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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (216)/2013

Spis Treści
Poz. 2530
UchwałaNR LII/591/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  26  czerwca  2013  r.  w  sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Poz. 2531
Uchwała NR LII/592/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Poz. 2532
Uchwała NR LII/593/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015.

Poz. 2533
Uchwała NR LII/594/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2013.

Poz. 2534
Uchwała NR LII/595/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2535
Uchwała Nr LII/596/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2536
Uchwała Nr LII/597/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2537
Uchwała Nr LII/598/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2538
Uchwała  Nr  LII/599/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  26  czerwca  2013 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2539
Uchwała NR LII/600/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego.
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Poz. 2540
Uchwała NR LII/601/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami lasów 
od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Poz. 2541
Uchwała NR LII/602/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na 
obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2542
Uchwała NR LII/603/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 26 czerwca 2013 r.  w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2543
Uchwała NR LIV/604/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto 
Gorzów Wlkp. 

Poz. 2544
Uchwała NR LIV/605/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca 
uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  fundacji  pod  firmą  "Lubuska  Fundacja  Zachodnie  Centrum 
Gospodarcze" w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2545
Uchwała NR LIV/606/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
uchwalenia  trybu  powoływania  członków  oraz  organizacji  i  trybu  działania  Gorzowskiej  
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Poz. 2546
Uchwała NR LIV/607/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniach  chronionych  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 2547
Uchwała NR LIV/608/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2548
Uchwała NR LIV/609/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla Ośrodka Sportu  
i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2549
Uchwała NR LIV/610/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  do  Budżetu  Obywatelskiego  w  ramach 
budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2550
Uchwała  Nr  LIV/611/2013  Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  sierpnia  2013r.  w  sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2551
Uchwała  Nr  LIV/612/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  sierpnia  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2552
Uchwała  Nr  LIV/613/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  sierpnia  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2553
Uchwała  Nr  LIV/614/2013  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  sierpnia  2013r.  w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2554
Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025.

Poz. 2555
Uchwała NR LIV/616/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  projektu  pn.:  "Termomodernizacja  obiektów 
oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze 
środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  oraz  w  sprawie 
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego umieszczenia na 
liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Poz. 2556
Uchwała NR LIV/617/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego.

Poz. 2557
Uchwała NR LIV/618/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 
użytkowego.

Poz. 2558
Uchwała NR LIV/619/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu.
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Poz. 2559
Uchwała NR LIV/620/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu.

Poz. 2560
Uchwała NR LIV/621/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
darowizny nieruchomości.

Poz. 2561
Uchwała NR LIV/622/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Bazaltowej

Poz. 2562
Uchwała NR LIV/623/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r.  
w  sprawie  nadania  nazw  ulic  położonych  między  ul.  Franciszka  Walczaka,  ul.  Pomorską  
i ul. Podmiejską.

Poz. 2563
Uchwała NR LIV/624/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarownia  przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2564
Uchwała NR LIV/625/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim.

Poz. 2565
Uchwała NR LIV/626/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Poz. 2566
Uchwała NR LIV/627/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.  w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2567
Zarządzenie  Nr  918/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  11  czerwca  2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2568
Zarządzenie  Nr  934/III/2013  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  czerwca  2013r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2569
Zarządzenie Nr 985/III/2013 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2530

Uchwała NR LII/591/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594);  art.12,  pkt  5  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie 
powiatowym (t.  j.  Dz.U. z 2013r. poz.595) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, 
co nastpuje:

§  1  Po  rozpatrzeniu  zatwierdza  się  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2012 rok.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2531

Uchwała NR LII/592/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  i  art.28a  ust.1  i  2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594); art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  
o  samorządzie  powiatowym (t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.595)  oraz  art.271  ust.1  ustawy z  dnia  
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1240  ze  zm.)  Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp., uchwala co następuje:

§  1  Po  zapoznaniu  się  z:  1)  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  za  2012  rok;  2) 
sprawozdaniem finansowym; 3) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze; 4) 
informacją o stanie mienia Miasta; 5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Prezydentowi 
Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za rok 2012.

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

(-)
Jerzy Sobolewski
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Poz. 2532

Uchwała NR LII/593/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 
2013-2015

Na podstawie art.  2 ust.  4 pkt.  1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie zdrowia 
psychicznego (t.  j.  z 2011 r.  Nr 231, poz.  1375 ze zm.) oraz § 4 ust.  1 pkt 3 rozporządzenia  
Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) uchwala się, co następuje.

§ 1 Przyjmuje się Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na 
lata 2013-2015, stanowiący załacznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2533

Uchwała NR LII/594/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U. z  2013, poz.  594)  oraz art.  41 ust.  2 i  5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 
ze zm.) uchwala się, co następuje.

§  1  W  uchwale  Nr  XXXVIII/427/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28 listopada 2012 r.  w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2013 § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. W związku z podróżami 
służbowymi  członków  Komisji  przysługuje  im  dieta,  zwrot  kosztów  podróży  i  noclegów  na 
zasadach i w wysokości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej."
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 marca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2534

Uchwała NR LII/595/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.  i)  i  pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  o samorządzie 
powiatowym  (t.  j.  2013r.  poz.  595)  oraz  art.  12  ust.1  pkt  2,  ust.  2,  ust.  3  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157. poz. 1240 ze zm.) oraz art. 94 
ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 
2013r. poz. 135 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1  Z  dniem  01  stycznia  2014r.  przekształca  się  Ośrodek  Wsparcia  Rodziny  
w Gorzowie Wlkp., w następujące jednostki budżetowe, nie posiadające osobowości prawnej: 
1) Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 44,
2)  Placówka  Opiekuńczo  -  Wychowawcza  nr  1,  typu  socjalizacyjnego,  z  ilością  miejsc  14,  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 2,
3)  Placówka  Opiekuńczo  -  Wychowawcza  nr  2,  typu  socjalizacyjnego,  z  Ilością  miejsc  14,  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 a,
4)  Placówka  Opiekuńczo  -  Wychowawcza  nr  3,  typu  socjalizacyjnego,  z  ilością  miejsc  14,  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 b.

§  2.  1.  Zadaniem  Centrum  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną  w  Gorzowie  Wlkp.  jest 
zapewnienie  obsługi  ekonomiczno  –  administracyjnej  i  organizacyjnej  wyżej  wymienionych 
placówek.
2. Do zadań Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną należy także prowadzenie mieszkań dla 
usamodzielnianych  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych  i  młodocianej  matki  
z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest 
podmiotem prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum.

§ 3 Zobowiązania i  należności Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. z dniem  
01 stycznia 2014r. stają się należnościami i zobowiązaniami odpowiednio Centrum oraz Placówek 
w zakresie, w jakim są związane z przejętym majątkiem oraz zadaniami.

§ 4 Dotychczasowi pracownicy Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp. zatrudnieni 
na stanowisku wychowawcy, opiekuna dziecięcego, pracownika socjalnego stają się pracownikami 
odpowiednich placówek opiekuńczo – wychowawczych wskazanych w § 1,  natomiast  pozostali 
pracownicy stają się pracownikami Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.
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§ 5 Majątek Ośrodka Wsparcia Rodziny, zgodnie z dotychczasowym stanem posiadania na 
podstawie  ksiąg  inwentarzowych  Ośrodka  Wsparcia  Rodziny,  staje  się  mieniem  odpowiednio 
Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp., mieniem placówek opiekuńczo – 
wychowawczych,  w  częściach  służących  do  realizacji  zadań  przez  poszczególne  placówki,  na 
podstawie protokołów przekazania.

§  6  Z  dniem  przekształcenia  nadaje  się  Centrum  Opieki  nad  Dzieckiem  i  Rodziną  
w Gorzowie Wlkp. statut stanowiący załącznik nr1 do niniejszej Uchwały.

§  7  Z  dniem  przekształcenia  Placówce  Opiekuńczo  -  Wychowawczej  nr  1  
w Gorzowie Wlkp. nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do Uchwały.

§  8  Z  dniem  przekształcenia  Placówce  Opiekuńczo  -  Wychowawczej  nr  2  
w Gorzowie Wlkp. nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 9 Z dniem przekształcenia Placówce Opiekuńczo - Wychowaczej nr 3 w Gorzowie Wlkp. 
nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§  11  Traci  moc  uchwała  Nr  XLVIII/524/2005  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
23 marca 2005r w sprawie przekształcenia Domu Małego Dziecka w Gorzowie Wlkp. i  Domu 
Dziecka  w  Gorzowie  Wlkp.  w  Ośrodek  Wsparcia  Rodziny  w  Gorzowie  Wlkp.;  Uchwała  
Nr XXVIII/283/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r zmieniająca uchwałę  
w  sprawie  przekształcenia  Domu  Małego  Dziecka  w  Gorzowie  Wlkp.  i  Domu  Dziecka  
w Gorzowie Wlkp. w Ośrodek Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.; uchwała Nr XXX/428/2008 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  27  lutego  2008r  w  sprawie  nadania  Statutu  Ośrodkowi 
Wsparcia  Rodziny  w  Gorzowie  Wlkp.  oraz  Uchwała  Nr  XXVIII/284/2012  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi 
Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

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

Przewodniczacy Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Załącznik nr 1 
do uchwały NR LII/595/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Statut Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.

§ 1 Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. zwane w dalszej części 
uchwały „Centrum”, jest jednostką budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. nie posiadająca osobowości 
prawnej  utworzoną  w  celu  zapewnienie  pełnej  obsługi  ekonomiczno-  administracyjnej  
i  organizacyjnej  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych,  mieszkań  dla  usamodzielnianych 
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wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  i  młodocianej  matki  z  dzieckiem  oraz  
i  innych  jednostek  wspierających  rodzinę,  dla  których  Miasto  Gorzów  Wlkp.  jest  podmiotem 
prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.595);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.  
2013r. poz. 135 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157, poz.1240  
ze zm.);
4) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Centrum,
5) niniejszego Statutu.
2. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. ma siedzibę w Gorzowie w Wlkp. 
przy ul. K. Wielkiego 44.

§  3  Centrum Opieki  nad  Dzieckiem i  Rodziną  w Gorzowie  Wlkp.  używa na  tablicach, 
wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Centrum Opieki 
nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.

§ 4 Nadzór nad działalnością Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. 
sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 2
Cele i przedmiot działalności 

§ 5 Celem działania  Centrum jest  zapewnienie  prawidłowego funkcjonowania  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, zwanych dalej „PLACÓWKAMI” i innych jednostek wspierających 
rodzinę  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  ustawy  o  wspieraniu  rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:
1) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o jednostkowe plany finansowe,
2) prowadzenie rachunkowości,
3) sporządzanie sprawozdań finansowych,
4) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej,
5)  organizowanie  pracy  w  sposób  zapewniający  prawidłową  realizację  zadań  poszczególnych 
jednostek,
6) realizacja polityki kadrowej, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników,
8)  opracowywanie  regulaminów  organizacyjnych,  regulaminów  wynagradzania  i  regulaminów 
pracy oraz innych aktów wymaganych przez przepisy prawa,
9) przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych, dokonywanie zakupów towarów 
i materiałów koniecznych do funkcjonowania,
10) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku,
11) prowadzenie i obsługa mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-
wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz
12) obsługa innych jednostek wspierających rodzinę powierzona przez organ prowadzący Centrum.
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Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie 

§ 6. 1. Dyrektor Centrum kieruje pracą Centrum, placówek i innych jednostek wspierających 
rodzinę, dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest podmiotem prowadzącym, a których prowadzenie 
zostało powierzone Centrum oraz reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3. W celu realizacji zadań statutowych, prawidłowej pracy Centrum i innych jednostek dyrektor 
Centrum jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§  7  Strukturę  organizacyjną,  zasady  funkcjonowania  oraz  szczegółowy zakres  działania 
Centrum i innych prowadzonych przez nie jednostek określają Regulaminy Organizacyjne nadane 
przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8 Dyrektor Centrum działa na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
do  składania  oświadczeń  woli,  związanych  z  prowadzeniem  bieżącej  działalności  powiatu  
w zakresie zadań realizowanych przez Centrum oraz obsługiwanych placówek i innych jednostek.

Rozdział 4
Majątek i finanse

§ 9. 1. Majątek Centrum jest mieniem Miasta Gorzowa Wlkp. i może być wykorzystany do 
realizacji celów związanych z działalnością statutową Centrum.
2.  Centrum gospodaruje  samodzielnie  przydzieloną  częścią  mienia  oraz  prowadzi  samodzielną 
gospodarkę  finansową  w  ramach  posiadanych  środków  na  zasadach  ustalonych  dla  jednostki 
budżetowej. 

§  10.  1.  Centrum  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  podstawie  ustawy  o  finansach 
publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
2. Podstawa gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Dyrektor odpowiada za całość gospodarki finansowej Centrum.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 11 Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia.

Załącznik 2
do uchwały NR LII/595/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 w Gorzowie Wlkp.

§  1  Placówka  Opiekuńczo  –  Wychowawcza  nr  1  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwana  dalej 
„Placówką”, jest placówką opiekuńczo –wychowawcza i działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.595);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.  
2013r. poz.135 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.);
4) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki

10



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (216)/2013

5) niniejszego Statutu.

§  2.  1.  Placówka  jest  jednostką  budżetową  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nie  posiadająca 
osobowości prawnej.
2. Siedzibą placówki jest Gorzów Wlkp. ul. Puszkina 2.
3. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. przy 
pomocy wychowawcy, któremu powierzono funkcję kierownika.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki prowadzi Centrum Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 dzieci.
6.  Typ  Placówki  określi  jej  regulamin  organizacyjny,  nadany  przez  Prezydenta  Miasta  
Gorzowa Wlkp.
7. Placówka działa na majątku Centrum.

§ 3. 1. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, 
zwany  planem  finansowym,  sporządzony  przez  Dyrektora  Centrum  na  podstawie  uchwały  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami.
2.  Centrum  prowadzi  dla  Placówki  rachunkowość  oraz  sprawozdawczość  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce prowadzona jest w sposób indywidualny i grupowy, 
zgodnie ze sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2.  Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej  pieczy zastępczej  określonej  w ustawie z  dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 
ze zm.), a w szczególności: 
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,  
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3)  umożliwia  kontakt  dziecka z  rodzicami  i  innymi osobami bliskim,  chyba że  sąd postanowił 
inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5)  zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku  i  możliwości 
rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 5 Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia.

Załącznik 3
do uchwały NR LII/595/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Gorzowie Wlkp.

§  1  Placówka  Opiekuńczo  –  Wychowawcza  nr  2  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwana  dalej 
„Placówką”, jest placówką opiekuńczo –wychowawcza i działa w szczególności na podstawie:
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1)ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.595);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.  
2013r. poz. 135 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.);
4) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki;
5) niniejszego Statutu.

§  2.  1.  Placówka  jest  jednostką  budżetową  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nie  posiadająca 
osobowości prawnej.
2. Siedziba placówki jest Gorzów Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 a.
3. Placówka kieruje Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. przy 
pomocy wychowawcy, któremu powierzono funkcję kierownika.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjna Placówki prowadzi Centrum Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 dzieci.
6.  Typ  Placówki  określi  jej  regulamin  organizacyjny,  nadany  przez  Prezydenta  Miasta  
Gorzowa Wlkp.
7.Placówka działa na majątku Centrum.

§ 3. 1. Podstawa gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, 
zwany  planem  finansowym,  sporządzony  przez  Dyrektora  Centrum  na  podstawie  uchwały  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami.
2.  Centrum  prowadzi  dla  Placówki  rachunkowość  oraz  sprawozdawczość  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce prowadzona jest w sposób indywidualny i grupowy, 
zgodnie ze sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2.  Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej  pieczy zastępczej  określonej  w ustawie z  dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 
ze zm.), a w szczególności:
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,  
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3)  umożliwia  kontakt  dziecka z  rodzicami  i  innymi osobami bliskim,  chyba że  sąd postanowił 
inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5)  zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku  i  możliwości 
rozwojowych;
6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 5 Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia.
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Załącznik 4
do uchwały NR LII/595/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Gorzowie Wlkp.

§  1  Placówka  Opiekuńczo  –  Wychowawcza  nr  3  w  Gorzowie  Wlkp.,  zwana  dalej 
„Placówką”, jest placówką opiekuńczo –wychowawcza i działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2013r. poz.595);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.  
2013r. poz. 135 ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.);
4) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje Placówki
5) niniejszego Statutu.

§  2.  1.  Placówka  jest  jednostką  budżetową  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  nie  posiadająca 
osobowości prawnej.
2. Siedziba placówki jest Gorzów Wlkp. ul. K. Wielkiego 42 b.
3. Placówka kieruje Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. przy 
pomocy wychowawcy, któremu powierzono funkcję kierownika.
4. Obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjna Placówki prowadzi Centrum Opieki nad 
Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp.
5. Placówka przeznaczona jest dla maksimum 14 dzieci.
6.  Typ  Placówki  określi  jej  regulamin  organizacyjny,  nadany  przez  Prezydenta  Miasta  
Gorzowa Wlkp.
7. Placówka działa na majątku Centrum.

§ 3. 1. Podstawa gospodarki finansowej Placówki jest roczny plan dochodów i wydatków, 
zwany  planem  finansowym,  sporządzony  przez  Dyrektora  Centrum  na  podstawie  uchwały  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na dany rok budżetowy, w trybie i sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami.
2.  Centrum  prowadzi  dla  Placówki  rachunkowość  oraz  sprawozdawczość  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 4. 1. Praca z dzieckiem w Placówce prowadzona jest w sposób indywidualny i grupowy, 
zgodnie ze sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę planem pomocy dziecku.
2.  Placówka wykonuje zadania instytucjonalnej  pieczy zastępczej  określonej  w ustawie z  dnia  
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 135 
ze zm.), a w szczególności: 
1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,  
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, bytowe, społeczne i religijne;
2) opracowuje i realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
3)  umożliwia  kontakt  dziecka z  rodzicami  i  innymi osobami bliskim,  chyba że  sąd postanowił 
inaczej;
4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
5)  zapewnia  dziecku  dostęp  do  kształcenia  dostosowanego  do  jego  wieku  i  możliwości 
rozwojowych;
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6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
7) zapewnia dziecku korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 5 Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego 
uchwalenia.

Poz. 2535

Uchwała Nr LII/596/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  
powiatowym (t.j.Dz.  U.  z  2013r.  poz.595)  art.211 ust  1,  art.  212 ust  1,  pkt  1,  2  ustawy dnia  
27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta 
uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę   44.161 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   44.161 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę   44.161 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   44.161 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LII/596/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 12 384 094,00 1 271,00 12 385 365,00

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 31 368,00 965,00 32 333,00

  0750

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

12 768,00 965,00 13 733,00

 80104  Przedszkola 4 409 146,00 306,00 4 409 452,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 25 523,00 306,00 25 829,00

852   Pomoc społeczna 49 086 964,48 20 000,00 49 106 964,48
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 123 382,00 20 000,00 143 382,00

  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 
pieniężnej 5 300,00 20 000,00 25 300,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 816 503,00 21 230,00 3 837 733,00

 85324  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 74 926,00 21 230,00 96 156,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 74 926,00 21 230,00 96 156,00
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 2 525 053,00 1 660,00 2 526 713,00

 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 9 000,00 1 660,00 10 660,00

  0750

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

3 000,00 1 660,00 4 660,00
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Razem: 475 957 764,14 44 161,00 476 001 925,14

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LII/596/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 172 485 583,00 1 271,00 172 486 854,00

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 446 586,00 965,00 3 447 551,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 396,00 965,00 35 361,00
 80104  Przedszkola 26 441 134,00 306,00 26 441 440,00
  4260 Zakup energii 1 584 417,00 306,00 1 584 723,00

852   Pomoc społeczna 77 589 414,48 41 230,00 77 630 644,48
 85201  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 452 928,00 20 000,00 6 472 928,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 166 405,00 20 000,00 186 405,00
 85218  Powiatowe centra pomocy rodzinie 869 926,00 21 230,00 891 156,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 587 912,00 14 400,00 602 312,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 343,00 3 564,00 101 907,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 999,00 1 000,00 19 999,00
  4300 Zakup usług pozostałych 24 744,00 2 266,00 27 010,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 18 538 597,00 1 660,00 18 540 257,00
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 1 813 524,00 1 660,00 1 815 184,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 400,00 1 660,00 71 060,00

  
Razem: 460 419 969,14 44 161,00 460 464 130,14
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Poz. 2536

Uchwała Nr LII/597/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.595) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art.214 pkt 1 i 3,  
art.215,  art.  235,  art.  236 ustawy dnia  27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz.  U.  
Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 241.303 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241.303 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 241.303 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 241.303 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę     6.640 zł
3.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 247.943 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1,pkt 2 i 3 o kwotę 242.943 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, 
do  uchwały  budżetowej  na  2013  rok  Nr  XL/453/2012  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia
19 grudnia 2012r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga:  załączniki  nr  3  do  uchwały znajdują  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LII/597/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 12 385 365,00 31 160,00 12 416 525,00

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 32 333,00 31 160,00 63 493,00

  2008

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

0,00 27 880,00 27 880,00

  2009

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

0,00 3 280,00 3 280,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 837 733,00 210 143,00 4 047 876,00
 85395  Pozostała działalność 2 351 354,00 210 143,00 2 561 497,00

  2007

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

2 032 935,00 204 648,00 2 237 583,00

  2009

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

318 419,00 5 495,00 323 914,00

Razem: 476 001 925,14 241 303,00 476 243 228,14
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LII/597/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
758   Różne rozliczenia 2 481 860,00 - 5 000,00 2 476 860,00

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 1 895 710,00 - 5 000,00 1 890 710,00
  4810 Rezerwy 1 895 710,00 - 5 000,00 1 890 710,00

801   Oświata i wychowanie 172 486 854,00 31 160,00 172 518 014,00
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 3 447 551,00 31 160,00 3 478 711,00
  4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 599,00 599,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 106,00 106,00
  4128 Składki na Fundusz Pracy 0,00 77,00 77,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 14,00 14,00
  4178 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 3 499,00 3 499,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 617,00 617,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 361,00 - 103,00 35 258,00
  4218 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5 279,00 5 279,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 932,00 932,00
  4228 Zakup środków żywności 0,00 9 718,00 9 718,00
  4229 Zakup środków żywności 0,00 1 714,00 1 714,00
  4300 Zakup usług pozostałych 31 716,00 - 1 537,00 30 179,00
  4308 Zakup usług pozostałych 0,00 8 708,00 8 708,00
  4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 537,00 1 537,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 967 816,00 210 143,00 9 177 959,00
 85395  Pozostała działalność 2 837 926,00 210 143,00 3 048 069,00
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  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 540,00 3 883,00 75 423,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 459,00 99,00 5 558,00
  4127 Składki na Fundusz Pracy 9 405,00 562,00 9 967,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 732,00 15,00 747,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 261 609,00 22 591,00 284 200,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 38 850,00 598,00 39 448,00
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 239 494,00 3 225,00 242 719,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 37 043,00 394,00 37 437,00
  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 115 826,00 63 955,00 179 781,00
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 440,00 1 759,00 22 199,00
  4307 Zakup usług pozostałych 1 418 811,00 110 120,00 1 528 931,00
  4309 Zakup usług pozostałych 198 500,00 2 621,00 201 121,00

  4377
Opłata  z  tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 
świadczonych  w  stacjonarnej  publicznej  sieci 
telefonicznej.

0,00 312,00 312,00

  4379
Opłata  z  tytułu  zakupu  usług  telekomunikacyjnych 
świadczonych  w  stacjonarnej  publicznej  sieci 
telefonicznej.

0,00 9,00 9,00

926   Kultura fizyczna 7 618 000,00 5 000,00 7 623 000,00
 92604  Instytucje kultury fizycznej 1 000 000,00 5 000,00 1 005 000,00

  2650 Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu  dla  samorządowego 
zakładu budżetowego 1 000 000,00 5 000,00 1 005 000,00

  
Razem: 460 464 130,14 241 303,00 460 705 433,14
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Poz. 2537

Uchwała Nr LII/598/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.595) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 2, art.214 pkt 1, art.215 
ustawy dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz.  U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          1.300.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę          1.300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          1.300.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę          1.300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga:  załącznik  nr  2  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LII/598/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 57 116 461,00 - 1 220 000,00 55 896 461,00

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

14 186 869,00 - 604 500,00 13 582 369,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 945 725,00 - 604 500,00 11 341 225,00
 60016  Drogi publiczne gminne 5 734 374,00 - 615 500,00 5 118 874,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 870 019,00 - 615 500,00 4 254 519,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 453 856,00 1 220 000,00 20 673 856,00
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 557 148,00 1 300 000,00 3 857 148,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 316 000,00 1 300 000,00 1 616 000,00
 90095  Pozostała działalność 2 727 658,00 - 80 000,00 2 647 658,00

  6630

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

785 000,00 - 80 000,00 705 000,00

  
Razem: 460 705 433,14 0,00 460 705 433,14
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Poz. 2538

Uchwała Nr LII/599/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594)  oraz  art.226,  art.227,  art.229,  art.231  ustawy  z  dnia
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240  ze  zm.)  w  związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje :

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski 

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

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LII/599/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013r.

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

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

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

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:
- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
-  realny  wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  
dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i  pożyczek,  o  których  mowa  w  art.  89  ust.  1  pkt  2-4  oraz  art.  90,  oraz  wykupów  papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

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

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

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

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

6. Objaśnienia do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej :
Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013:
- wynikających z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta, mających wpływ na wielkości ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
-  wynikających z uchwały podjętej przez Radę Miasta w dniu 29.05.2013 r, mających wpływ na 
wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej ( zgodnie z art. 229 ufp),
-  w proponowanych  projektach  uchwał  przedłożonych  Radzie  Miasta  do  uchwalenia  w dniu  
26 czerwca 2013 r,
-  aktualizacji  załącznika przedsięwzięć w zakresie:  zmian limitu zobowiązań, nakładów ogółem 
oraz limitów na poszczególne lata.

Ponadto  dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  (załącznik  nr  1  do  WPF)  
w latach 2014-2025 polegające na:
1) w zakresie roku 2014: 
-  zwiększeniu  dochodów  ogółem  o  kwotę  15.000.000  zł,  w  tym  dochodów  bieżących  
o kwotę 15.000.000 zł,
-  zwiększeniu  wydatków  ogółem  o  kwotę  15.000.000  zł,  w  tym  wydatków  bieżących  
o kwotę 15.000.000 zł,
2) w zakresie roku 2015:
-  zwiększeniu  dochodów  ogółem  o  kwotę  16.000.000  zł,  w  tym  dochodów  bieżących  
o kwotę 16.000.000 zł,
-zwiększeniu  wydatków  ogółem  o  kwotę  16.000.000  zł,  w  tym  wydatków  bieżących  
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o kwotę 16.000.000 zł,
3) w zakresie roku 2016:
-  zwiększeniu  dochodów  ogółem  o  kwotę  17.000.000  zł,  w  tym  dochodów  bieżących  
o kwotę 17.000.000 zł,
-  zwiększeniu  wydatków  ogółem  o  kwotę  17.000.000  zł,  w  tym  wydatków  bieżących  
o kwotę 17.000.000 zł,
4) w zakresie lat 2017-2025:
-  zwiększeniu  dochodów  ogółem  o  kwotę  17.000.000  zł,  w  tym  dochodów  bieżących  
o kwotę 17.000.000 zł,
-  zwiększeniu  wydatków  ogółem  o  kwotę  17.000.000  zł,  w  tym  wydatków  bieżących  
o kwotę 17.000.000 zł.
Powyższych zmian dokonano w związku z zawarciem umowy pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp., 
a  Miejskim  Zakładem  Komunikacji  w  Gorzowie  Wlkp.,  w  wyniku  której  wpływy  
ze sprzedaży biletów za przejazdy komunikacją miejską są dochodami miasta. Planowane dochody 
ze sprzedaży biletów zostaną przeznaczone na zakup usług komunikacji miejskiej.
5) w zakresie lat 2014-2025 :
-  zmniejszeniu  dochodów  z  tytułu  dotacji  oraz  środków  przeznaczonych  na  inwestycje  
o kwotę 70.000 zł.

Poz. 2539

Uchwała NR LII/600/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

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

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej umowy najmu lokalu użytkowego 
o  pow.52,58m²  usytuowanego  w  budynku  przy  ul.Teatralnej  26,  z  przeznaczeniem  na  cele 
magazynowe.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski
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Poz. 2540

Uchwała NR LII/601/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od Chróścika ograniczonego terenami 

lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), uchwala 
się, co następuje:

§  1  Postanawia  się  przystąpić  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  dla  obszaru  położonego  na  południe  od  Chróścika 
ograniczonego terenami lasów od strony wschodniej, południowej i zachodniej

§  2  Granice  obszaru  opracowania  planu  przedstawiono  na  mapie  stanowiącej  załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie 
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.
2.  Zakres  ustaleń  planu  został  określony zgodnie  z  art.  15  ustawy z  dnia  27  marca  2003  r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.).

§ 4 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2541

Uchwała NR LII/602/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
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o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzdzaniu  scieków (t.  j.  Dz.  U.Nr  72 
poz.747 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr LXV/744/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2006r. 
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze 
Miasta  Gorzowa Wlkp. zmienionej  Uchwałą Nr LVII/931/2009r.  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 2 lipca 2009r. wprowadza się następujące zmiany:|w § 23 ust. 4 słowo „doręczenia” zastępuje 
się słowami „wysłania przez Przedsiębiorstwo”,w § 28 dodaje się ust. 5 o treści: „ 5. Przyłączenie 
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków, o których mowa 
w  ust.  1-4,  oraz  zawarciu  umowy  o  przyłączenie  do  sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej 
Przedsiębiorstwa.  Umowa  o  przyłączenie  określa  w  szczególności  zakres  obowiązków  stron 
wynikających  z  budowy  przewodu  wodociągowego  lub  przewodu  kanalizacyjnego  oraz  jego 
finansowania w przypadku budowy sieci."

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2542

Uchwała NR LII/603/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.  j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1 Skargę Pani  Krystyny Sobczyńskiej  uznaje się  za bezzasadną,  uzasadnienie stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/603/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 czerwca 2013r.

U Z A S A D N I E N I E

Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 24.06.2013r. Dokonała analizy skargi 
Pani Krystyny Sobczyńskiej zam. Gorzów Wlkp., ul.  Paradyska 16 na Dyrektora Gorzowskiego 
Centrum Pomocy Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  w Gorzowie  Wlkp.,  w zakresie  przewlekłości 
załatwienia  sprawy  dotyczącej  przyznania  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  jej  syna 
Macieja Sobczyńskiego.

Komisja rozpatrzyła skargę  negatywnie Pismem z dnia 30 września 2011r . Pani Karolina 
Sobczyńska  zwróciła  się  z  wnioskiem  o  zapewnienie  synowi  Maciejowi  Sobczyńskiemu 
specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Wniosek Pani Karoliny 
Sobczyńskiej wpłynął do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki w dniu 06.10.2011r. 
Po zbadaniu sprawy w dniu 27 grudnia 2011r., Dyrektor GCPRiPS wydał decyzję  nr GCPRiPS-
DPŚ.8225.24.2011.Sok odmawiającą przyznania powyższych usług dla syna. Od powyższej decyzji 
Pani  Karolina  Sobczyńska  złożyła  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  
w Gorzowie Wlkp., które to decyzją  SKO.Go/430-K.A./114/12 z dnia 20 lutego 2012r. uchyliło  
w całości decyzję Dyrektora GCPRiPS i p[rzekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 
I  instancji.  Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  zaleciło  przeprowadzenie  postępowania 
wyjaśniającego w zakresie określenia terapii koniecznych dla syna w oparciu o ustalenia lekarskie, 
a następnie ustalić  zakres niezbędnych usług. Kolegium zasugerowało również  ustalenie, z jakiej 
formy pomocy aktualnie korzysta syn wnioskodawczyni. Biorąc pod uwagę  powyższe GCPRiPS 
przystąpiło ponownie do rozpatrzenia wniosku Pani Karoliny Sobczyńskiej. W trakcie ponownego
rozpatrywania sprawy, Pani Karolina Sobczyńska pismem z dnia 25 kwietnia 2012r., zwróciła się 
z prośbą o przedłużenie czasu rozpatrywania wniosku, z uwagi na długi czas oczekiwania na wizytę 
u specjalisty.  Po zebraniu calego materiału dowodowego w sprawie,  Dyrektor GCPRiPS wydał 
decyzją  nr  GCPRiPS-DPŚ.8225.41.2012.Sok  z  dnia  30  lipca  2012r.  odmawiając  przyznania 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla syna Macieja Sobczyńskiego. Od powyższej decyzji Pani 
Karolina  Sobczyńska  złożyła  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  
w Gorzowie Wlkp., które to decyzją  nr SKO.Go/430-K.A/1206/12 z dnia 02 października 2012r. 
Uchyliło w całości decyzję  GCPRiPS i przekazało sprawę  do ponownego rozpatrzenia organowi  
I  instancji.Samorządowe Kolegium Odwoławcze zaleciło  ustalić,  o  jaką  formę  spejalistycznych 
usług  opiekuńczych  określonych  w  §2  Rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  
22  września  2005r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.U.2005r.  Nr  189,  
poz. 1598 ze zm.)ubiega się  skarżąca, w jakim zakresie i przez jakich specjalistów oraz w jakiej 
ilości godzin winny być  one  świadczone. Powyższe powinno być  udokumentowane stosownymi 
orzeczeniami  lekarskimi  bądź  innych  specjalistów.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe  GCPRiPS 
przystąpił  ponownie  do  rozpatrzenia  wniosku  Pani  Karoliny  Sobczyńskiej.  Po  zebraniu  całego 
materiału dowodowego w sprawie GCPRiPS decyzją nr GCPRiPSDPŚ. 8225.69.2012.A.Sok z dnia 
12  grudnia  2012r.  odmówił  przyznania  specjalistycznych usług  opiekuńczych dla  syna  Macieja 
Sobczyńskiego.  Od  powyższej  decyzji  Pani  Karolina  Sobczyńska  złożyła  odwołanie  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., które to decyzją  nr SKO.Go/430-
K.A./5/13 z dnia 21 marca 2013r. uchyliło w całości decyzję  GCPRiPS i przekazało sprawę  do 
ponownego rozpatrzenia  organowi  I  instancji.  Powodem uchylenia  decyzji  przez  Samorządowe 
Kolegium  Odwoławcze  był  fakt,  braku  aktualizacji  wywiadu  środowiskowego.  Akta  sprawy 
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wpłynęły do tut. Centrum w dniu 28 marca 2013r.
Biorąc pod uwagę powyższe GCPRiPS przystąpił ponownie do rozpatrzenia wniosku Pani Karoliny 
Sobczyńskiej. W dniu 15 kwietnia 2013r. przeprowadzony został wywiad środowiskowy w miejscu 
zamieszkania. Pismem z dnia 18 kwietnia 2013r. przedłużono termin załatwienia sprawy. W dniu 
11  czerwca  2013r.  Pani  Karolina  Sobczyńska  została  zawiadomiona  o  zebraniu  materiału 
dowodowego  w  sprawie  i  o  możliwości  wypowiedzenia  się,  co  do  zebranych  dowodów  
i materiałów, przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę skargę rozpatrzono negatywnie. Stwierdzono, że 
sprawa Pani Karoliny Sobczyńskiej realizowana jest zgodnie z przepisami prawa, w tym głównie 
ustawy  z  dnia  12  marca  2004  roku  o  pomocy  społecznej  (t.  j.  Dz.  U  2013,  poz.  182),  
Rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  ”z  dnia  22  września  2005r.  w  sprawie 
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  (Dz.U.2005r.  Nr  189,  poz.  1598  ze  zm.)z  zachowaniem 
terminów  przewidzianych  w  ustawie  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego (t. j.Dz.U.2013r.poz. 267).

Poz. 2543

Uchwała NR LIV/604/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto Gorzów Wlkp. 

Na podstawie  art.  14 ust.  5  oraz  art.  6  ust  1  pkt  2  ustawy z  dnia  7 września  1991 r.  
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1  W uchwale  Nr  XI/94/2011  Rady Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  maja  2011  r.  
w  sprawie  opłat  za  świadczenia  w  przedszkolach  publicznych  prowadzonych  przez  Miasto  
Gorzów  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  Nr  XX/196/2011  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
26 października 2011 r.  zmieniającą uchwałę  w sprawie  opłat  za świadczenia w przedszkolach 
publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., wprowadza się następujące zmiany: § 3 
otrzymuje  brzmienie:  „§  3.  Ustala  się  opłatę  za  każdą  rozpoczętą  godzinę  świadczeń,  powyżej 
podstawy programowej w wysokości 1 zł.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§  3  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Poz. 2544

Uchwała NR LIV/605/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia fundacji pod firmą "Lubuska Fundacja Zachodnie 
Centrum Gospodarcze" w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594),  art.13  ust.1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  
6  kwietnia  1984r.  o  fundacjach  (t.j.  Dz.U.  z  1991r.  Nr  46,  poz.  203  ze  zm.)  uchwala  się,  co 
następuje:

§ 1 W § 1 ust.2  uchwały Nr LVI/555/2001 Rady Miejskiej  w Gorzowie Wlkp.  z  dnia  
6  czerwca  2001r.  w  sprawie  ustanowienia  fundacji  pod  nazwą  "Lubuska  Fundacja  Zachodnie 
Centrum  Gospodarcze"  w  Gorzowie  Wlkp.  zmienionej  uchwałą  uchwałą  Nr  LXX/1105/2010  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2010r. skreśla się pkt 1 a.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2545

Uchwała NR LIV/606/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gorzowskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1
Powoływanie członków Rady

§ 1  Gorzowską Radę Działalności  Pożytku Publicznego,  zwaną  dalej  „Radą”,  powołuje 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w liczbie 10 członków, w tym:
1) 2 przedstawicieli Rady Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych 
dalej „organizacjami pozarządowymi”, wyłonionymi zgodnie z zapisami § 2-4.
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§  2.  1.  Ogłoszenie  o  możliwości  zgłaszania  kandydatów,  przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych, zawierające termin i tryb zgłaszania kandydatów do Rady, publikowane jest na 
stronach  internetowych  www.bip.gorzow.pl,  www.gorzow.pl/przystan  oraz  na  tablicy  ogłoszeń 
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Kandydatów na członków Rady, przedstawicieli organizacji pozarządowych, należy zgłaszać na 
stosownym formularzu, stanowiącym załącznik do ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać: 
1) nazwę organizacji zgłaszającej;
2) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady;
3)  oświadczenie  kandydata  o  wyrażaniu  zgody  na  kandydowanie  oraz  pisemną  zgodę  na 
przetwarzanie danych osobowych;
4)  oświadczenie  kandydata  o  niekaralności  za  przestępstwa,  i  że  nie  toczy  się  wobec  niego 
postępowanie karne o przestępstwo umyślne;
5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej.
4.  Każdy  z  kandydatów  do  Rady  winien  być  zgłoszony  przez  co  najmniej  jedną  organizację 
pozarządową spośród swoich członków, prowadzącą działalność na terenie gminy Gorzów Wlkp.
5. Jedna organizacja pozarządowa nie może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
6.  Termin  zgłaszania  kandydatów  wynosi  co  najmniej  21  dni  od  dnia  ukazania  się  ostatniego 
ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.  1.  W terminie nie krótszym niż 21 dni  od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, 
zawierającego  termin  i  tryb  głosowania  oraz  listę  kandydatur  do  Rady,  każda  organizacja 
pozarządowa może oddać głos na nie więcej niż 6 kandydatur zamieszczonych na liście.
2.  Głos oddaje się przy użyciu stosownego formularza,  stanowiącego załącznik do ogłoszenia,  
o którym mowa w ust. 1.
3. Ogłoszenie wraz z formularzem do głosowania publikowane jest odpowiednio jak w § 3 ust. 1.

§ 4. 1. Wynik głosowania ustala powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. komisja 
składająca się z: 
1) 1 przedstawiciela Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
2) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji, które 
zgłosiły kandydata do Rady.
2. Do Rady powoływanych jest 6 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, z największą 
ilością głosów. W przypadku tej samej ilości głosów decyduje losowanie.
3. Wyniki głosowania oraz skład Rady są publikowane odpowiednio jak w § 3 ust. 1 w terminie nie 
dłuższym niż 21 dni od daty zakończenia głosowania.
4. Uwagi dotyczące przebiegu głosowania można zgłaszać w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia 
wyników głosowania.

§ 5 Skład Rady powinien zostać ogłoszony nie później niż 30 dni przed upływem kadencji 
Rady, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady wybór przedstawicieli powinien nastąpić  
w terminie 90 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały.

Rozdział 2
Organizacja i tryb działania Rady

§ 6 Rada jest organem powoływanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. na 2 lata.

§ 7. 1. Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 

34



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 7 (216)/2013

głosów  przewodniczącego,  będącego  przedstawicielem  organizacji  pozarządowych,  oraz 
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym 
trybie jak powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 składu członków Rady.

§ 8. 1. Rada pracuje na posiedzeniach.
2.  Posiedzenia  Rady  zwoływane  są  przez  przewodniczącego  lub  na  wniosek  co  najmniej  1/3 
członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
3.  Członkowie  Rady  informowani  są  o  terminie  posiedzenia  telefonicznie,  listownie  bądź  za 
pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący.
6. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
7. Członkowie Rady potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.
8. Członek Rady powinien usprawiedliwiać swoją nieobecność na posiedzeniu, składając stosowne 
pisemne wyjaśnienie przewodniczącemu Rady.
9. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.
10. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu rady. 
Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje 
głos przewodniczącego.

§ 9 Praca w Radzie jest  pracą społeczną,  a  w przypadku osób z ramienia Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. – w ramach pełnionych obowiązków.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2546

Uchwała NR LIV/607/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. 2013r., poz. 594), art. 17 ust. 1 pkt. 12, art. 53, art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 182 ze zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 1Określa się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

§ 2 Przyznanie świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym, a także ustalenie 
wysokości  odpłatności  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  odbywa  się  w  drodze  decyzji 
administracyjnej.

§  3  Jeżeli  dochód  osoby  samotnie  gospodarującej  lub  dochód  na  osobę  w  rodzinie 
przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym wyliczona jest na podstawie poniższej 
tabeli i wynosi:

Dochód na osobę samotnie 
gospodarującą ustalony 

zgodnie z kryterium 
dochodowym określonym w 

art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej

Wysokość 
opłaty 

ponoszonej 
przez osobę % 

dochodu

Dochód na osobę w 
rodzinie ustalony zgodnie 
z kryterium dochodowym 
określonym w art. 8 ust. 1 

ustawy o pomocy 
społecznej

Wysokość 
opłaty 

ponoszonej 
przez osobę % 

dochodu

do 100 % włącznie bezpłatnie do 100 % włącznie bezpłatnie 
Powyżej 100 % do 250 % 10 % Powyżej 100 % do 250 % 15 %
Powyzej 250 % do 300 % 15 % Powyzej 250 % do 300 % 20 %

Powyżej 300 % 20 % Powyżej 300 % 30 %

§  4  Odpłatność  za  pobyt  w  mieszkaniu  chronionym  jest  pobierana  w  okresach 
odpowiadających  miesiącom kalendarzowym.  Za  niepełny pierwszy lub  ostatni  miesiąc  pobytu 
mieszkaniec  ponosi  odpłatność  w  wysokości  proporcjonalnej  do  długości  pobytu  w  danym 
miesiącu.

§ 5 Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym pobiera jednostka organizacyjna Miasta 
Gorzowa Wlkp. lub inny podmiot prowadzący mieszkanie, do 15 dnia każdego miesiąca z góry.

§ 6.  1.  Odpłatność za pobyt  w mieszkaniu chronionym obejmuje opłaty za korzystanie  
z  mieszkania  oraz  wszelkie  świadczenia  związane  z  tą  formą  pomocy określoną  w  przepisach 
prawa.
2.Ustalona odpłatność nie obejmuje kosztów wyżywienia i kosztów zużytej energii elektrycznej, 
gazu oraz wody, zgodnie ze wskaźnikami liczników zamontowanych w mieszkaniu. Mieszkaniec 
ponosi  pełen  koszt  utrzymania  mieszkania  chronionego  proporcjonalnie  do  ilości  osób  tam 
przebywających  z  tytułu  zużycia  energii  elektrycznej,  gazu,  wody  ciepłej  i  zimnej,  odpadów 
komunalnych i ewentualnie innych mediów.

§  7  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  na  wniosek  osoby  skierowanej  do 
mieszkania  chronionego,  istnieje  możliwość  obniżenia  opłaty  określonej  w  §  3  za  pobyt  
w  mieszkaniu  chronionym,  zwłaszcza  z  powodu  zdarzenia  losowego  lub  innych  sytuacji 
uzasadniających zastosowanie obniżenia opłaty. 

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2547

Uchwała NR LIV/608/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany statutu Jazz Clubu "Pod Filarami" w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.  13 ust.  1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§  1  W  statucie  Jazz  Clubu  "Pod  Filarami"  nadanym  Uchwałą  Nr  XLII/475/2013  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia 2013 r. wprowadza się zmianę do § 3 ust. 3, który 
otrzymuje brzmienie:„3. Terenem działania Jazz Clubu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
i zagranicy.”

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2548

Uchwała NR LIV/609/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.  219 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się co następuje: 

§ 1 W uchwale Nr XL/457/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2012 r.  
w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2013 r. dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - 
zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., wprowadza się następujące zmiany:
1)  zmianie  ulega  załacznik  Nr  1,  który  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  Nr  1  do  niniejszej 
uchwały.
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§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Załącznik nr 1
do Uchwały NR LIV/609/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

L.p. Jednostka organizacyjna Kwota dotacji 
przedmiotowej (w zł.)

Stawka dotacji 
przedmiotowej (w zł.)

1. Imprezy sportowe i sportowo-
rekreacyjne 245.000,00 3,70

2. Utrzymanie i eksploatacja 
obiektów sportowych 760.000,00 4,83

Razem: 1.005.000,00

Poz. 2549

Uchwała NR LIV/610/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 
w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, 
poz.  594)  oraz  art.4  ust.2  ustawy z  dnia  20  lipca  2000r.  o  ogłaszaniu  aktów  normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

Rozdział 1
Postępowanie ogólne

§  1  Ustala  się  zasady  i  tryb  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  w  przedmiocie 
Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Gorzowa Wlkp.

§ 2 Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  Budżecie  Obywatelskim  –  należy  rozumieć  zadania  realizowane  w  ramach  budżetu  miasta 
Gorzowa Wlkp. wybrane w wyniku konsultacji z mieszkańcami miasta,
2) Zespole Konsultacyjnym – należy rozumieć zespół powołany przez Prezydenta Miasta w celu 
weryfikacji  zgłoszonych  zadań  do  budżetu  oraz  przeprowadzenia  konsultacji  z  mieszkańcami 
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określonych w niniejszej uchwale,
3)  zgłoszeniu  zadania  do  budżetu  obywatelskiego  –  należy  rozumieć  zgłoszenie  propozycji 
działania stanowiącego zadanie własne miasta na prawach powiatu w zakresie napraw, remontów, 
inwestycji.  Zadanie  winno  być  zlokalizowane  na  nieruchomości  stanowiącej  własność  miasta 
Gorzowa Wlkp.. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały,
4) konsultacjach – należy rozumieć konsultacje przeprowadzone na podstawie art. 5a ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594),
5) rejonie – należy przez to rozumieć 5 rejonów. Granice rejonów stanowią granice stałych okręgów 
wyborczych utworzonych dla wyborów do Rady Miasta Gorzowa Wlkp. oraz wyborów Prezydenta 
Miasta.

§  3  Konsultacje  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  przeprowadza  się  raz  w  roku  nie 
później niż do końca września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym realizowane będą 
zadania objęte Budżetem Obywatelskim.

§  4.  1.  Rozpoczęcie  konsultacji  w  sprawie  Budżetu  Obywatelskiego  następuje  z  dniem 
zamieszczenia  ogłoszenia  na  stronie  internetowej  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  w  Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. o konsultacjach, nie później niż 1 lipca roku 
poprzedzającego rok budżetowy.
2. Ogłoszenie zawiera: 
1) opis trybu i podmiotów uprawnianych do zgłoszenia zadań,
2)  wskazanie  terminu  zgłoszenia  zadań  nie  później  niż  do  31  lipca  roku  poprzedzającego  rok 
budżetowy,
3)  wskazanie  terminu  głosowania  na  wybrane  zadania  nie  później  niż  do  30  września  roku 
poprzedzającego rok budżetowy,
4) wskazanie miejsc i adresu poczty elektronicznej do składania formularzy zgłoszenia zadania,
5) wskazanie sposobów i miejsc głosowania.

Rozdział 2
Tryb i podmioty uprawnione do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 5. 1. Zgłoszenia zadania do Budżetu Obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta 
Gorzowa Wlkp.
2. Mieszkaniec może zgłosić jedno zadanie do Budżetu Obywatelskiego.

§ 6. 1. Zgłoszenia zadania należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.
2. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać pocztą 
elektroniczną na adres i w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt. 2 i 4.
3. Nie wyrażenie zgody przez mieszkańca na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do 
weryfikacji zgłoszenia zadania powoduje odrzucenie zgłoszenia.

Rozdział 3
Weryfikacja zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego

§ 7 Zespół konsultacyjny po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt.2 dokonuje 
weryfikacji zgłoszonych zadań pod względem zgodności z prawem oraz ustala szacunkową wartość 
zgłoszonego zadania.
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§ 8. 1. Zespół konsultacyjny po zweryfikowaniu zgłoszonych zadań w głosowaniu zwykłą 
większością głosów: 
1) pozytywnie opiniuje zadania,
2) negatywnie opiniuje zadanie uzasadniając swoje stanowisko.
2. Treść wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią Zespołu Konsultacyjnego oraz informację  
o  ustalonej  szacunkowej  wartości  zadania  zamieszcza  się  na  stronie  internetowej  miasta  
Gorzowa Wlkp. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 9. 1. Spośród pozytywnie zweryfikowanych zadań Zespół Konsultacyjny w uzgodnieniu 
z Prezydentem Miasta dokonuje wyboru do 15 zadań dla każdego rejonu.
2.  Komisja  Budżetu  i  Finansów wraz  z  Komisją  Gospodarki  i  Rozwoju  dokonuje wyboru  do  
10 zadań spośród wyłonionych w trybie § 9 ust.1 dla każdego rejonu, które zostaną poddane pod 
głosowanie przez mieszkańców.
3.  Wybrane  zadania  zostaną  ogłoszone  na  stronie  internetowej  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 4
Tryb i przedmiot konsultacji zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego

§ 10. 1. Zadania wybrane zgodnie z § 9 zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców 
Gorzowa Wlkp.
2. O miejscu, terminie i sposobie głosowania zawiadamia się mieszkańców w ogłoszeniu, o którym 
mowa w § 4 ust.2 pkt.3 i 5.

§ 11. 1. Głosowanie zostaje przeprowadzone w terminie podanym w ogłoszeniu o którym 
mowa w § 4 ust.2 pkt. 3.
2. Głosowanie odbywa się: 
1) poprzez wrzucenia karty do urny. Wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
2) w drodze elektronicznej. Wzór karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Oddanie głosu w trybie określonym w ust.2 pkt.1 następuje poprzez wypełnienie i wrzucenie do 
zamkniętej i zaplombowanej urny karty do głosowania.
4.  Oddanie  głosu  w  trybie  określonym  w  ust.  2  pkt.2  następuje  poprzez  wypełnienie 
elektronicznego formularza karty do głosowania, udostępnionego na stronie internetowej miasta  
w Biuletynie Informacji Publicznej podanej w ogłoszeniu.

§  12.  1.  Głosowanie  obejmuje  dokonanie  przez  mieszkańca  na  odpowiedniej  karcie  do 
głosowania wyboru jednego zadania poprzez postawienie znaku X w kratce położonej z prawej 
strony obok nazwy wybranego zadania.
2. Postawienie znaku X w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania lub nie postawienie 
znaku X w żadnej z kratek powoduje nieważność głosu.
3. Za nieważny uznaje się głos: 
1) oddany na karcie nie zawierającej wskazania imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz podpisu,
2) oddany na karcie zawierającej niezgodne imię, nazwisko i numer PESEL,
3) oddany prze osobę nie będącą mieszkańcem miasta Gorzowa Wlkp.,
4) oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania.
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Rozdział 5
Ustalenie wyników konsultacji społecznej

§  13.  1.  Zespół  Konsultacyjny  ustala  wyniki  konsultacji  w  sprawie  Budżetu 
Obywatelskiego, sporządzając protokół zawierający w szczególności: 
1) liczbę mieszkańców uczestniczących w konsultacjach,
2) liczbę oddanych głosów nieważnych,
3) liczbę oddanych głosów ważnych,
4) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania,
5) podpisy członków Zespołu Konsultacyjnego.
2.  Protokół  z  konsultacji  Zespół  Konsultacyjny  przekazuje  Prezydentowi  Miasta  celem 
opublikowania  na  stronie  internetowej  miasta  Gorzowa  Wlkp.  oraz  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

§  14  Komisja  Budżetu  i  Finansów  wraz  z  Komisją  Gospodarki  i  Rozwoju  dokonują 
ostatecznej  oceny  zadań  Budżetu  Obywatelskiego  i  przedstawiają  Prezydentowi  Miasta  jako 
propozycję  do  ujęcia  w projekcie  budżetu  miasta.  Ogólna  wartość  zadań zaproponowanych  do 
realizacji nie może przekroczyć wysokości środków przeznaczonych na ten cel w projekcie budżetu 
miasta.

Rozdział 6
Przepisy końcowe

§ 15 Formularze zgłoszonych zadań, karty do głosowania oraz wytworzony zbiór danych 
elektronicznych podlegają likwidacji w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników głosowania.

§ 16 W roku 2013 zmienia się termin określony w §4 ust 1 z 1 lipca na 30 września oraz 
w §4 ust. 2 pkt 2 z 31 lipca na 30 września i w §4 ust 2 pkt 3 z 30 września na 30 listopada.

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LIV/610/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013r.

WZÓR
ZGŁOSZENIE ZADANIA W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY:
Osoba fizyczna:
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….
2. Adres: …………………………………………………………………………………….
3. PESEL: …………………………………………………………………………………...
4. Telefon: …………………………………………………………………………………...

OPIS ZADANIA:
1. Nazwa zadania………………………………………………………….……………........
2. Opis zadania………………………………………………………………………….........
3. Lokalizacja…………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………..........

…........................................................
(podpis zgłaszającego)

Oświadczenie
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o Ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101 
poz.  926  ze  zm.)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb 
niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach Budżetu Obywatelskiego

………………………………………
(podpis zgłaszającego)

Poz. 2550

Uchwała Nr LIV/611/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r., poz.594 ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013r.,  poz.595)  art.211 ust  1,  art.  212 ust  1,  pkt  1,  2 ustawy dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.885) Rada Miasta uchwala 
co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 462.091 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   11.091 zł
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3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 451.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 462.091 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   11.091 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 451.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LIV/611/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754   Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 10 396 100,00 451 000,00 10 847 100,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 386 100,00 451 000,00 10 837 100,00

  6290
Środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin 
(związków  gmin),  powiatów  (związków  powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00 451 000,00 451 000,00

801   Oświata i wychowanie 12 416 525,00 6 300,00 12 422 825,00
 80104  Przedszkola 4 409 452,00 6 300,00 4 415 752,00

  0960 Otrzymane  spadki,  zapisy  i  darowizny  w  postaci 
pieniężnej 144 878,00 6 200,00 151 078,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 25 829,00 100,00 25 929,00
852   Pomoc społeczna 50 872 276,48 1 693,00 50 873 969,48

 85220  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 1 693,00 1 693,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 693,00 1 693,00
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 027 100,00 3 098,00 1 030 198,00

 90013  Schroniska dla zwierząt 16 600,00 3 098,00 19 698,00

  0960 Otrzymane  spadki,  zapisy  i  darowizny  w  postaci 
pieniężnej 0,00 3 098,00 3 098,00

  
Razem: 478 022 925,14 462 091,00 478 485 016,14
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LIV/611/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

754   Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpożarowa 11 985 652,00 451 000,00 12 436 652,00

 75411  Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10 386 000,00 451 000,00 10 837 000,00
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 451 000,00 451 000,00

801   Oświata i wychowanie 172 518 014,00 6 300,00 172 524 314,00
 80104  Przedszkola 26 426 440,00 6 300,00 26 432 740,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 969 090,00 1 500,00 970 590,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 202 641,00 4 700,00 207 341,00
  4260 Zakup energii 1 575 223,00 100,00 1 575 323,00

852   Pomoc społeczna 79 407 233,48 1 693,00 79 408 926,48

 85220  Jednostki  specjalistycznego  poradnictwa,  mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 426 372,00 1 693,00 428 065,00

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 283,00 1 693,00 9 976,00
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 673 856,00 3 098,00 20 676 954,00

 90013  Schroniska dla zwierząt 420 100,00 3 098,00 423 198,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 1 098,00 46 098,00
  4300 Zakup usług pozostałych 87 016,00 2 000,00 89 016,00

  
Razem: 462 485 130,14 462 091,00 462 947 221,14
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Poz. 2551

Uchwała Nr LIV/612/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz.595);  art.211 ust 1,  art.  212 ust  1,  pkt 1,  2,  art.  235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku 
poz.885) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 456.856 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 371.855 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 371.855 zł
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę   85.001 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę   85.001 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 456.856 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.664 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 245.664 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę   85.001 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę   85.001 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LIV/612/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 12 422 825,00 138 544,00 12 561 369,00

 80110  Gimnazja 102 848,00 69 272,00 172 120,00

  2701

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

17 812,00 69 272,00 87 084,00

 80130  Szkoły zawodowe 794 033,00 69 272,00 863 305,00

  2701

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

0,00 69 272,00 69 272,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 047 876,00 318 312,00 4 366 188,00
 85395  Pozostała działalność 2 561 497,00 318 312,00 2 879 809,00

  2007

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

2 237 583,00 227 290,00 2 464 873,00

  2009

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

323 914,00 6 021,00 329 935,00
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  6207

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

0,00 82 809,00 82 809,00

  6209

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

0,00 2 192,00 2 192,00

  
Razem: 478 485 016,14 456 856,00 478 941 872,14

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LIV/612/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 172 524 314,00 138 544,00 172 662 858,00

 80110  Gimnazja 26 294 379,00 69 272,00 26 363 651,00
  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 743,00 3 000,00 4 743,00
  4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 360,00 1 554,00 3 914,00
  4301 Zakup usług pozostałych 11 824,00 31 374,00 43 198,00
  4421 Podróże służbowe zagraniczne 22 791,00 32 044,00 54 835,00
  4431 Różne opłaty i składki 0,00 1 300,00 1 300,00
 80130  Szkoły zawodowe 29 515 772,00 69 272,00 29 585 044,00
  4211 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 3 437,00 11 437,00
  4301 Zakup usług pozostałych 304 128,00 38 961,00 343 089,00
  4411 Podróże służbowe krajowe 0,00 500,00 500,00
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  4421 Podróże służbowe zagraniczne 0,00 25 974,00 25 974,00
  4431 Różne opłaty i składki 0,00 400,00 400,00

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 177 959,00 318 312,00 9 496 271,00
 85395  Pozostała działalność 3 118 069,00 318 312,00 3 436 381,00
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 423,00 7 727,00 83 150,00
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 558,00 205,00 5 763,00
  4127 Składki na Fundusz Pracy 9 967,00 1 108,00 11 075,00
  4129 Składki na Fundusz Pracy 747,00 30,00 777,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 284 200,00 47 070,00 331 270,00
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 39 448,00 1 246,00 40 694,00
  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 178 409,00 9 903,00 188 312,00
  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 26 089,00 263,00 26 352,00
  4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 244 091,00 127 822,00 371 913,00
  4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 547,00 3 385,00 36 932,00
  4307 Zakup usług pozostałych 1 528 931,00 33 417,00 1 562 348,00
  4309 Zakup usług pozostałych 201 121,00 885,00 202 006,00
  4417 Podróże służbowe krajowe 15 244,00 243,00 15 487,00
  4419 Podróże służbowe krajowe 807,00 7,00 814,00

  6067 Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych 0,00 82 809,00 82 809,00

  6069 Wydatki  na  zakupy  inwestycyjne  jednostek 
budżetowych 0,00 2 192,00 2 192,00

Razem: 462 947 221,14 456 856,00 463 404 077,14
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Poz. 2552

Uchwała Nr LIV/613/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz.595);  art.211 ust 1,  art.  212 ust  1,  pkt 1,  2,  art.  235,
art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 
885) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę          3.457.728 zł
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę          3.457.728 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę          3.457.728 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          3.457.728 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 610.188 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę          4.067.916 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę          4.067.916 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LIV/613/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 12 561 369,00 3 457 728,00 16 019 097,00

 80140  Centra  kształcenia  ustawicznego  i  praktycznego  oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 228 722,00 3 457 728,00 3 686 450,00

  6207

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

0,00 3 457 728,00 3 457 728,00

  
Razem: 478 941 872,14 3 457 728,00 482 399 600,14
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LIV/613/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
801   Oświata i wychowanie 172 662 858,00 3 457 728,00 176 120 586,00

 80140  Centra  kształcenia  ustawicznego  i  praktycznego  oraz 
ośrodki dokształcania zawodowego 2 997 743,00 3 457 728,00 6 455 471,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 716 354,00 - 610 188,00 106 166,00
  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 3 457 728,00 3 457 728,00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 610 188,00 610 188,00

  
Razem: 463 404 077,14 3 457 728,00 466 861 805,14
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Poz. 2553

Uchwała Nr LIV/614/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 roku poz.595); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 2, art.214 pkt.1, 
art.215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2013 roku poz.885) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          2.078.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę          2.078.000 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę          1.428.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę          2.078.000 zł
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę          2.078.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga:  załącznik  nr  2  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w Biurze  Rady Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LIV/614/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600   Transport i łączność 55 896 461,00 - 550 000,00 55 346 461,00

 60015  Drogi  publiczne  w  miastach  na  prawach  powiatu  (w 
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 13 482 369,00 - 600 000,00 12 882 369,00

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 241 225,00 - 600 000,00 10 641 225,00
 60017  Drogi wewnetrzne 376 352,00 50 000,00 426 352,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216 000,00 50 000,00 266 000,00

801   Oświata i wychowanie 176 120 586,00 600 000,00 176 720 586,00
 80195  Pozostała działalność 4 646 533,00 600 000,00 5 246 533,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 000,00 2 028 000,00 2 050 000,00
  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 428 000,00 - 1 428 000,00 0,00

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 676 954,00 - 50 000,00 20 626 954,00
 90095  Pozostała działalność 2 634 658,00 - 50 000,00 2 584 658,00

  6630

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

685 000,00 - 50 000,00 635 000,00

  
Razem: 466 861 805,14 0,00 466 861 805,14
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Poz. 2554

Uchwała Nr LIV/615/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  594)  oraz  art.226,  art.227,  art.229,  art.231  ustawy  z  dnia
27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.885)  w  związku
z art.121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje :

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
(-)

Jerzy Sobolewski

uwaga: załączniki nr 1 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr LIV/615/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp 
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

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

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

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

Przy  sporządzeniu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  posłużono  się  następującymi 
założeniami makroekonomicznymi dla lat 2013-2016:
- realny wzrost PKB (%) odpowiednio dla lat : 102,2%; 102,5%; 103,5%; 104,0%
- stopa bezrobocia na koniec roku (%), odpowiednio dla lat: 13,0%; 12,6%; 12,0%; 11,2%
- CPI (inflacja), odpowiednio dla lat : 102,7%; 102,3%; 102,5%; 102,5%
-  realny  wzrost  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  (%),  odpowiednio  
dla lat: 102,8%; 102,9%; 103,2%

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

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

Dochody z  gospodarowania  majątkiem ustalono z  uwzględnieniem wpływu koniunktury 
gospodarczej  na  dochody  budżetowe,  a  także  na  podstawie  wiedzy  posiadanej  w  momencie 
opracowywania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Założono  spadek  do roku  poprzedniego  kolejno  w latach  2013,  wzrost  w roku 2014,  spadek  
w  roku  2015,  wzrost  w  roku  2016,  uzyskując  następujące  poziomy:  88,6%;  114,5%;  97,6%; 
100,6%.
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Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  tj.  wpływy  z  podatków 
dochodowych od osób prawnych i fizycznych, wrażliwych na zmianę aktualnego stanu gospodarki 
zaplanowano  uwzględniając:  inflację,  realny  wzrost  wynagrodzeń,  utrzymanie  zatrudnienia  na 
poziomie niezmienionym oraz brak zmian systemowych tj. w zakresie ulg, itp. - w przypadkach 
podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  (PIT),  a  także  :  inflację,  tempo  wzrostu  PKB,  
w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  spłat  rat  kredytów i  pożyczek,  o  których mowa w art.  89 ust.  1  pkt  2-4 oraz  art.  90,  wraz  
z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 
i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz 
art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
do  planowanych  dochodów  ogółem  budżetu  nie  może  przekroczyć  średniej  arytmetycznej  
z  obliczonych  dla  ostatnich  trzech  lat  relacji  jej  dochodów  bieżących  powiększonych  
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 
budżetu, obliczoną według wzoru:
( R+O )n / Dn jest mniejsze bądź równe 1/3 *  ( Db n-1 + Sm n-1 - Wb n-1  ) /D n-1 + ( Db n-2 + 
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Sm n-2 - Wb n-2 ) /D n-2 + ( Db n-3 + Sm n-3 - Wb n-3 ) /D n-3
gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R  -  planowaną  na  rok  budżetowy  łączną  kwotę  z  tytułu  spłaty  rat  kredytów
i  pożyczek,  o  których  mowa  w  art.  89  ust.  1  pkt  2-4  oraz  art.  90,  oraz  wykupów  papierów 
wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

O  -  planowane  na  rok  budżetowy odsetki  od  kredytów  i  pożyczek,  o  których  mowa  
w art.  89 ust.  1 i art.  90,  odsetki i  dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele 
określone  w  art.  89  ust.  1  i  art.  90  oraz  spłaty  kwot  wynikających  z  udzielonych  poręczeń  
i gwarancji,

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

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

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

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

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

Dokonuje  się  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z uwzględnieniem zmian budżetu miasta na rok 2013:
- wynikających z zarządzeń podjętych przez Prezydenta Miasta, mających wpływ na wielkości ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
-  w proponowanych  projektach  uchwał  przedłożonych  Radzie  Miasta  do  uchwalenia  w dniu  
28 sierpnia 2013 r,
-  aktualizacji  załącznika  przedsięwzięć  w  zakresie:  zmian  nakładów  ogółem  oraz  limitów  
na poszczególne lata w ramach wydatków bieżących.

Ponadto proponuje się zmiany w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 1 do WPF) 
polegające na wprowadzeniu środków finansowych z Unii Europejskiej i budżetu państwa, 
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w tym:
-  finansowania  w  latach  2014-2016  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pn.”Budowa  systemu 
odprowadzania  wód  opadowych  z  rejonu  zachodniej  części  miasta  Gorzowa  Wlkp.”  
w następujących kwotach : rok 2014- 11.091.660 zł, rok 2015 – 9.498.773 zł, rok 2016 -7.867.770 
zł (są to planowane do pozyskania środki z rezerwy celowej budżetu państwa),
-  finansowania  w  latach  2014-2015  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pn.”Termomodernizacja 
obiektów  oświatowych  w  Gorzowie  Wielkopolskim  –Etap  III”  w  następujących  kwotach:  
rok 2014 -927.323 zł,  rok 2015 -902.258 zł  (są  to  planowane do pozyskania środki  w ramach 
Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, 
finansowanego  ze  środków  Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego 
2009-2014),
-  finansowania  w  latach  2014-2015  przedsięwzięcia  inwestycyjnego  pn.”  Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego” w następujących kwotach: 
rok  2014-4.338.115  zł,  rok  2015-1.786.375  zł  (  są  to  planowane  do  pozyskania  środki  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
W wyniku  wprowadzenia  w załączniku  nr  1  powyższych  środków zewnętrznych  dokonuje  się 
zmian w załączniku przedsięwzięć (zał. nr 3) niezbędnych do pełnego zabezpieczenia finansowego 
powyższych zadań.
Ponadto  wprowadza  się  do  załącznika  przedsięwzięć  zadanie  "Rozbudowa  Cmentarza 
Komunalnego" i zabezpieczenia finansowania w 2014 roku w kwocie 200.000 zł. Środki pozyskano 
w  wyniku  zmniejszenia  środków  finansowych  zaplanowanych  na  realizację  porzedsięwzięcia 
"Przebudowa zatok parkingowych wraz z budową odwodnienia przy ulicy Niemcewicza I etap".

Poz. 2555

Uchwała NR LIV/616/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja 
obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III" i złożenie wniosku o jego 

dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku jego 

umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz 594) uchwala się, co następuje

§  1  Miasto  Gorzów  Wlkp.  postanawia  przystąpić  do  realizacji  projektu  
pn.: "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wielkopolskim - Etap III" i złożyć 
wniosek  o  jego dofinansowanie  ze  środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego  Obszaru 
Gospodarczego do kwoty 1 829 580,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć 
tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

§ 2 W przypadku umieszczenia projektu,  o którym mowa w § 1 na liście rankingowej  
i  otrzymaniu  decyzji  o  przyznaniu  dofinansowania  Miasto  Gorzów  Wlkp.  zabezpieczy  środki 
niezbędne na realizację ww. projektu.
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§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2556

Uchwała NR LIV/617/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594),  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80 poz.1070), zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z  Fundacją  Animacji  Kobiet  i  Fundacją  "Domek  Marzeń"  umowy najmu  lokalu  użytkowego  
o  pow.162,55m²  usytuowanego  w budynku  przy  ul.Łokietka  29  z  przeznaczeniem na  siedzibę 
Fundacji.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2557

Uchwała NR LIV/618/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.,  poz.  594),  art.37  ust.4  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
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Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80, poz.1070), zmienionej 
uchwałą  Nr  XXVI/258/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  29  lutego 2012r.  (Dz.  Urz.  
Woj. Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Marią 
Dąbrowską  umowy najmu  lokalu  użytkowego  o  pow.36,37m²  usytuowanego  w  budynku  przy 
ul.Garbary 18, z przeznaczeniem na działalność rzemieślniczą.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2558

Uchwała NR LIV/619/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594),  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80, poz.1070), zmienionej 
uchwałą Nr XXVI/258/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lutego 2012r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§  1  Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  
z  Czesławem  Kretusem  na  czas  oznaczony  -  5  lat  umowy  najmu  garażu  o  pow.16,80m² 
usytuowanego na działce nr 1643 przy ul.Warszawskiej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski
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Poz. 2559

Uchwała NR LIV/620/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2013r.  poz.594),  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.  j.  Dz.  U.  z  2010r.  Nr  102,  poz.651  ze  zm.)  oraz  §5  ust.1  uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 80 poz.1070), zmienionej 
uchwałą  Nr  XXVI/258/2012 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  29  lutego 2012r.  (Dz.  Urz.  
Woj. Lubuskiego z 2012r. poz.631) uchwala się, co następuje: 

§ 1 Wyraża się zgodę na zawarcie z Mieczysławą Trościanką kolejnej umowy najmu garażu 
o pow.14,19m² usytuowanego na działce nr 1678 przy ul.Garbary, na czas oznaczony - 2 lata.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2560

Uchwała NR LIV/621/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie darowizny nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.1.  Wyraża  się  zgodę  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  położonej  
w  Gorzowie  Wlkp.,  obejmującej  działkę  gruntu  Nr  729  o  pow.  389m²  zabudowanej 
trzykondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 624,78m² przy ul. Kosynierów Gdyńskich 27.
2.  Darowizna nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby 
jednostki sanitarno-epidemiologicznej.

§ 2 W przypadku nie wykorzystania darowizny na ten cel darowizna podlega odwołaniu. 
Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą Rady Miasta.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta

(-)
JerzySobolewski

Poz. 2561

Uchwała NR LIV/622/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej przy ul. Bazaltowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) uchwala się co następuje

§  1  Nadaję  się  nazwę  PIRYTOWA  ulicy  na  terenie  Miasta  Gorzów  Wielkopolski 
odchodzącej od ul. Bazaltowej w kierunku południowym.

§ 2 Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

JerzySobolewski

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

Poz. 2562

Uchwała NR LIV/623/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania nazw ulic położonych między ul. Franciszka Walczaka, ul. Pomorską 
i ul. Podmiejską

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach  
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ) uchwala się co następuje

§ 1 Nadaje się nazwy ulicom na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski położonych między 
ul. Franciszka Walczaka, ul. Pomorską i ul. Podmiejską:
1) WŁÓKIENNICZA - ulica łącząca ul. Podmiejską i ul. Franciszka Walczaka.
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2) CHEMICZNA - ulica odchodząca prostopadle od ul. Pomorskiej.
3) NYLONOWA - ulica równoległa do ul. Chemicznej.
4) KORDOWA - ulica odchodząca od ul. Włókienniczej w kierunku wschodnim.
5) PRZĘDZALNICZA - ulica odchodząca od ul. Nylonowej w kierunku południowo - wschodnim.
6) POLIAMIDOWA - ulica odchodząca od ul. Chemicznej w kierunku południowo - wschodnim.
7) DZIEWIARSKA - ulica odchodząca od ul. Włókienniczej i skręcająca do ul. Podmiejskiej.

§ 2 Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

JerzySobolewski

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

Poz. 2563

Uchwała NR LIV/624/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarownia 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013, poz. 594) oraz art. 9, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 647), uchwala się co następuje: 

§ 1 Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego Uchwałą Nr XII/131/2003 
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  czerwca  2003  r.,  w  sprawie  uchwalenia  Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. zmienionego 
Uchwałą  Nr  LXXIV/903/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  sierpnia  2006  r., 
zmienionego Uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r.

§ 2 Granice obszaru opracowania zmiany studium przedstawiono na mapach stanowiących 
załączniki graficzne nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§  3  W zmianie  studium  określa  się  zmiany  w  kierunkach  zagospodarowania  zgodnie  
z zakresem określonym w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 647).

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

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

Poz. 2564

Uchwała NR LIV/625/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych w Gorzowie Wielkopolskim.

Na podstawiem art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2013r, poz.594) oraz § 55 ust.1 pkt 6 Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dzienniku 
Urzę.Woj.Lub. Nr 34, poz.721 z dn. 16 kwietnia 2008r. ze zm.)W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - 
bohaterom  antykomunistycznego  podziemia,  którzy  w  obronie  niepoległego  bytu  Państwa 
Polskiego,  walcząc  o  prawo  do  samostanowienia  i  urzeczywistnienie  dążeń  demokratycznych 
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji 
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu, uchwala sie co następuje: 

§  1  Wyraża  się  wolę  budowy pomnika  "Żołnierzy  Wyklętych"  w  Parku  750-lecia  przy 
ul.Księcia  Adama  Czrtoryskiego,  przez  Społeczny  Komitet  Budowy  pomnika  "Żołnierzy 
Wyklętych" ze środków uzyskanych ze zbiórki publicznej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodniczący Rady Miasta
(-)

Jerzy Sobolewski

Poz. 2565

Uchwała NR LIV/626/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie delegowania radnych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku

Na podstawie art.38a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.595) uchwała się, co następuje: 
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§ 1 Rada Miasta Gorzowa Wlkp. do Komisji Bezpieczeństywa i Porządku deleguje radnych: 
1) Pana Jerzego Antczaka, 2) Pana Zenona Burzawę.

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Poz. 2566

Uchwała NR LIV/627/2013 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.  j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1017 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§  1  Skargę  Pani  Lidii  Przybyłowicz  uznaje  się  za  bezzasadną,  uzasadnienie  stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

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

(-)
Jerzy Sobolewski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIV/627/2013
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2013r.

U Z A S A D N I E N I E

Komisja Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., na posiedzeniu w dniu 
27.08.2013r.  rozpatrując skargę  Pani Lidii Przybyłowicz na postępowanie pani Małgorzaty Pery 
Dyrektora  Centrum  Edukacji  Artystycznej-Filharmonii  Gorzowskiej.,  stwierdza  bezzasadność 
złożonej skargi. 

Komisja zważyła, że:
Pani  Lidia  Przybyłowicz  (pracownica  CEA-FG  od  1  marca  2011  roku),  przebywała 

wówczas  na  nakazanym  urlopie,  wynikającym  z  umowy  o  pracę.  Tak  więc,  w  dniu  
10 maja uczestniczyła  w koncercie  symfonicznym jako osoba prywatna.  Przed koncertem Pani 
Lidia Przybyłowicz udała się do części przeznaczonej dla artystów, pomimo iż zgodnie z §29 pkt 8 
Zarządzenia  Nr  37/2012  Dyrektora  Naczelnego  Centrum  Edukacji  Artystycznej-Filharmonii 
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Gorzowskiej z dnia 17 września 2012 roku z późn. zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy 
CEA-FG „Przebywanie pracowników na terenie Filharmonii poza godzinami pracy dozwolone jest 
jedynie za zgodą Dyrektora Naczelnego.” W związku z tym, że Pani Lidia Przybyłowicz zwolniona 
została z obowiązku świadczenia pracy i warunki te zostały przez Nią przyjęte, to brak jest podstaw, 
aby mogła przebywać na terenie instytucji w sposób inny niż publicznie dostępny, zwłaszcza przed, 
w trakcie i po koncertach. Komisja stoi na stanowisku, iż z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, jak 
i  konieczność  skupienia  się  muzyków  na  wykonaniu  koncertu  na  jak  najwyższym  poziomie 
artystycznym, nie jest rzeczą możliwą, aby osoby trzecie odwiedzały artystów tuż przed koncertem 
lub podczas jego przerw. Dlatego też skargę uznaje za bezzasadną.

Pouczenie:  zgodnie  z  art.  239  &1  kpa  „  W  przypadku,  gdy  skarga,  w  wyniku  jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a  skarżący  ponowił  skargę  bez  wskazania  nowych  okoliczności  –  organ  właściwy  do  jej 
rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią  adnotacja w aktach 
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.”

Poz. 2567

Zarządzenie Nr 918/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 11 czerwca 2013r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę        150.672,48 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę        150.672,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę        150.672,48 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę        150.672,48 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 918/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 48 936 292,00 150 672,48 49 086 964,48

 85204  Rodziny zastępcze 177 000,00 41 872,48 218 872,48

  2130 Dotacje  celowe  otrzymane  z  budżetu  państwa  na 
realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 41 872,48 41 872,48

 85206  Wspieranie rodziny 0,00 60 000,00 60 000,00

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

0,00 60 000,00 60 000,00

 85213  

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

534 600,00 40 700,00 575 300,00

  2010

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

198 600,00 40 700,00 239 300,00

 85217  Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 8 000,00 8 000,00

  2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących

0,00 8 000,00 8 000,00

 85295  Pozostała działalność 1 393 857,00 100,00 1 393 957,00
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  2010

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

459 857,00 100,00 459 957,00

  
Razem: 475 772 091,66 150 672,48 475 922 764,14

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 918/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 77 436 742,00 150 672,48 77 587 414,48

 85204  Rodziny zastępcze 3 525 000,00 41 872,48 3 566 872,48
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 600,00 41 872,48 190 472,48
 85206  Wspieranie rodziny 2 399,00 60 000,00 62 399,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 825,00 5 825,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 817,00 817,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 53 358,00 53 358,00

 85213  

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

574 600,00 40 700,00 615 300,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 574 600,00 40 700,00 615 300,00
 85217  Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 8 000,00 8 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 140,00 140,00
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  4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 19,00 19,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 041,00 2 041,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 760,00 2 760,00
  4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 040,00 3 040,00
 85295  Pozostała działalność 1 878 714,00 100,00 1 878 814,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 530 125,00 100,00 1 530 225,00

  
Razem: 460 234 296,66 150 672,48 460 384 969,14
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Poz. 2568

Zarządzenie Nr 934/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 18 czerwca 2013r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę   35.000 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę   35.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę   35.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę   35.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

(-)

Tadeusz Jędrzejczak

72
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 934/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 18 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 989 201,00 35 000,00 3 024 201,00

 92113  Centra kultury i sztuki 2 989 201,00 35 000,00 3 024 201,00

  2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej  między  jednostkami  samorządu 
terytorialnego  na  dofinansowanie  własnych  zadań 
bieżących

0,00 35 000,00 35 000,00

  
Razem: 475 922 764,14 35 000,00 475 957 764,14

Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 934/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 18 czerwca 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 914 637,00 35 000,00 14 949 637,00

 92113  Centra kultury i sztuki 9 099 806,00 35 000,00 9 134 806,00

  2480 Dotacja  podmiotowa  z  budżetu  dla  samorządowej 
instytucji kultury 8 063 806,00 35 000,00 8 098 806,00

  
Razem: 460 384 969,14 35 000,00 460 419 969,14
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Poz. 2569

Zarządzenie Nr 985/III/2013
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 sierpnia 2013r.

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

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 157.504 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 157.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 157.504 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.504 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

wz. Prezydenta Miasta
     (-)

           Ewa Piekarz
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 985/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 50 714 772,48 157 504,00 50 872 276,48

 85212  
Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjneego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

32 584 920,00 71 000,00 32 655 920,00

  2010

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

32 258 000,00 71 000,00 32 329 000,00

 85213  

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

575 300,00 86 504,00 661 804,00

  2010

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

239 300,00 86 504,00 325 804,00

  
Razem: 477 865 421,14 157 504,00 478 022 925,14
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenia Nr 985/III/2013 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
852   Pomoc społeczna 79 242 229,48 157 504,00 79 399 733,48

 85212  
Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z  funduszu 
alimentacyjneego  oraz  składki  na  ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

32 383 000,00 71 000,00 32 454 000,00

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 369 068,00 68 870,00 1 437 938,00
  4300 Zakup usług pozostałych 142 194,00 2 130,00 144 324,00

 85213  

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

615 300,00 86 504,00 701 804,00

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 615 300,00 86 504,00 701 804,00
  

Razem: 462 327 626,14 157 504,00 462 485 130,14



INFORMACJE
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodniczący Rady Miasta
Jerzy Sobolewski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Mirosław Rawa,

Jakub Derech - Krzycki

każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy wtorek miesiąca w godz. od 1400 do 1600

Zastępca Prezydenta Miasta
Stefan Sejwa

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

 
Zastępca Prezydenta Miasta

Alina Nowak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Sekretarz Miasta
Jacek Jeremicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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