. Powiatowy Urząd Pracy 
14. Organizacje pozarządowe, osoby prawne i fizyczne 
 
 § 7. Współpraca między uczestnikami systemu odbywa się na podstawie wspólnie 
wypracowanych procedur. 
 
 § 8. Działanie systemu zakłada : 
1.Ścisłą współpracę między uczestnikami systemu, skierowaną na konkretną rodzinę lub 
problem. 
2. Jak najwcześniejszą pomoc dziecku i rodzinie w ich środowisku rodzinnym. 
3. Pracę z rodziną w oparciu o interdyscyplinarną diagnozę tej rodziny oraz plan pracy 
sporządzony przez zespół specjalistów z poszczególnych instytucji pracujących w systemie. 
4. Pracę z rodziną w formie kontraktu zawierającego warunki do spełnienia, ramy czasowe  
i  formy pomocy oferowane przez odpowiednie instytucje. Wypełnienie kontraktu stanowi 
podstawę do wnioskowania o reintegrację rodziny. W przypadku niewywiązania się  
z kontraktu podejmowane są czynności zmierzające do pozbawienia władzy rodzicielskiej  
i umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej lub w innej formie opieki zastępczej. 
5. Praca z rodziną podlega ciągłemu monitoringowi. 
6. Każda zreintegrowana rodzina objęta jest wsparciem i fachową pomocą przez odpowiednie 
instytucje. 
7. System jest poddany ewaluacji. 
 
 § 9. Działania podejmowane w ramach systemu odbywają się w trzech obszarach : 
1.Obszar profilaktyki – obejmujący działania wspierające, zapobiegające odbieraniu dzieci 
ich rodzinom naturalnym i umieszczaniu w zastępczych formach opieki. W obszarze tym 
dominującą rolę pełni pracownik socjalny, który dysponuje wiedzą o zagrożonych rodzinach 
w rejonie swojego działania oraz dokonuje wstępnej diagnozy problemowej rodziny.  
W oparciu o sporządzoną diagnozę ustala plan pracy i wspierania rodziny. W realizacji planu 
dysponuje zapleczem wszystkich instytucji uczestniczących w systemie, świadczących 
specjalistyczne usługi pomocowe. 
2. Obszar działań interwencyjnych – obejmujący pracę z rodziną naturalną, pozbawioną 
władzy rodzicielskiej lub z jej ograniczeniem, ukierunkowaną na reintegrację tej rodziny. 
Dominującą rolę w tym obszarze pełni Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy i placówki 
opiekuńczo – wychowawcze, w których aktualnie przebywa dziecko. Dla rodziny 
sporządzana jest diagnoza problemowa, a na jej podstawie zespół specjalistów opracowuje 
plan pracy z rodziną. Plan przedstawiony jest w formie kontraktu zawartego z GCPRiPS.  
W realizacji kontraktu uczestniczą różne instytucje działające w ramach systemu świadczące 
specjalistyczną pomoc i wsparcie. Kontrakt jest monitorowany i podlega ocenie. W oparciu  
o ocenę podejmowane są działania w kierunku reintegracji lub też zapewnienia dziecku 
optymalnej formy opieki, w tym szczególnie adopcji. 
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3. Obszar działań wspierających – obejmujący wsparcie i pomoc rodzinom zreintegrowanym. 
Pomoc świadczona jest przez instytucje uczestniczące w systemie w formie : poradnictwa, 
terapii indywidualnej lub grupowej, szkoleń w zakresie funkcjonowania rodziny, grup 
wsparcia oraz innych formach zgodnych z potrzebami. 
 
 § 10. Oczekiwane efekty działań podejmowanych w ramach systemu : 
1. Poprawa funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej w wypełnianiu swoich zadań w stopniu, 
który umożliwiłby dobre przygotowanie dzieci do pełnienia ról życiowych w społeczeństwie. 
2. Stopniowe zmniejszenie liczby miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 
3. Zbudowanie systemu pogotowi rodzinnych sprawujących opiekę nad dzieckiem na czas 
pracy z rodziną. 
4. Ograniczenie czasu pobytu dziecka poza rodziną naturalną. 
5. Ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy i powielania wzorców patologii poprzez 
aktywizowanie rodziny do podejmowania zadań zmierzających do reintegracji. 
 
 § 11. Lokalny System Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w powiecie gorzowskim jest 
systemem partnerskim i otwartym, na każdym etapie jego realizacji wskazane jest 
pozyskiwanie nowych partnerów deklarujących chęć współpracy. 
       

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
      Grażyna Wojciechowska 

 
 

Poz. 711 
 

Uchwała Nr LXXII/863/2006 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu  
będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 

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

gminnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania i 
wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (jedn. tekst: Dz. U. Nr  146, poz. 1222 z 
2005r. z późn. zm.) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o 
pracownikach samorządowych (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Ustala się dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w 

Gorzowie Wlkp. 
a/ najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę w 
wysokości 712,-zł., 

b/ wartość jednego punktu do 4,-zł będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia  zasadniczego. 

 
§ 2.  1.  Ustala się dla jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej: 
1) Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Podmiejska - Boczna 10, 
2) Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” ul. Walczaka 42, 
3) Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Kazimierza Wielkiego 42, 
4) Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego 42, 
5) Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei  39, 
6) Ośrodek Wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  

ul. Okrzei 39; 
7) Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57. 
najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę w 
wysokości 712,-zł  

2. W porozumieniu z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w 
Gorzowie Wlkp. ustala się dla jednostek wymienionych w § 2 ust.1 wartość jednego punktu 
do 4,-zł będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr L/500/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 
lutego 2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu 
będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku. 

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 712 
 

Uchwała Nr LXXII/864/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie przyjęcia Statutu Izby Wytrzeźwień. 
 

 Na postawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.h, art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.   
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.39 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  
D.U.  z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

STATUT 
Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. 

 
Podstawa prawna działania. 

 
§ 1. Jednostka budżetowa – Izba Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. działa na 

podstawie: 
1. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 1982r., Nr 35, poz.230 ze zm.) 
2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie trybu doprowadzania, 
przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień                  
i placówek ustawowych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U.                  
z 2004r., Nr 20, poz.192 ze zm.) 
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r., Nr 155, 
poz.1014 ze zm.) 
4. Uchwały Nr XXV /258/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 1999r.     
w sprawie przekształcenia Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. 
 

Postanowienia ogólne 
 

 § 2. Izba Wytrzeźwień, zwana dalej „izbą” jest samodzielną jednostką organizacyjną 
nie posiadającą osobowości prawnej i działającą jako jednostka budżetowa. 
 

§ 3.1. Siedzibą Izby jest Miasto Gorzów Wlkp. 
2.  Obszar działania Izby obejmuje Miasto Gorzów Wlkp.,  
3. Izba może świadczyć usługi na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego                        
w przypadku partycypacji tych jednostek w kosztach jej funkcjonowania. 
 
    Zadania Izby Wytrzeźwień 
 

§ 4. Do zadań Izby należy: 
1. sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości. 
2. udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych. 
3. udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
4.podejmowanie działań profilaktycznych w stosunku do pacjentów Izby poprzez 
informowanie o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowania do podjęcia leczenia 
odwykowego. 
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5. podejmowanie działań na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. 
 

§ 5. Realizacja zadań statutowych Izby odbywa się poprzez współdziałanie z :  
1) Policją, 
2) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
3) Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
4) Ośrodkami terapii uzależnień, 
5) Innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie                   
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zapobieganie ich skutkom. 

 
Organizacja i działalność Izby Wytrzeźwień 

 
§ 6. Bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością Izby sprawuje 

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 7. 1. Izbą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor. 

2. Dyrektora Izby zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta w trybie i na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.  
3.  Prezydent Miasta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Izby. 
4. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Izby, działa                     
z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego pełnomocnictwa. 
5. Dyrektor może upoważnić wskazaną osobę do wykonywania czynności określonego 
rodzaju. Upoważnienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych 
jest Dyrektor. 
 
 § 8. 1. Za obsługę administracyjną, finansową, gospodarczą i techniczną Izby 
odpowiada Dyrektor. 
2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Izbie. 
 

§ 9. 1. Regulamin organizacyjny Izby ustala Dyrektor  a zatwierdza go Prezydent 
Miasta Gorzowa Wlkp.  
2. Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Placówki. 
 

§ 10.1. Izba prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. 
2. Roczny plan finansowy ustala Dyrektor, a zatwierdza Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
3.Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest Dyrektor. 
4. Izba prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane osobnymi przepisami. 
5. Sprawozdania finansowe sporządza Dyrektor Izby i przedkłada Prezydentowi Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
 

§ 11. Mienie Izby jest mieniem komunalnym. 
 

§ 12. 1 Pobyt osoby przyjętej do Izby jest odpłatny. 
2. Wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby określa Dyrektor                        
na podstawie odrębnych przepisów.  
3. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminy inne niż Miasto Gorzów Wlkp., za usługi 
świadczone na rzecz mieszkańców tych gmin jest ustalana zgodnie z zapisami porozumień 
zawieranych pomiędzy gminami. 
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Postanowienia końcowe 

 
§ 13. Wszelkie zmiany w Statucie wymagają uchwały Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 14.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Izby Wytrzeźwień. 
 
§ 15. Uchyla się Statut Izby Wytrzeźwień nadany uchwałą Nr XXV/258/99 Rady 

Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie przekształcenia Izby 
Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. 

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

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
         
                Grażyna Wojciechowska 
 

 
Poz. 713 

 
Uchwała Nr LXXII/865/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu  
będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 

Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia. 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst: Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania 
i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (jedn. tekst: Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z 
2005r. z późn. zm.) w związku art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o 
pracownikach samorządowych (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r. z późn. zm.)                        
uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Ustala się dla Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp.  
a/ najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania, w tabeli 

miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę w 
wysokości 712,-zł. 

b/ wartość jednego punktu do 4,- zł będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/500/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 

lutego 2001 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
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§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006 roku. 
 
  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Grażyn a Wojciechowska 
 

Poz. 714 
 

Uchwała LXXII/866/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowych dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta 
w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Muzeum Lubuskiemu im. Jana Dekerta w 
Gorzowie Wlkp. dotacji w kwocie 8 310,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dziesięć 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów terenowych w zachodniej 
części parku muzeum oraz dotacji w kwocie 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu konserwatorskiego i restauratorskiego 
elewacji budynku głównego muzeum.  
 
 § 2. Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania w/w dotacji celowych zostały określone 
w uchwale nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania. 
 
 § 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. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
               Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 715 
 

Uchwała Nr LXXII/867/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta podmiotom 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, 
na cele publiczne związane z realizacją zadań publicznych innych aniżeli należących do sfery 

pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co następuje:  

 
§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu miasta dotacje celowe na realizację celów 
publicznych miasta z wyłączeniem sfery publicznej, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, 
poz. 873 ze zm.). 
 

§ 2. 1.W celu ubiegania się o dotację z budżetu miasta podmiot, o którym mowa 
w § 1, składa Prezydentowi Miasta ofertę realizacji zadania publicznego w terminie 
do 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 
2. W uzasadnionych przypadkach oferta może być złożona po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 1. 
 

§ 3. 1. Oferta podmiotu ubiegającego się o dotację  powinna zawierać co najmniej: 
1) zakres rzeczowy zadania publicznego 
2) określenie kwoty dotacji wraz z kalkulacją 
3) informację o zasobach kadrowych i rzeczowych wskazujących na możliwość wykonania 

zadania, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania ze wskazaniem źródeł jego 

finansowania, 
5) podpis osób uprawnionych do składania woli w imieniu oferenta 
2. Do oferty należy dołączyć: 

1) dokument, na podstawie którego można bez wątpliwości określić, że ofertę złożył 
podmiot, o którym mowa w § 1, 

2) pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu 
ubiegającego się o dotację, 

3. Prezydent Miasta może uzależnić rozpatrzenie oferty w ustalonym terminie po złożeniu 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień. 
 

§ 4. O przyznaniu  i wysokości dotacji decyduje Prezydent Miasta uwzględniając 
w szczególności: 
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1) znaczenie zadania dla celów publicznych realizowanych przez miasto, 
2) wysokość środków określonych w budżecie na realizację zadań przez podmioty, o których 

mowa w § 1 lub  wysokość rezerwy celowej, 
3) ocenę wykonania zadań publicznych przez oferenta w poprzednim okresie 

z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji, 
4) ocenę kalkulacji kosztów wykonania zadania. 

§ 5. 1.Warunkiem zlecenia zadania jest zawarcie umowy pisemnej przez Prezydenta 
Miasta. 
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawiera co najmniej: 
1) określenie stron, 
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel na jaki dotacja została przyznana, 
3) termin wykonania zadania, 
4) wysokość dotacji celowej i tryb płatności, 
5) termin wykorzystania dotacji, nie dłużej niż do 31 grudnia roku budżetowego, 
6) tryb kontroli wykonania zadania, w tym zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia 

dokumentacji, zwłaszcza ewidencji księgowej, umożliwiającej ocenę i kontrolę realizacji 
zadania przez zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione, 

7) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części 
dotacji, nie dłużej niż 15 dni od dnia wykonania zadania. 

8) sankcje z tytułu niewykonania zadania, niedotrzymania terminu zwrotu niewykorzystanej 
części dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

9) warunki wypowiedzenia umowy. 
 

§6. 1. Podmiot, który nie wykonał zleconego zadania jest zobowiązany do zwrotu dotacji 
wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji aż 
do dnia jej zwrotu. 

2. Podmiot, który nie dotrzymał terminu zwrotu niewykorzystanej części dotacji jest 
zobowiązany do zwrotu części dotacji wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości 
podatkowych liczonymi od terminu  jej zwrotu do dnia jej zwrotu. 
3. Podmiot, który wykorzystał dotację niezgodnie z przeznaczeniem jest zobowiązany do jej 
zwrotu wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia 
przekazania dotacji do dnia jej zwrotu.  
4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji 
przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia jej nieprawidłowego wykorzystania. 

 
§ 7. 1. Czynności związane z przyjmowaniem ofert, rozliczeniem realizacji zadania 

i dotacji oraz kontrolą wykonania zadania  wykonują odpowiedni dla zadania naczelnicy 
wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta. 
2. Kontrolę zadania publicznego w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji  oraz 
dokumentacji realizacji zadania  mogą wykonywać pracownicy Wydziału Audytu 
Wewnętrznego, Kontroli i Analiz Urzędu Miasta oraz inne osoby upoważnione przez 
Prezydenta Miasta. 
 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXVI/287/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 
marca 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta 
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją innych zadań publicznych innych 
aniżeli należących do sfery pożytku publicznego, sposobu rozliczenia oraz kontroli 
wykonania zleconego zadania. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędu Województwo Lubuskiego. 
 

 
   Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
        Grażyna Wojciechowska  

 
 

Poz. 716 
 

Uchwała nr LXXII/868/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z  dnia 28 czerwca 2006 r. 
  

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18  ust.2 pkt.9 lit.h, art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 
 
 § 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp.. 
 
 § 2. Postanowienia ogólne. 
Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie: 
 
1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 
2104 ze zmianami) 
2. Uchwały Nr XIII/68/91 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie 
przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gorzowie Wlkp. 
3. Decyzji Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1/91 z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie 
wykonania Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/68/91 z dnia 30 stycznia 1991 r. 
4. Decyzji Nr 19/91 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11.06.1991 r. zmieniającej 
Decyzję Nr 1/91 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30.01.1991 r. w sprawie 
przekształcenia PKM w Gorzowie Wlkp. 
5. Uchwały Nr XXXI/190/96 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 lutego 1996 r. w 
sprawie restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp. 
6. Uchwały Nr 277/96 Zarządu Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie 
świadczenia usług komunikacyjnych przez MZK w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Przedmiot i zakres działania. 

1. Miejski Zakład Komunikacji jest zakładem budżetowym. 
2. Przedmiotem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb ludności miasta w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 
3. Zakres działania Zakładu obejmuje zbiorowe przewozy pasażerskie na terenie miasta i 
przyległych gmin. 
4. W celu zmniejszenia deficytu Zakład świadczy następujące usługi odpłatnie: 
- wynajem środków transportu, 
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- usługi reklamowe, 
- inne drobne usługi materialne. 
  

§ 4. Organizacja Zakładu. 
1.Zakład podlega Prezydentowi Miasta. 
2. Dyrektora Naczelnego Zakładu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta. 
3. Dyrektor Naczelny Zakładu kieruje działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego przez Prezydenta Miasta. 
4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta 
Miasta. 
5. Dyrektor Naczelny Zakładu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie 
wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów 
prawa. 
 
6. Dyrektor Naczelny Zakładu kieruje zakładem przy pomocy: 
- Z-cy  Dyrektora ds. Eksploatacji, 
- Z-cy  Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego, 
- podległych mu bezpośrednio komórek i stanowisk funkcyjnych. 
7. Zadaniem Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacji jest utrzymanie sprawności technicznej taboru 
komunikacyjnego oraz obiektów i urządzeń technicznych Zakładu. 
Zadania powyższe realizowane są przez następujące komórki organizacyjne: 
- Wydział Autobusowy, 
- Wydział Tramwajowy, 
- Dział Zaopatrzenia i Obsługi Technicznej, 
- Sekcja Zamówień Publicznych. 
8. Zadaniem Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego jest ustalanie 
planów działalności rzeczowej, finansowej, ewidencji księgowej, sporządzanie sprawozdań 
finansowych, organizacji wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracownikom. 
Zadania powyższe realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne: 
- Dział Finansowo-Księgowy 
- Dział Ekonomiczny, 
- Sekcja Informatyki. 
9. Bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu oprócz jego zastępców podlegają: 
- Dział Zarządzania Ruchem, 
- Radca Prawny, 
- Sekcja Spraw Pracowniczych, 
- Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż. , 
- Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej. 
10. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności 
Zastępców Dyrektora Naczelnego oraz kierowników komórek organizacyjnych i 
samodzielnych stanowisk ustala Dyrektor Naczelny Zakładu. 
 

§ 5. Mienie Zakładu. 
1.  Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym. 
2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
 

§ 6. Działalność Zakładu 
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor 
Naczelny Zakładu w granicach udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa. 
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2. Z-cy Dyrektora oraz pełnomocnicy Dyrektora Naczelnego Zakładu działają w granicach 
ich umocowania. 
3. Jeżeli czynności prawne dokonywane przez osoby określone w ust. 1 i 2 obejmują 
rozporządzenie prawem, którego wartość przekracza 10.000 zł (słownie: dziesięćtysięcy 
złotych) lub czynności te mogą spowodować powstanie zobowiązań Zakładu do świadczenia 
o wartości powyżej 10.000 zł (słownie: dziesięćtysięcyzłotych) do skuteczności świadczenia 
woli wymagane jest współdziałanie co najmniej 2 osób. 
4. W miarę potrzeb Dyrektor Naczelny Zakładu ustanawia pełnomocników. 
5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Zakład prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo-finansowego. 
7. Plan rzeczowo-finansowy zatwierdza Prezydent Miasta. 
 
8. Zakład prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe. 
9. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza Skarbnik Miasta. 
 
 § 7. Odrębne przepisy określają zasady: 
1. Planowania i sprawozdawczości statystycznej. 
2. Finansowania i rozliczenia z budżetem miasta. 
3. Tworzenia i wykorzystania funduszów. 
4. Ustalania cen. 
5. Stosowania zakładowego systemu wynagrodzeń. 
6. Świadczenia usług komunikacyjnych. 
 

§ 8. System kontroli wewnętrznej. 
Kontrolę wewnętrzna w Zakładzie sprawują: 
1. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy – w zakresie spraw finansowych 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym przedmiocie. 
2. Kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Naczelnego 
Zakładu. 
3. Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej na zasadach i w trybie ustalonym przez Dyrektora 
Naczelnego Zakładu w regulaminie kontroli wewnętrznej. 
 
 § 9. Nadzór nad Zakładem. 
Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz pracy Dyrektora Naczelnego Zakładu dokonuje 
Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta. 
 

§ 10. Postanowienia końcowe. 
1. Dyrektor Naczelny Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 
niniejszego Statutu. 
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Naczelny Zakładu przedstawia Prezydentowi 
Miasta propozycje zmian w statucie. 
 
 § 11. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
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 § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
 

Poz. 717 
 

Uchwała Nr LXXII/869/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w 

granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 Na podstawie art. 40 ust. 3, 8 i 9ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.2086 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: 
 
 §1. W uchwale Nr LIX/671/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 19 października 
2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w granicach 
administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 
 
Pkt.1. w §1 pkt.1 zmienianej uchwały wprowadza się nową tabelę  stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym. 
 

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego, według 
zajmowanego elementu w złotych: 

Nawierzchnia twarda ulepszona oraz nawierzchnia 
brukowana i z elementów prefabrykowanych 

Nawierzchnia 
tłuczniowa, żwirowa, 
żużlowa oraz gruntowa Kategoria 

drogi  
Jezdnia  
do 20% 
szerokoś

ci 

 
Jezdnia 

do 
20-50% 
szerokoś

ci 

Jezdnia 
powyżej 

50% 
szerokoś

ci 

Chodnik, 
zatoka, 
parking, 

zjazd 

Pobocze i 
pozostałe 
elementy 

pasa 
drogowego 

z 
możliwości
ą przejazdu 

bez 
możliwości 
przejazdu 

Krajowe 3,00 8,00 10,00 1,00 0,50 - - 
Wojewódzk
ie 3,00 8,00 10,00 1,00 0,50 - - 

Powiatowe 2,00 6,00 8,00 1,00 0,50 1,00 2,00 
Gminne 2,00 6,00 8,00 1,00 0,50 1,00 2,00 
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Pkt. 2. Zmienia się zapis pod tabelą  umieszczoną  w pkt.1 §1 na poniższy: 
„Stawki opłat obniża się o 95% w przypadku zajęć na cele związane z prowadzeniem robót 
budowlanych na obiektach  ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obiektach placówek 
kultury i oświaty, polegające na: remoncie, przebudowie i rozbiórce obiektu”. 
 
Pkt. 3.  W §1 pkt. 4 zmienianej  uchwały wprowadza się nową  tabelę opłat, za zajęcia pasa 
drogowego na prawach wyłączności: 

 
Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2˛ powierzchni pasa drogowego, według 

zajmowanego elementu  w  złotych: 
Zastrzeżone wydzielone 
stanowiska postojowe 

(koperty) 

 
 

Kategoria 
drogi 

Ogródki 
sezonowe 
i witryny 

Handel 
sezonowy 

Schody 
podjazdy 

w SPP poza SPP 

Cele 
rekreacyj

ne 
ogrodnicz

e 

 
Inne 

Krajowe 0,40 2,00 0,07 1,00 0,50 0,02 0,50 
Wojewódzk
ie 

0,40 2,00 0,07 1,00 0,50 0,02 0,50 

Powiatowe 0,40 2,00 0,07 1,00 0,50 0,02 0,50 
Gminne 0,40 2,00 0,07 1,00 0,50 0,02 0,50 

 
§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 i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 
 

                          Wicerzewodnicząca Rady Miasta   
 
              Grażyna Wojciechowska 

 
Poz. 718 

 
Uchwała Nr  LXXII/870/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz.2603) uchwala 
się, co następuje. 
 

§ 1.Wyraża się zgodę na: 
1. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki 

gruntu Nr 139 o pow. 1.248m2 położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Walczaka, 
zabudowanej kortami tenisowymi. 
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2. Zawarcie umowy dzierżawy na okres 9 lat i 11 miesięcy z Piotrem Żurkiem – 
dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości. 

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

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

Poz. 719 
 

Uchwała Nr LXXII/871/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 34 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 30 
czerwca 1995r.  o stosunku Państwa  do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 97 poz. 482 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Polskokatolickiej pod 
wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Gorzowie Wlkp. udziału 
wynoszącego 416.177/1.000.000 części w nieruchomości przy ul.Spokojnej 72, obejmującej 
działkę gruntu nr 1072/5 o pow.201m2, zabudowaną kaplicą. 

Darowizna następuje  na cele kultu religijnego. 

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

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 720 

 
Uchwała Nr LXXII/872/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie warunków zbycia nieruchomości. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.37 ust.2 pkt 3 i art.68 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej obiektem 

pokoszarowym Nr 5 nieruchomości obejmującej działkę Nr 1322/1 o pow.5.436m2, położonej 
przy ul.Myśliborskiej.  
2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w 
Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na działalność statutową. 
3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 505.367zł. 

 
§ 2. 1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu zabudowanej obiektem 

pokoszarowym Nr 4 nieruchomości obejmującej działkę Nr 1322/2 o pow.4.065m2, położonej 
przy ul.Myśliborskiej. 
2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. z 
przeznaczeniem na działalność statutową. 
3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 523.025zł. 
 

§ 3. Wyraża się zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
wymienionych w § 1 i § 2.  

 
§ 4. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta 

ją na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od 
dnia jej nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji. 

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

 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

               Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 721 

 
Uchwała Nr LXXII/873/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 

wraz z informacją  o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze  
samorządowych instytucji kultury. 

 
Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art.12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze zawiera: 
1.  zestawienie kwot planu i kwot wykonania według źródeł dochodów określonych w chwale 
budżetowej oraz działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, 
2.  zestawienie kwot planu i kwot wykonania wydatków w szczegółowości działu i rozdziału 
klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem: 
1)wydatków bieżących w tym w szczególności: 
a)wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 
b)dotacji, 
c)wydatków na obsługę długu, 
d)wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, 
2)wydatków majątkowych. 
3.  zestawienie kwot planowanych i kwot wykonanych przychodów miasta, 
4.  zestawienie kwot planowanych i kwot wykonanych rozchodów miasta, 
5.  planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki, 
6.  przedstawienie zmian zwiększenia lub zmniejszenia budżetu dokonanych w I półroczu, 
7. zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
z  zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, 
8.  omówienie kwot wykonanych dochodów i wydatków budżetu, 
9.  omówienie zakresu realizacji wydatków majątkowych, 
10.omówienie realizacji programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych  
 środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych środków zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi, 
11. stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 
12. wskazanie stanu zadłużenia miasta 
13. wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 
którym w zakresie podatków i opłat w I półroczu udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłożono na raty, 
14.wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w okresie I półrocza udzielono pomocy 
publicznej, 
15.omówienie przebiegu wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, 
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz dochodów własnych jednostek 
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, 
16.omówienie przebiegu wykonania planu finansowego funduszy celowych. 
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17. wykaz osób i podmiotów, którym udzielono ulg w spłacie należności pieniężnych do 
których nie ma zastosowania ustawa – Ordynacja podatkowa. 
 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze zawiera: 
1)zestawienie kwot planu przychodów i kwot jego wykonania przez instytucję kultury, 
2)zestawienie kwot planu wydatków oraz ich realizacji w I półroczu 
3)stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych 
4)omówienie przebiegu wykonania  planu finansowego w I półroczu. 
 

§ 3. Informację, o której mowa w § 2 samorządowe instytucje kultury składają 
Prezydentowi Miasta do 31 lipca roku budżetowego. 
 

§ 4. Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Zielonej Górze  informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze wraz z 
informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
I półrocze do 31 sierpnia roku budżetowego. 
 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/161/99 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 
czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o wykonaniu budżetu miasta za 
I półrocze. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta oraz kierownikom 
samorządowych instytucji kultury. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
    Grażyna Wojciechowska  

 
 

Poz. 722 
 

Uchwała Nr LXXII/874/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 

przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg. 
 

Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
( Dz.U. 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 
12 pkt. 11 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się co następuje: 
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§1.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)   należności pieniężnej – rozumie się przez to kwotę należną od dłużnika lub dłużników 
solidarnych wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami ubocznymi według stanu na dzień 
podjęcia decyzji, a jeżeli należność główna została zapłacona – odsetki za zwłokę i należności 
uboczne; 
2) decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenie woli  Prezydenta 
Miasta lub kierownika jednostki organizacyjnej, 
3) ważnym interesie dłużnika – rozumie się nadzwyczajne zdarzenia, których dłużnik nie 
mógł przewidzieć. 
 
2. Należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
przypadające miastu  mogą być umarzane lub ich spłata może być odraczana albo rozkładana 
na raty z uwzględnieniem ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego. 
 
3. Umorzenia należności pieniężnej, odroczenia terminu jej spłaty albo rozkładania na raty 
należności pieniężnej dokonują w formie decyzji na podstawie niniejszej uchwały:  
1) Prezydent Miasta w zakresie należności Urzędu Miasta, 
2) kierownik jednostki budżetowej w zakresie należności tej jednostki, 
3) kierownik zakładu budżetowego w zakresie należności tego zakładu. 
 

§2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub części gdy: 
1) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub 

pozostawił majątek, z którego dochodzenie należność jest niezasadne, 
2) w toku postępowania egzekucyjnego stwierdzono jego bezskuteczność a dalsze 

prowadzenie egzekucji nie rokuje ściągnięcia należności, 
3) na podstawie czynności wyjaśniających zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w 

postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i 
egzekucji tej należności, 

4) w stosunku do dłużnika zakończono postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 
5) zachodzą inne ważne okoliczności. 
 
2. Umorzenie należności pieniężnej w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 może 
nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 
również z urzędu. 
 
3. Należność pieniężna z tytułu zagarnięcia mienia nie może być umorzona. 
 
4. Umorzenie należności, za które odpowiadają dłużnicy solidarnie może nastąpić, gdy 
okoliczności umorzenia zachodzą w stosunku do wszystkich zobowiązanych. 
5. W przypadku o którym mowa w ust.1 pkt 5 podmioty o których mowa w § 1 ust. 3 
podejmują decyzje po uzyskaniu opinii Rady Miasta. 
 

§ 3. 1. Na wniosek dłużnika, uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem 
publicznym, można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnej albo 
należność pieniężną rozłożyć na raty uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz 
interes miasta lub jednostki organizacyjnej. 
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2. Od należności pieniężnej, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono na raty nie 
pobiera się odsetek za zwłokę, za okres od dnia odroczenia terminu płatności lub rozłożenia 
spłaty na raty do dnia upływu terminów zapłaty określonych decyzją podmiotu, o którym 
mowa w § 1 ust. 3. 
 
3. Jeżeli dłużnik nie dotrzymał terminów zapłaty należności pieniężnej ustalonych w decyzji 
podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 3 należność pieniężna lub jej część staje się natychmiast 
wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, w tym również odsetkami za okres, o 
którym mowa w ust. 2. 
 
4. Jeżeli dłużnik nie spłacił w terminie w pełnej wysokości chociażby jednej raty ustalonej w 
decyzji podmiotu, o którym mowa w §1 ust. 3 pozostała do zapłaty należność pieniężna staje 
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę, w tym również 
odsetkami za okres, o którym mowa w ust.2. 
  

§ 4.1. Kierownicy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych zobowiązani są 
złożyć Prezydentowi Miasta wykaz osób i podmiotów, którym umorzono należności 
pieniężne lub udzielono ulg w ich spłacie, z podaniem kwot i uzasadnieniem decyzji, w 
terminach: 

1) do 31 lipca za I półrocze roku budżetowego, 
2) do 28 lutego następnego roku za rok budżetowy. 

 
2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta informację o udzielonych ulgach wg stanu na 
dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminach obowiązujących dla składania 
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i kierownikom jednostek 
organizacyjnych. 
 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XIII/149/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miasta z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa 
oraz udzielania innych ulg  w spłacaniu tych należności. 
 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                        Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 723 
 

Uchwała Nr LXXII/875/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku.  

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu 

pn.”Łączą nas rzeki”  w formie weksla „in blanco” 
 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 roku,  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 § 1.1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu „Łączą nas rzeki” ze środków Wspólnoty Europejskiej  
i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in blanco” Miasta 
Gorzów Wlkp. i deklaracji do weksla w wysokości 42.607,20zł. 

2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                        Grażyna Wojciechowska 
 
 

Poz. 724 
 

Uchwała Nr LXXII/876/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu 
pn.”Polsko  - Niemieckie warsztaty architektoniczne w Gorzowie Wlkp.” w formie weksla  

„in blanco” 
 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 roku,  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 
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 § 1.1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu „ Polsko – Niemieckie warsztaty architektoniczne 
w Gorzowie Wlkp.” ze środków Wspólnoty Europejskiej i zabezpieczenie prawidłowej 
realizacji umowy w formie weksla „in blanco” Miasta Gorzów Wlkp. i deklaracji do weksla 
w wysokości 34.846,09zł. 

2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                        Grażyna Wojciechowska 
 

 
Poz. 725 

 
Uchwała Nr LXXII/877/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, „e”, pkt.10, oraz art.58 i art.61 ust.2 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 
142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d” i „e”, pkt.9 w związku z art. 91  ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.) oraz art.165, art. 166, art.168, art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1, ust. 2, 
ust.3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
  
 § 1. W uchwale nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005 
roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany: 
I. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 
„Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. „d”, „e”, pkt.10, oraz art.58 i art.61 ust.2 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5, pkt.8 lit. „d” i „e”, pkt.9 w związku z art. 91  ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.) oraz art.165, art. 166, art.168, art.173 ust. 1 i 2, art. 184 ust.1, ust. 2, 
ust.3, art.188 ust.2 oraz art.195 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.)” 
 
II. W treści uchwały: 
1. W § 2, ust.1 pkt 1 litera „b” otrzymuje brzmienie: 
„b) dotacje  43.900.435 zł 
w tym : 
- przedmiotowe dla zakładów budżetowych  13.458.000 zł 

 
 

33



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (152) / 2006 

- podmiotowe dla zakładów budżetowych  12.760.809 zł 
- podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury  4.597.000 zł 
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 7.636.012 zł 
- dla podmiotów realizujących zadania określone w art.4 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie  3.895.800 zł 

- inne (dotacje dla samorządów przekazane na podstawie porozumień)   1.552.814 zł” 
 
2. w § 2, ust.1, pkt.2 litera „b” otrzymuje brzmienie: 
„b) dotacje  1.360.000 zł 
      - celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
        i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych    1.360.000 zł” 
 
3. § 14. Otrzymuje brzmienie  
„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 
  
 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków  
               między działami, 
 
  2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach aniżeli  
              bank obsługujący budżet miasta, 
  
 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym  
              jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, 
 
 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do  
             wysokości 8.000.000 zł, 
 
 5)zaciągania zobowiązań na finansowanie limitów wydatków na wieloletnie programy  
            inwestycyjne do kwot określonych w załączniku nr 3, 
 
 6) zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii  
            Europejskiej do kwot określonych w załączniku nr 4, 
 
 7) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest      
            niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa 
           w  roku następnym do kwoty  5.000.000 zł” 
 
4. Dodaje się § 14a w brzmieniu: 
„§ 14a. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o których mowa w art.82  
ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2006 wynosi 68.047.992 zł, w tym: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  

jednostki samorządu terytorialnego  8.000.000 zł, 
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu  
      terytorialnego    34.567.992 zł 
3. finansowanie zadań inwestycyjnych                 25.480.000 zł” 

 
 § 2. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
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 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 

Poz. 726 
 

Uchwała Nr LXXII/878/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                Grażyna Wojciechowska  
  
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Poz. 727 

 
Uchwała Nr LXXII/879/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art.166 ust.4 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  4.200.000,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia   4.200.000,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego  4.200.000,00 
środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku  4.200.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  4.200.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  4.200.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  4.200.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 4.200.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                             Grażyna Wojciechowska 
 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 
 
 

 
 

 
 

36



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (152) / 2006 

 
 

Poz. 728 
 

Uchwała Nr LXXII/880/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  78.772,00 
Dział 630 – Turystyka  51.129,00 
Rozdział 63095 – Pozostała działalność  51.129,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  51.129,00 
 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 472,00 
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów  472,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  472,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  27.171,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  27.171,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  27.171,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  19,00 
Dział 630 – Turystyka  19,00 
Rozdział 63095 – Pozostała działalność  19,00 
wydatki bieżące 19,00 
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  78.791,00 
Dział 630 – Turystyka  51.129,00 
Rozdział 63095 – Pozostała działalność  51.129,00 
wydatki bieżące 51.129,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  19,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  19,00 
wydatki bieżące 19,00 
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Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 472,00 
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów  472,00 
wydatki bieżące 472,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  27.171,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  27.171,00 
wydatki bieżące  27.171,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.233,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                             Grażyna Wojciechowska 
 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 

Poz. 729 
 

Uchwała Nr LXXII/881/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 165 ust.4, art. 184 ust. 1 pkt. 2 , 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  203.191,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  203.191,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  203.191,00 
wydatki bieżące 203.191,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  203.191,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  203.191,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  203.191,00 
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wydatki bieżące, w tym dotacje  203.191,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                          Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXII/881/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 
 

Przychody  Wydatki stanowiące koszty 
Klasyfikacja budżetowa w tym: w tym: 

Lp. 

 

Nazwa zakładu budżetowego 
Planowany 

stan 
środków Dział Rozdział 

Razem Przychody    
z dostaw 
robót i 
usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

1.             2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 32 571 287 20 020 000 2 230 000 10 321 287 32 571 287 15 470 000 2 950 000 13 021 958 1 129 329 

                w tym dotacja celowa 1.129.329           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      

  Stan środków na koniec roku 725                       

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   700 70001 40 873 760 34 264 500   6 609 260 40 873 760 4 627 103 921 256 33 901 058 1 424 343 

                w tym dotacja celowa  424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      
3 Przedszkola   801 80104 17 854 067 4 905 641 125 071 12 823 355 17 854 067 9 965 358 2 029 524 5 843 332 15 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

                      

  Stan środków na koniec roku 1 989 245                       

4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

5 Przedszkola   801 80195 103 945     103 945 103 945     103 945   

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 4 210 740 1 360 000 940 000 1 910 740 4 085 740 1 476 000 285 000 1 814 740 510 000 

  
Stan środków na początek roku -516 000 

          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku -391 000 

          celowa 350.000           
  Ogółem       95 666 140 60 550 141 3 295 071 31 820 928 95 541 140 31 551 903 6 188 527 54 721 185 3 079 525 

 kwota dotacji brutto dla MZK - 10.964.723 zł            
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Poz. 730 

Uchwała Nr LXXII/882/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.),art. 184 ust. 1 pkt. 2 , 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  188.690,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  100.000,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  100.000,00 
wydatki bieżące 100.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  4.500,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  4.500,00 
wydatki bieżące  4.500,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  84.190,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  84.190,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 84.190,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  188.690,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  100.000,00 
Rozdział 92116 – Biblioteki   100.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 100.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  4.500,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja  2.500,00 
wydatki bieżące  2.500,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  2.000,00 
Wydatki bieżące  2.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  84.190,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  84.190,00 
wydatki bieżące 84.190,00 
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 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                               Grażyna Wojciechowska 
 

Poz. 731 
 

Uchwała Nr LXXII/883/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust 1 pkt. 2 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
  
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  8.620,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  8.620,00 
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii  8.620,00 
wydatki bieżące  8.620,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  8.620,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  8.620,00 
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  8.620,00 
wydatki bieżące  8.620,00 
 
 § 3. Załącznik nr 13 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                             Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXII/883/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
 
 
Dochody i wydatki związane z realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Dochody Wydatki 

Rodzaj dochodu Kwota złotych  Klasyfikacja Klasyfikacja 

  
  Dział  Rozdział 

Rodzaj wydatku Kwota złotych 

Dział Rozdział 

1       2 3 4 5 6 7 8

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 900 000     

w tym:       

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

1 900 000 756 75618 

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150 000 851 85154 

        2. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

1 643 620 851 85154 

     3. Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

106 380 851 85153 
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Poz. 732 

 
Uchwała Nr LXXII/884/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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

 § 1. W załączniku nr 8 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
- zwiększeniu plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
  nimi sfinansowanych o kwotę  637.782,00 
 
Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

    § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXII/884/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych. 

Klasyfikacja budżetowa  Wydatki
Wyszczególnienie 

Dz.   Rozdział 

Dochody własne jednostek 
budżetowych 

Ogółem bieżące majątkowe 

1.       2. 3. 4. 5. 6. 7.
Szkoły podstawowe 801  80101 435 221 435 221 429 221 6 000 

Szkoły podstawowe - specjalne 801  80102 123 800 123 800 123 800   
Przedszkola specjalne 801  80105 75 765 75 765 75 765   

Gimnazja 801  80110 54 727 54 727 54 727   

Licea ogólnokształcące 801  80120 291 685 291 685 291 685   

Szkoły zawodowe 801  80130 524 817 524 817 524 817   

Szkoły artystyczne 801  80132 48 950 48 950 48 950   

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 801 80140 144 517 144 517 144 517   

Komisje egzaminacyjne 801  80145 128 460 128 460 128 460   

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 852  85201 193 000 193 000 140 000 53 000 

Domy pomocy społecznej 852  85202 92 500 92 500 92 500   

Ośrodki wsparcia 852  85203 12 500 12 500 12 500   

Ośrodki pomocy społecznej 852      85219 250 250 250  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 852  85220 16 000 16 000 16 000   

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 852  85226 3 000 3 000 3 000   

Żłobki 853  85305 310 933 310 933 310 933   

Świetlice szkolne 854  85401 1 263 180 1 263 180 1 263 180   

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 854      85406 300 300 300  

Placówki wychowania pozaszkolnego 854  85407 5 440 5 440 5 440   

Internaty i bursy szkolne 854  85410 1 601 928 1 601 928 1 601 928   

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży   854 85412 185 164 185 164 185 164   

Razem     5 512 137 5 512 137 5 453 137 59 000 
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Poz. 733 
 

Uchwała Nr LXXII/885/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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

 
 § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  25.880,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  25.880,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  25.880,00 
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,  
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   25.880,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  25.880,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  25.880,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  25.880,00 
wydatki bieżące  25.880,00 
w tym , dotacje: 6.420,00 
 
 § 3. W załączniku nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków przedszkoli o kwotę  74.378,00 
 

 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

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

 § 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXXII/885/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1  

Przychody Wydatki stanowiące koszty 
Klasyfikacja budżetowa 

w tym: w tym: 

Lp. 

 

Nazwa zakładu budżetowego Planowany stan 
środków 

Dział Rozdział 
Razem 

Przychody          z 
dostaw robót i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od wynagr. Pozostałe 

wydatki bieżace Inwestyc. 

1.              2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 32 571 287 20 020 000 2 230 000 10 321 287 32 571 287 15 470 000 2 950 000 13 021 958 1 129 329 

                
w tym dotacja celowa 
1.129.329           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      

  
Stan środków na koniec roku 725 

                      

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   700 70001 40 873 760 34 264 500   6 609 260 40 873 760 4 627 103 921 256 33 901 058 1 424 343 

                
w tym dotacja celowa  
424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      

3 Przedszkola   801 80104 17 934 865 4 933 017 172 073 12 829 775 17 934 865 9 948 506 2 026 916 5 943 590 15 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

                      

  
Stan środków na koniec roku 1 989 245 

                      

4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152 

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

                      

5 Przedszkola   801 80195 103 945     103 945 103 945     103 945   

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 4 210 740 1 360 000 940 000 1 910 740 4 085 740 1 476 000 285 000 1 814 740 510 000 

  
Stan środków na początek roku -516 000 

          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku -391 000 

          celowa 350.000           
  Ogółem       95 746 938 60 577 517 3 342 073 31 827 348 95 621 938 31 535 051 6 185 919 54 821 443 3 079 525 

 kwota dotacji brutto dla MZK - 10.964.723 zł            
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Poz. 734 

 
Uchwała Nr  LXXII/886/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r.  
 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art.12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  
 
 §1 1.Rada Miasta podejmuje zobowiązanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulicy Grobla – Most 
Staromiejski” w kwocie 3.300zł. 

2. Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w ust.1 będą dochody własne Miasta.  
 
 §2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
  
 §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
              Grażyna Wojciechowska 
 
 
 

Poz. 735 
 

Uchwała nr LXXII/887/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę przyszkolnych boisk sportowych”  
w formie weksla „in blanco” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  
z 2001 roku , Nr 142 , poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje: 
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§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy  
o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową boiska sportowego 
przy Gimnazjum nr 9, realizowanego w ramach zadania p.n. „Budowa przyszkolnych boisk  
sportowych” w wysokości 125.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych  
w umowie, na wystawienie  weksla „in blanco” Miasta Gorzów Wlkp. i podpisanie deklaracji 
do weksla. 
2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 11 lutego 2005r.  w sprawie dofinansowania zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2005r. nr 28 poz. 237) następowała będzie  
z dochodów budżetu miasta. 
 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
  

 
Poz. 736 

 
Uchwała nr LXXII/888/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku. 

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych  

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę przyszkolnych boisk sportowych”  
w formie weksla „in blanco” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 
2001 roku , Nr 142 , poz. 1592 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy  

o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową boiska sportowego 
przy SP nr 1, realizowanego w ramach zadania p.n. „Budowa przyszkolnych boisk 
sportowych” w wysokości 125.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych  
w umowie, na wystawienie  weksla „in blanco” Miasta Gorzów Wlkp. i podpisanie deklaracji 
do weksla. 
2. Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z 11 lutego 2005r.  w sprawie dofinansowania zadań ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2005r. nr 28 poz. 237) następowała będzie  
z dochodów budżetu miasta. 
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

 
 

Poz. 737 

Uchwała Nr LXXII/889/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej 
i tramwajowej, na rok 2006, dla  Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

 
Na  podstawie  art.  117  ust.  1 i 3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych /Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami/, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości: 
 

- trakcja autobusowa  -   1,48 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa -   2,05 zł/wozokm  
 

           § 2.  Traci moc uchwała nr LXIII/714/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia         
14 grudnia 2005 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i tramwajowej, na rok 2006, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji                      
w  Gorzowie Wlkp. 
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. . 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. 
 
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
                                                                                                  
                                                                                                 Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 738 
 

Uchwała nr LXXII/890/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2006 r. dla Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
(Dz.U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje: 

 
 § 1. Uchwala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie  
i eksploatacje obiektów sportowych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 2006 r. określone w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 § 2. Traci  moc uchwała nr LXIII/715/2005 z dnia 14 grudnia 2005r. w sprawie 
ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2006 r. dla Ośrodka Sportu  
i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

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

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

 
  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                Grażyna Wojciechowska 
 

 
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr LXXII/890/2006  
z dnia 28 czerwca 2006r. 

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

kwota dotacji    stawka jednostkowa 
przedmiotowej 
 

1. spłata zadłużenia ZUS  138.000,00    138.000,00 zł 
2. imprezy  301.740,00     8,55 zł 
3. stadion sportowy ul. Myśliborska      445.000,00    6,45 zł 
4. stadion żużlowy ul. Śląska                         327.000,00    8,66 zł 
5. ośrodek przywodny w Nierzymiu              201.000,00    5,89 zł 
6. strzelnica sportowa                                     113.000,00             65,32 zł 
7. boisko w Małyszynie   35.000,00    3,24 zł         
 
    Razem dotacja :                    1.560.740,00  
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Poz. 739 
 

Uchwała Nr LXXII/891/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie stawek dotacji przedmiotowej. 
 

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 zm.) w związku z art. 174 ust.1 i 4 ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 
uchwały Nr LXXI/839/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja 2006r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2006 rok, uchwala się, co następuje : 

 
§1.1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej Gorzowie Wlkp. w następujących wysokościach na poszczególne zadania : 

a) wykonanie elewacji 35 budynków wzdłuż deptaku przy ul. Chrobrego oraz kamienic przy 
pl.Grunwaldzkim – 42.857,15 zł/na budynek,  

b) prace remontowe związane z posadowieniem budynku przy ul. Słowackiego 4 – 
361,54zł/m², 

c) wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Grobla 15 – 249,70zł/m², 
d) remont Hotelu „Metalowiec” na lokale socjalne – 42,32zł/m². 
2. Kalkulację stawek jednostkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
 
Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LXXII/891/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006r. 

 
Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi 

Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. uchwałą nr LXXI/839/2006 Rady Miasta 
Gorzowa z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok, wg zadań : 
 

Lp. Przeznaczenie dotacji Stawka 
jednostkowa 

Kwota 
dotacji w zł  

1. Wykonanie elewacji 35 budynków wzdłuż deptaku 
przy ul. Chrobrego oraz kamienic przy pl. 
Grunwaldzkim  

42.857,15 zł/szt  1.500.000  
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2. Prace remontowe związane z posadowieniem 
budynku przy ul. Słowackiego 4 (powierzchnia 
użytkowa 829,79 m²) 

361,54 zł/m² 300.000 

3. Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. 
Grobla 15 (powierzchnia użytkowa 764,68 m²)  249,70 zł/m² 190.940 

4. Remont Hotelu „Metalowiec” na lokale socjalne 
(powierzchnia użytkowa 4.726 m²) 42,32 zł/m² 200.000  

Razem: X 2.190.940 

 

 
 

Poz. 740 
 

Uchwała nr LXXII/892/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

 
§1. Nadaje się nazwy ulicom na terenia Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: 

1. HUFCOWA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ulicy Osadniczej, następnie 
skręcająca w kierunku zachodnim i dalej w kierunku północnym ponownie łącząc się z 
ulicą Osadniczą. 

2. CHORĄGWIANA- ulica odchodząca w kierunku północnym od ulicy Osadniczej  
z zakończeniem przy projektowanej obwodnicy miasta. 

3. ZASTĘPOWA- ulica odchodząca w kierunku wschodnim od ul. Chorągwianej. 
4. BIWAKOWA- ulica odchodząca w kierunku zachodnim od ul. Zuchów a następnie 

skręcająca w kierunku południowym. 
5. SKAUTÓW- ulica odchodząca w kierunku południowym od ulicy Biwakowej  

na przedłużeniu obecnie istniejącej ulicy Skautów. 
6. JUNACKA- ulica odchodząca od ulicy Osadniczej w kierunku północnym i dalej 

skręcająca w kierunku zachodnim do połączenia z obecnie istniejącą ulicą Junacką. 
 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulic i placu określonych w §1 stanowi załącznik 

graficzny do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
 
 
 

 
 

53



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (152) / 2006 

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

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
               Grażyna Wojciechowska 

 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 
 

Poz. 741 
 

Uchwała Nr LXXII/893/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

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

 
Załacznik nr 1 

        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        Nr LXXII/893/2006 
        z dnia 28 czerwca 2006r. 

 
Uzasadnienie 

 

Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miasta  na posiedzeniu w dniu 29 maja 2006 roku 
rozpatrywała skargę Pana Henryka Tomczyka na sprzeczne z przepisami przeprowadzenie 
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postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie zawarcie z nim umowy przez 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 

W postępowaniu brały udział 4 podmioty. Wykonawcy składali protesty i 
czterokrotnie toczyło się postępowanie przed Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień 
Publicznych w Warszawie.  

W efekcie odwołań nakazano powtórzenie postępowania przetargowego. W wyniku 
powtórnego postępowania, wybrano najkorzystniejszą ofertę.  
Zarzut skarżącego, że złożył najkorzystniejszą ofertę nie znalazł potwierdzenia dokumentach.  

Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 22 marca 2006r. w całości oddalił odwołanie 
wniesione  przez  Firmę Gwarant -  Tomczyk sp.j., Głogów ul. Rynek 3a. 
W związku z powyższym Komisja Budżetu i Finansów uznała skargę złożoną przez Pana 
Henryka Tomczyka za bezzasadną. 
 

                                                                                  Przewodniczący Komisji 
                                                                                      Budżetu i Finansów 
 

                                                                                        Antoni Bochonko

Poz. 742 
 

Uchwała Nr LXXII/894/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 
ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Skargę Pana Kazimierza Grygiańca 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. 
 
 
        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
               Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr LXXII/894/2006 
z dnia 29 czerwca 2006r. 

 
 

Uzasadnienie 
 

 Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2006r. po 
wnikliwym zapoznaniu się z aktami skargi ustaliła, że została przeprowadzona wizja lokalna  
w mieszkaniu Pana Kazimierza Grygiańca przez Mistrza Kominiarskiego i  Inspektora z  
Administracji Domów  Mieszkalnych nr 2.  Na miejscu stwierdzono, że stan techniczny pieca 
kaflowego jest w stanie dostatecznym, stan techniczny podłogi jest w stanie dostatecznym, 
przynależne pomieszczenia gospodarcze z uwagi na bardzo zły stan, zaproponowano w 
zamian w budynku obok. 
 Ponadto zgodnie z przepisami lokator –najemca ma w obowiązku utrzymywać lokal 
oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie 
technicznym. Najemcę obciąża również naprawa i konserwacja podłóg, urządzeń grzewczych. 
Komisja po zapoznaniu się z wynikami wizji w lokalu zajmowanym przez Pana Grygiańca 
stwierdziła rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a informacjami podawanymi przez 
skarżącego. 
Pan Kazimierz Grygianiec od wielu lat zalega z płatnościami czynszowymi a od 2002 r 
otrzymuje dodatek mieszkaniowy wyższy od stawki czynszu.  
Ponadto wyrokiem sądu z dnia 2 sierpnia 2000r. skarżący został pozbawiony uprawnień do 
przedmiotowego lokalu mieszkalnego i oczekuje na lokal socjalny. Zaległość czynszowa 
wynosi 3.132,17 zł plus odsetki. Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Miasta udzielił 
odpowiedzi na pismo Pana Kazimierza Grygiańca i poinformował o zasadach i realizacji 
wykonywanych remontów. 
  W związku z powyższym Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta uznała  skargę 
za bezzasadną. 
 

                                                                             Przewodniczący Komisji 
                                                                              Gospodarki i Rozwoju 
 
                                                                                 Tadeusz Iżykowski 

 
 

Poz. 743 
 
  Uchwała Nr LXXII/895/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), w związku z art.229 pkt.3  i 239 ustawy z dnia 
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14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1017 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Podtrzymuje się stanowisko przyjęte uchwałą nr LXVII/791/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r.- 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. 
 
 
        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
               Grażyna Wojciechowska 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr LXXII/895/2006 
z dnia 28 czerwca 2006r. 

 

Uzasadnienie 
 
Pan Jan,Władysław Łuczyński złożył w dniu 19.12.2005 r skargę na działanie Prezydenta 
Miasta twierdząc, iż pominięto jego wniosek o przydział lokalu socjalnego z zasobów 
gminnych. 
Przedmiotową skargę Rada Miasta uznała za bezzasadną uchwałą Nr LXVII/791/2006 z dnia 
22 lutego 2006r. 
W treści uzasadnienia podniesiono, iż skarżący winien przestrzegać procedur prawnych i w 
określonym terminie złożyć stosowny wniosek będący podstawą do dalszych prac 
weryfikacyjnych Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ewentualnego umieszczenia na liście 
przydziału lokalu. 
Pan Jan, Władysław Łuczyński nie złożył wniosku o przydział lokalu, pomimo iż kilkakrotnie 
był o tym informowany. Świadczy o tym bogata korespondencja akt sprawy. 
Kolejna skarga została przekazana przez Lubuski Urząd Wojewódzki w dniu 09.06.br. 
Ponieważ nie wnosi nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art.239 § 1 
kpa, podtrzymano uprzednio zajęte stanowisko, uznając skargę za bezzasadną.  
 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji 
                                                                                          Spraw Społecznych 
 
                                                                                              Marek Kosecki. 
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Poz. 744 

 
Uchwała Nr LXXII/896/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006r. 
 

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

 
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zm.) oraz § 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2003 Rady 
Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z 2003r.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W § 1 uchwały nr LX/687/2005 Rady Miasta z dnia 28 października 2005r. w 
sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
zmienionej uchwałą nr LXIV/742/2005 z dnia 28 grudnia 2005r., wprowadza się następującą 
zmianę: 
- do składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju powołuje się p.Mieczysława 
Kędzierskiego  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
 
 

Poz. 745 
 

Uchwała nr LXXIII/897/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2006r. 
 
 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu pn.  
„ Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego terenu na plac targowy”  

w formie weksla „in blanco” 
 

Na podstawie art. 18 ust.1, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 pkt 
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 
2001roku,Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje; 

 § 1.1. Wyraża się zgodę na podpisanie przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu „ Adaptacja hali przemysłowej na halę targową i przyległego 
terenu na plac targowy” ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA  
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i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in blanco” Miasta Gorzów 
Wlkp. i deklaracji do weksla w wysokości 2.743.271,70 zł. 
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                         Grażyna Wojciechowska 
 
 
 

Poz. 746 
 

Uchwała Nr LXXIII/898/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2006r. 
 

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Regionalnego 
Komitetu Sterującego w województwie lubuskim. 

 
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz atr.23 ust.9 pkt. 5 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206), uchwala co 
następuje: 

  § 1.Odwołuje się Pana Pawła Kochanowskiego ze stanowiska członka Regionalnego 
Komitetu Sterującego. 

§ 2.Jako przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do prac w Regionalnym 
Komitecie Sterującym w województwie lubuskim wyznacza się Pana Jacka Jeremicza – 
Naczelnika Wydziału Integracji Europejskiej.  

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
        Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 747 
 

Uchwała Nr LXXIII/899/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2006r. 
 

w  sprawie ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wartości jednego punktu 

 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 2005 r. Nr 146, 
poz. 1222) uchwala się co następuje: 

 
         § 1. 1. Ustala się najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 712 zł. 
2. W uzgodnieniu z dyrektorami placówek ustala się wartość jednego punktu w wysokości 
3,00 zł. 
3. Wartości określone w punktach 1 i 2 stanowią podstawę ustalenia tabeli miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. 
 
         §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        § 3. Traci moc Uchwała Nr LXXI/842/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wartości jednego punktu.  
 
         § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  
2006 roku i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.  
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

 
Poz. 748 

 
Uchwała Nr LXXIII/900/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
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 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  18.422,00 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  18.422,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  18.422,00 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  18.422,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  18.422,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  256,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  256,00 
wydatki majątkowe  256,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  18.166,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  18.166,00 
wydatki majątkowe 18.166,00 
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                             Grażyna Wojciechowska 

 
 
 

Poz. 749 
 

Uchwała Nr LXXIII/901/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. 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 (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  363,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  363,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  84,00 
odsetki od środków na rachunkach bankowych  84,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  19,00 
odsetki od środków na rachunkach bankowych 19,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  116,00 
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odsetki od środków na rachunkach bankowych 116,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  122,00 
odsetki od środków na rachunkach bankowych 122,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  22,00 
odsetki od środków na rachunkach bankowych 22,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  363,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  363,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  84,00 
wydatki bieżące 84,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  19,00 
wydatki bieżące 19,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  116,00 
wydatki bieżące 116,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  122,00 
wydatki bieżące 122,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  22,00 
wydatki bieżące 22,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                  Grażyna Wojciechowska 

 
 
Uwaga : załącznik  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Poz. 750 

 
Uchwała Nr LXXIII/902/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  11 lipca  2006 roku. 
 

w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2006 rok. 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4, art. 166 ust.4 i art.184 ust.1 pkt. 2, 5, 6, 7, 12 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) w 
związku  z art. 13 ust 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst jedn. Dz. U. z 
2002 roku Nr 7, poz.58 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  6.151.690,00 
Dział 600 – Transport i łączność  6.151.690,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  6.151.690,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 6.151.690,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  6.151.690,00 
Dział 600 – Transport i łączność  4.416.690,00 
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy  2.751.690,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  2.751.690,00 
 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  540.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 540.000,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  350.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 350.000,00 
 
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne  775.000,00 
wydatki majątkowe 775.000,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1.000.000,00 
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji  1.000.000,00 
wydatki majątkowe 1.000.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  35.000,00 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 35.000,00 
wydatki majątkowe  35.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  700.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  700.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 700.000,00 
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 § 3. Załącznik  3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

 
 § 4. Załącznik  4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 

 § 5. Załącznik  7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały . 

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

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

 
 

Uwaga : załącznik nr1, 2  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LXXIII/902/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2006 roku. 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str 1 
 

Przychody  Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja budżetowa 

w tym: w tym: 
Lp. 

 

Nazwa zakładu budżetowego Planowany stan 
środków 

Dział Rozdział 
Razem 

Przychody    
z dostaw 
robót i 
usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 
Pozostałe 

wydatki bieżace Inwestyc. 

1.              2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 35 322 977 20 020 000 2 230 000 13 072 977 35 322 977 15 470 000 2 950 000 13 021 958 3 881 019 

                
w tym dotacja celowa 
3.881.019           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      

  
Stan środków na koniec roku 725 

                      

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   700 70001 40 873 760 34 264 500   6 609 260 40 873 760 4 627 103 921 256 33 901 058 1 424 343 

                
w tym dotacja celowa  
424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      

3 Przedszkola   801 80104 17 934 865 4 933 017 172 073 12 829 775 17 934 865 9 948 506 2 026 916 5 943 590 15 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

                      
  Stan środków na koniec roku 1 989 245                       

4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

5 Przedszkola   801 80195 103 945     103 945 103 945     103 945   

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 4 210 740 1 360 000 940 000 1 910 740 4 085 740 1 476 000 285 000 1 814 740 510 000 

  
Stan środków na początek roku -516 000 

          w tym dotacja            
  Stan środków na koniec roku -391 000           celowa 350.000           

  Ogółem       98 498 628 60 577 517 3 342 073 34 579 038 98 373 628 31 535 051 6 185 919 54 821 443 5 831 215 

 kwota dotacji brutto dla MZK- 13.716.413 zł            
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Poz. 751 
 
 

Zarządzenie Nr 2038 /I/2006 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 czerwca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) zarządzam,  
co następuje: 
  
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  123.464,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  123.464,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  72.617,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  72.617,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu  70.000,00 
 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2.617,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu  
terytorialnego  2.617,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  50.847,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  50.847,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 50.000,00 

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu  
terytorialnego  847,00 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  123.464,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1  40.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  40.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  40.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  20.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych  20.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” 30.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  30.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  30.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych  30.000,00 
 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy  2.617,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna 2.617,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2.617,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  617,00 
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§ 4270 – zakup usług remontowych  2.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  50.847,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  847,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  847,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  847,00 
 
zadanie zlecone 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  50.000,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  50.000,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  23.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 
§ 4260 – zakup energii  5.140,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych  300,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  16.000,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe  500,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  60,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 
 

Poz. 752 

Zarządzenie Nr 2040 /I/2006 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 czerwca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. ) zarządzam,  
co następuje: 
  
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  389.816,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  389.816,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  60.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej  60.000,00 
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  
zlecone ustawami realizowane przez powiat  60.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  23.416,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  15.416,00 
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§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin  15.416,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  8.000,00 
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej  8.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  306.400,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  306.400,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu  306.400,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  389.816,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  306.400,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  306.400,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów  306.400,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia  
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  60.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  60.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej  60.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  60.000,00 
 
Wydział Edukacji  15.416,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  15.416,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  15.416,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów  15.416,00 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 8.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  8.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  8.000,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  8.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 2040/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 czerwca 2006 roku 

 

Zwiększa się  
Dział 854, rozdział 85415 
 

Jednostka  § 3240  Razem  
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 7 200 7 200 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 12 400 12 400 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 8 400 8 400 
IV Liceum Ogólnokształcące  6 800 6 800 
V Liceum Ogólnokształcące  14 400 14 400 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 5 200 5 200 
Zespół Szkół Elektrycznych 22 000 22 000 
Zespół Szkół Mechanicznych 35 200 35 200 
Zespół Szkół  12 000 12 000 
Zespół Szkół Budowlanych 20 800 20 800 
Zespół Szkół Ekonomicznych 52 400 52 400 
Zespół Szkół Gastronomicznych 14 800 14 800 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  28 800 28 800 
Zespół Szkół Ogrodniczych 12 000 12 000 
Zespół Szkół Odzieżowych 50 400 50 400 
Liceum Plastyczne 3 600 3 600 
Razem 306 400 306 400 
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INFORMACJE 

 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

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