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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 753 
Uchwała Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 30 sierpnia 2006r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 754 
Uchwała Nr LXXIV/904/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych  
w 2006 roku. 
 
Poz. 755 
Uchwała Nr LXXIV/905/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 756 
Uchwała Nr LXXIV/906/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie przyjęcia Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 
 
Poz. 757 
Uchwała Nr LXXIV/907/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla jednostek 
wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
 

Poz. 758 
Uchwała Nr LXXIV/908/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego 
podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Izby 
Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia. 
 
Poz. 759 
Uchwała Nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania. 
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Poz. 760 
Uchwała Nr LXXIV/910/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
zmieniająca uchwałę Nr LXXII/412/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 
1998r. w sprawie zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz w 
sprawie zgody na stosowanie umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych 
 
Poz. 761 
Uchwała Nr LXXIV/911/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”  
 
Poz. 762 
Uchwała Nr LXXIV/912/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 763 
Uchwała Nr LXXIV/913/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 764 
Uchwała Nr LXXIV/914/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 765 
Uchwała Nr LXXIV/915/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 766 
Uchwała Nr LXXIV/916/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa 

 
Poz. 767 
Uchwała nr LXXIV/917/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 768 
Uchwała nr LXXIV/918/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 769 
Uchwała nr LXXIV/919/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 770 
Uchwała nr LXXIV/920/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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Poz. 771 
Uchwała nr LXXIV/921/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 
Poz. 772 
Uchwała nr LXXIV/922/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 773 
Uchwała Nr LXXIV/923/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.               
 
Poz. 774 
Uchwała Nr LXXIV/924/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               
 
Poz. 775 
Uchwała Nr LXXIV/925/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               
 
Poz. 776 
Uchwała nr LXXIV/926/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r.  
w sprawie rozbudowy pomnika na placu Grunwaldzkim. 
 
Poz. 777 
Zarządzenie nr 2084/I/2006 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 lipca 2006 roku  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 778 
Zarządzenie nr 2088/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 lipca 2006 roku  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 779 
Zarządzenie nr 2092/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 sierpnia 2006 roku  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 780 
Zarządzenie nr 2100/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 781 
Zarządzenie nr 2103/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2006 roku 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 753 
 

Uchwała Nr  LXXIV/903/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12  ust. 1 i art. 27 ustawy z 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 
 § 1. W uchwale 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., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/373/2004 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2004 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp., zmienionej Uchwałą Nr XL/430/2004 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 24 
listopada 2004 r., wprowadza się następujące zmiany: 
 1. W części tekstowej – stanowiącej załącznik nr 1 do  uchwały: 
1)  w rozdziale V ust. 3 pkt 4 po lit. c) dodaje się lit. c') o treści:  

 “c') wprowadzenie usług o charakterze komercyjnym w sąsiedztwie terenów 
mieszkaniowych  oznaczonych symbolem M5”, 

2)  w rozdziale V ust. 3 pkt 4  lit. f) otrzymuje brzmienie:   
“f) przeprowadzenie przez teren strefy planowanej komunikacji drogowej (duża 
obwodnica  północna, trasa średnicowa północna (ul. Słowiańska) – wg rys. Nr 2.1. i 2.3. - 
jako inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadgminnym i gminnym – zgodnie z 
ustaleniami  MPZP ”obszaru położonego na północ od ul. Myśliborskiej””,  

3)  w rozdziale V ust. 3 pkt 5  lit. j) otrzymuje brzmienie:  
 “j) planowane uzupełnienia w zakresie ogólnomiejskich usług publicznych w rejonie kina 

 Kopernik, oraz skrzyżowania ulic: Niepodległości i Piłsudskiego oraz usług 
komercyjnych w  rejonie ul. Walczaka”,  

4)  w rozdziale V ust. 3 pkt 9  lit. h) dodaje tiret o treści: 
  “ • w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ul. Koniawską  

i Kobylogórską,”,  
5)  w rozdziale V ust. 3 pkt 10  skreśla się lit. c), 
6)  w rozdziale V ust. 3 pkt 10  skreśla się lit. d), 
7)  w rozdziale V ust. 4 w pkt 1 lit a) skreśla się w akapicie o treści “Do ulic trzeciej rangi 

ważności zaliczono następujące ulice:” tiret o treści: 
   “- planowaną ulicę łączącą ulicę Żwirową z drogą do Santocka”, 

8)  w rozdziale V ust. 4 pkt 1  lit c)  skreśla się tiret o treści: 
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  “•  połączenie ulicy Żwirowej z istniejącą drogą do Santocka, oraz spięcie tego połączenia 
 planowaną drogą z obwodnicą północną,”, 

9)  w rozdziale V ust. 5.6 otrzymuje brzmienie: 
 “5.6. Elektroenergetyka 

Przewiduje się: 
•  utrzymanie i modernizację istniejących obiektów (stacji i  linii o napięciu 220 kV 

i 400 kV) krajowej sieci przesyłowej, 
•  utrzymanie, modernizację, przebudowę i budowę systemu zasilania 

elektroenergetycznego w zakresie sieci dystrybucyjnej, w tym linii 
napowietrznych:  
110 kV wraz z głównymi punktami zasilania elektroenergetycznego (GPZ)”, 

•  realizację nowego GPZ-u na terenach przemysłowych projektowanych przy  
ul. Mironickiej lub w ich sąsiedztwie, wraz z korytarzem technicznym dla 
projektowanej linii 110 kV, 

•  dążenie do sukcesywnego zastępowania istniejących napowietrznych linii 15 kV 
oraz wyższych liniami kablowymi, szczególnie w przestrzeniach 
zurbanizowanych oraz przewidzianych do urbanizacji, 

•  sukcesywną rozbudowę systemu elektroenergetycznego na kierunku 
strategicznego rozwoju miasta w oparciu głównie o GPZ-ty: “Słowiańska” i 
“Słoneczna”, oraz planowany GPZ w strefie przemysłowej – poprzez układ sieci 
kablowych SN i NN oraz stacji transformatorowych, 

•  dopuszczenie w przestrzeniach niezurbanizowanych i nie przewidzianych do 
urbanizacji przebudowy istniejących linii o napięciu 220 kV na linie o napięciu 
400 kV lub na linie wielotorowe, wielonapięciowe. Wzdłuż tych należy 
przestrzegać ograniczeń w użytkowaniu terenu o szerokości: 

–70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obu kierunkach) dla linii 220 kV, 
–90 metrów (po 45 metrów od osi linii w obu kierunkach) dla linii 400 kV. 

Dla terenów znajdujących się w granicach podanych wielkości obowiązują 
następujące ustalenia: 

–zabrania się lokalizować budynki mieszkalne i inne (zwłaszcza szpitale, 
internaty, żłobki, przedszkola itp.), przeznaczone na pobyt ludzi przez 
czas dłuższy niż 8 godzin na dobę, 

–dopuszcza się realizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, 
turystyczną rekreacyjną i rolną w których pobyt ludzi nie przekracza 8 
godzin, przy spełnieniu wszystkich wymagań Polskiej Normy PN-E-
05100-1 z marca 1998 r. “Elektroenergetyczne linie napowietrzne 
Projektowanie i Budowa”. 
W tych przypadkach konieczne jest uzgodnienie warunków lokalizacji 
projektowanych obiektów i zagospodarowania tego terenu z właścicielem 
przedmiotowej linii. 

Rozwiązania przestrzenne dotyczące przewidywanych głównych elementów w 
zakresie elektroenergetyki zawarto w rys. Nr 2.7. w skali 1: 50 000.” 
2. W części graficznej – stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały: 

1) rysunek nr 2.1.  
2) rysunek nr 2.3.  
3) rysunek nr 2.7.  
otrzymują brzmienie jak w załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
Grażyna Wojciechowska 

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

Poz. 754 
 

Uchwała Nr LXXIV/904/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego  
wsparcia rodzin wielodzietnych w 2006 roku. 

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

gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.2 pkt  4 
i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jedn. tekst: Dz. U. z 
2004r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 
   

§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy wsparcia rodzin wielodzietnych  
w 2006 roku.  
  

§ 2. Użyte w programie określenia oznaczają: 
1) rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej dzieci; 
2) dochód rodziny - dochód, o którym mowa w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej zwanej dalej „ustawą”; 
3) kryterium dochodowe – kryterium o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004r. o pomocy społecznej; 
4) dziecko – dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, 

którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką 
prawną, do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż 
do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w 
szkole wyższej. 
  

§ 3. Program wsparcia polega na: 
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie 

krótszy niż 3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 50% różnicy między kryterium 
dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny; 

2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w 
formie: 

a/zapewnienia jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód rodziny nie 
przekracza 150% kryterium dochodowego; 
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b/zakupu biletu miesięcznego komunikacji miejskiej na dojazd dzieci do szkoły. 
3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym w rozwiązywaniu problemów 

opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku Wsparcia Rodziny, a w sytuacjach kryzysowych w 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej; 

4) umożliwieniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z różnych form 
wsparcia dziennego a także finansowanych z miejskiego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych, w tym uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i 
kulturalnych; 

5) współpracy z powiatowym urzędem pracy w umożliwianiu podnoszenia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin 
wielodzietnych; 

6) współpracy z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, kościołami i innymi 
podmiotami we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich funkcjach wychowawczych i 
zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu marginalizacji. 
 
 § 4. Pomoc określona w § 3 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach 
posiadanych środków finansowych. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 6. Uchyla się uchwałę Nr LXXI/834/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 
maja 2006r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin 
wielodzietnych w 2006 roku.    
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

Poz. 755 
 

Uchwała Nr LXXIV/905/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 
1493) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.  
 

§ 2. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. zakłada działania o charakterze interdyscyplinarnym. Opracowany został w 
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oparciu o aktualną sytuację społeczno – ekonomiczną środowiska lokalnego oraz analizę 
dotychczasowych rozwiązań w zakresie świadczenia pomocy osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie. Działania systemu koordynowane będą przez Gorzowskie Centrum 
Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 

§ 3. Głównym celem systemu jest skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp. Dla realizacji celu ustala się trzy strategiczne kierunki działań:  
1) profilaktyka: promowanie i utrwalanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny 
poprzez uruchomienie sprzyjających mechanizmów społecznych, prawnych i edukacyjnych.  
2) interwencja: wczesna identyfikacja czynników ryzyka występowania przemocy, 
eliminowanie interakcji opartych na przymusie, izolacja sprawców oraz ochrona ofiar 
przemocy poprzez działania ratownicze. 
3) wsparcie: zapobieganie skutkom występowania przemocy, zmniejszanie ich zakresu, 
utrwalanie osiągniętych zmian i zapobieganie powtarzaniu zjawiska przemocy poprzez 
działania terapeutyczne, edukacyjne, prawne oraz monitorowanie środowisk zagrożonych. 
 

§ 4. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. jest systemem partnerskim skupiającym różne instytucje ściśle ze sobą 
współpracujące w rozwiązywaniu problemów przemocy. Należą do nich: 
1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej; 
2) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej; 
3) Instytucje oświatowe; 
4) Służba Zdrowia; 
5) Sąd Rejonowy; 
6) Policja; 
7) Media; 
8) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;. 
9) Organizacje pozarządowe, osoby prywatne i fizyczne, kościół i inne związki wyznaniowe. 
 

§ 5. Współpraca między uczestnikami systemu odbywa się na podstawie wspólnie 
wypracowanych procedur. 
 

§ 6. Działanie gminnego systemu zakłada: 
1) Ścisłą współpracę pomiędzy uczestnikami systemu, opartą o partnerstwo i wspólnie 
wypracowane procedury postępowania. 
2) Priorytet ochrony ofiar i ich bezpieczeństwa, zapobiegający wtórnej wiktymizacji. 
3) Podejmowanie działań najwcześniej, jak to jest możliwe. 
4) Stały monitoring funkcjonowania systemu, jego ewaluacja i udoskonalanie.  
5) Działania powiatu, samorządu województwa i wojewody w zakresie:  
a/ opracowania i realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie; 
b/ organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie; 
c/ opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania 
interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób 
realizujących te zadania. 
 

§ 7. Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp. będzie realizowany w latach 2006 – 2016. 
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§ 8. Koordynatorem systemu jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej. 
 
 §  9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna Wojciechowska  
         
 

Poz. 756 
 

Uchwała Nr LXXIV/906/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

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

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

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

 
§ 3. System posiada trzy cele strategiczne: 

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 
 

Poz. 757 
 

Uchwała Nr LXXIV/907/2006 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (jedn. tekst: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005r. Nr  146, poz. 1222 z późn. zm.) oraz 
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 
79, poz. 854 z póz. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1.  Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w I kategorii zaszeregowania,  

w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę  
w wysokości 712,-zł , dla jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej: 

1. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej ul. Walczaka 42;   
2. Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Podmiejska - Boczna 10, 
3. Dom Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” ul. Walczaka 42, 
4. Ośrodek Wsparcia Rodziny ul. Kazimierza Wielkiego 42, 
5. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy ul. Kazimierza Wielkiego 42, 
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Okrzei  39, 
7. Ośrodek Wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  

ul. Okrzei 39; 
8. Pogotowie Opiekuńcze ul. Spokojna 57. 
 
§ 2. W porozumieniu z dyrektorami jednostek wyraża się zgodę na ustalenie wartości 

jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego na kwotę do 4,-zł. dla pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych prowadzonych przez miasto Gorzów Wlkp. wymienionych w § 1. 

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

lutego 2001r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu 
będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących 
zadania z zakresu pomocy społecznej w Gorzowie Wlkp. 
 

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 czerwca 
2006 roku.  
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
     Grażyna Wojciechowska  
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Poz. 758 

 
Uchwała Nr LXXIV/908/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. wykonującej zadania z zakresu ochrony zdrowia. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z zm.) oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust.4 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222 z zm.) oraz art. 19 ustawy z 
dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z zm.), 
uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Ustala się dla Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp. najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego sporządzanej przez pracodawcę w wysokości 712,-zł. 
 
 § 2. W porozumieniu z dyrektorem jednostki wyraża się zgodę na ustalenie wartości 
jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego na kwotę do 4,-zł dla pracowników jednostki. 
 
 § 3. Traci moc uchwała Nr L/500/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 
lutego 2001r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu 
wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu będącego podstawą określenia tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla Gorzowskiego Centrum pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej oraz jednostek wykonujących zadania z zakresu pomocy 
społecznej w Gorzowie Wlkp. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 czerwca                 
2006 roku. 
 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 759 

 
Uchwała Nr LXXIV/909/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i zasad ich udzielania. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.77 i art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz.1568 ze zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LXII/696/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2005r. 
w sprawie udzielania dotacji z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
województwa lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. 
oraz określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałą Rady Miasta Nr LXIV/740/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 r. - wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na 
wykonanie prac objętych wnioskiem.” ; 

2) w § 17 skreśla się wyraz: „lutego” i w to miejsce wpisuje się wyraz „września”. 
 

§ 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. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
Grażyna Wojciechowska 

 
 

Poz. 760 
 

Uchwała Nr LXXIV/910/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę Nr LXXII/412/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 marca 
1998r. w sprawie zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz w 

sprawie zgody na stosowanie umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży lokali 
mieszkalnych 

 
 

14



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (153) / 2006 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr LXXII/412/98 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 
marca 1998r. w sprawie zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
oraz w sprawie zgody na stosowanie umownych stawek oprocentowania przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych § 2.1. otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Zasady ustalone w § 1 nie mają zastosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych 
wybudowanych lub nabytych ze środków gminy Gorzów Wlkp. po 27 maja 1990r. 
oraz do mieszkań socjalnych, za wyjątkiem lokali położonych w budynkach przy 
ul.Kostrzyńskiej 87e i ul.Dowbora Muśnickiego 18, 20, 22 oraz nabytych przez 
Miasto w drodze zamiany.” 

 
§ 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. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

Poz. 761 
 

Uchwała Nr LXXIV/911/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                     
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art.12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) uchwala się, co następuje:  
 
 §1. 1.Rada Miasta podejmuje zobowiązanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulicy Grobla – Most 
Staromiejski” w kwocie 4.400zł. 
2. Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w ust.1 będą dochody własne Miasta.  
 
         §2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
  
 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 762 

 
Uchwała Nr LXXIV/912/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 165 ust.4, art. 184 ust. 1 pkt. 2 , 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  37.173,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  37.173,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  37.173,00 
wydatki bieżące 37.173,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  37.173,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  28.373,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  28.373,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  28.373,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  8.800,00 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne  8.800,00 
wydatki bieżące 8.800,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                            Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXXIV/912/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str 1 
 

Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja 
budżetowa 

w tym: w tym: Lp. Nazwa zakładu budżetowego Planowany stan 
środków 

Dział Rozdzia
ł 

Razem Przychody       
z dostaw robót 

i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

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

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

                
w tym dotacja 
celowa 3.881.019           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      
  Stan środków na koniec roku 725                       

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

                
w tym dotacja 
celowa  424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      
3 Przedszkola   801 80104 17 963 238 4 933 017 172 073 12 858 148 17 963 238 9 948 506 2 026 916 5 971 963 15 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

                      

  
Stan środków na koniec roku 1 989 245 

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

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

                      

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

  
Stan środków na początek roku   

                      

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

  
Stan środków na początek roku -516 000 

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

  Ogółem       98 527 001 60 577 517 3 342 073 34 607 411 98 402 001 31 535 051 6 185 919 54 849 816 5 831 215 

 kwota dotacji brutto dla MZK- 13.716.413 zł            
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Poz. 763 

 
Uchwała Nr LXXIV/913/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.),art. 184 ust. 1 pkt. 2 , 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  315.000,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  15.000,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  15.000,00 
wydatki bieżące 15.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  300.000,00 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  300.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 300.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  315.000,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  300.000,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  300.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 300.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  10.000,00 
Rozdział 92116 – Biblioteki   10.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 10.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  5.000,00 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 5.000,00 
wydatki bieżące  5.000,00 
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

 
 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (153) / 2006 

Poz. 764 
 

Uchwała Nr LXXIV/914/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok. 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  40.602,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  40.602,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja  40.602,00 
wydatki bieżące 40.602,00 
w tym , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  40.602,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  40.602,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  40.602,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  40.602,00 
wydatki bieżące 40.602,00 
w tym , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  40.602,00 
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
  
                                                                                      Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                            Grażyna Wojciechowska 

 
 

Poz. 765 
 

Uchwała Nr LXXIV/915/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1592 ze zm.), art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 5, 6, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.)uchwala się co następuje: 
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 § 1. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  27.101,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  27.101,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  27.101,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane  
z innych źródeł  27.101,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  821.000,00 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane  
z ich poborem  258.264,00 
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych  144.710,00 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  144.710,00 
 
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 
spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób fizycznych  113.554,00 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  113.554,00 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia  562.736,00 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  562.736,00 
pozostałe odsetki   562.736,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  380.057,00 
Dział 600 – Transport i łączność  350.000,00 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  350.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne: 350.000,00 

Dział 801 – Oświata i wychowanie        27.101,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  27.101,00 
wydatki bieżące 27.101,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.956,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  2.956,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne: 2.956,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  1.173.956,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  6.000,00 
Rozdział 01030 – Izby rolnicze  6.000,00 
wydatki bieżące 6.000,00 
 
Dział 600 – Transport i łączność  645.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  630.000,00 
wydatki bieżące  160.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne:  470.000,00 
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Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne       15.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne: 15.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna  65.000,00 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  10.000,00 
wydatki bieżące  10.000,00 
 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  55.000,00 
wydatki bieżące  55.000,00 

Dział 801 – Oświata i wychowanie        28.000,00 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  28.000,00 
wydatki bieżące 28.000,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  100.000,00 
Rozdział 85395 – Pozostała działalność  100.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  100.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  202.956,00 
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  40.000,00 
wydatki bieżące  40.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  162.956,00 
wydatki bieżące 160.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne: 2.956,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  45.000,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  10.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  10.000,00 
 
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki  35.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  35.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport  82.000,00 
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 50.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne: 50.000,00 
 
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  32.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  32.000,00 
 
 § 5. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 

 
 § 6. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/726/2005 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
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 § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                    Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                            Grażyna Wojciechowska 
 
 
Uwaga : załączniki  do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 

Poz. 766 
 

Uchwała Nr LXXIV/916/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa. 

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   

z dnia 28 czerwca 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1161), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 
Komunikacji z tytułu opłat dodatkowych nałożonych za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej bez ważnego biletu. 
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr LXXIV/916/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 30 sierpnia 2006r. 

 
 

Propozycja Dyrektora Naczelnego Miejskiego Zakładu Komunikacji dotycząca 
umorzeń opłat dodatkowych, nałożonych za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, 
w trybie  § 2 ust.1 pkt. 5.  Uchwały Nr LXXII/874/2006    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 
dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych miasta, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg,   

 

Lp. Nazwisko i 
imię 

Kwota 
umorzenia Przyczyna 

1. Olton Natalia 96,90 zł Pomyłka kontrolera biletów, pasażerka posiada 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych. 

2. Rzetelny 
Łukasz 935,50 zł 

Osoba niepełnosprawna posiadająca 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, 
których nie okazywała w trakcie kontroli, gdyż 
cierpi na zaniki pamięci. 

3. Nowacka 
Katarzyna 95,95 zł Niewłaściwie skasowany przez pasażerkę 

karnet wieloprzejazdowy.  

4. Dziemieńczuk 
Olga 96,90 zł Osoba niepełnosprawna, cierpiąca na zaniki 

pamięci. 

5. Krawczyk 
Patryk 95,95 zł Niewłaściwie skasowany przez pasażera karnet 

wieloprzejazdowy 

6. Kuświk 
Arkadiusz 96,90 zł Niewłaściwie skasowany przez pasażera karnet 

wieloprzejazdowy 

7. Rodzeń Barbara 96,90 zł 
Niewłaściwie skasowany bilet jednorazowy 
przez pasażerkę w podeszłym wieku – źle 
włożony do kasownika. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

23



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (153) / 2006 

Poz. 767 
 

Uchwała nr LXXIV/917/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie zmian nazw ulic na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

 
§1. Zmienia się nazwy ulic poprzez uszczegółowienie ich nazewnictwa i nadaje nowe 

nazwy poniższym ulicom.  
1.Nazwę ulicy “Józefa Poniatowskiego” zmienia się na ulicę “Księcia Józefa 
Poniatowskiego”. 
2. Nazwę “Michała Ogińskiego” zmienia się na ulicę “Michała Kleofasa Ogińskiego”. 
  

§ 2. Zmienia się nazwy ulic z uwagi na występujący konflikt topologiczny cech 
poniższym ulicom. 

1.Nazwę ulicy „Osiedle przy Stadionie” zmienia się na ulicę „Przy Stadionie”. 
2.Nazwę ulicy „Osiedle Zielona Kotlina” zmienia się na ulicę „Zielona Kotlina” 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
        

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 768 
 

Uchwała nr LXXIV/918/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

 
§1. Zmienia się przebieg ulicy Międzychodzkiej pozostawiając nazwę 

„Międzychodzka” dla ulicy odchodzącej w kierunku północnym od ulicy Kobylogórskiej do 
połączenia się z ulicą Inowrocławską. 

   
            § 2. Nadaje się nazwę „SIERAKOWSKA” dla ulicy biegnącej w kierunku północno- 
zachodnim od połączenia z ulicą Inowrocławską do połączenia z ulicą Kujawską. 

 
§ 3. Plan sytuacyjny położenia ulic określonych w § 1 i § 2 stanowi załącznik 

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

Wielkopolskiego.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
                                                                                        Grażyna Wojciechowska 
 

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

 
Poz. 769 

 
Uchwała nr LXXIV/919/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

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

położonym na południe od ulicy Myśliborskiej. 
1. BRUKSELSKA- ulica łącząca ul. Myśliborską z Dobrą. 
2. BERLIŃSKA- ulica odchodząca w kierunku południowym do ul. Myśliborskiej i dalej 

łącząca się z ul. Brukselską. 
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3. LONDYŃSKA- ulica równoległa do ul. Myśliborskiej łącząca ul. Brukselską  
z ul. Berlińską. 

4. WILENSKA- ulica odchodząca w kierunku wschodnim od ul. Dobrej i dalej łącząca się  
z ul. Berlińską. 

5. PARYSKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ul. Wileńskiej następnie 
łukiem w kierunku wschodnim i dalej łącząc się ponownie z ul. Wileńską. 

6. ATEŃSKA- ulica odchodzącą w kierunku południowym od ulicy Wileńskiej i dalej 
łącząca się z ul. Paryską. 

7. RZYMSKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ulicy Wileńskiej i dalej 
łukiem w kierunku wschodnim łącząca się z ul. Ateńską. 

8. RYSKA- ulica odchodząca od ul. Brukselskiej w kierunku północno- wschodnim i dalej 
łącząca się z ul. Myśliborską. 

9. WIEDEŃSKA- ulica odchodząca w kierunku południowo- zachodnim od ulicy 
Londyńskiej a następnie biegnie po okręgu w kierunku wschodnimi dalej północnym, 
łącząc się ponownie z ulicą Londyńską. 

10. LIZBOŃSKA- ulica odchodząca w kierunku zachodnim od ul. Brukselskiej i dalej łącząca 
się z ul. Wiedeńską. 

11. MADRYCKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ul. Wiedeńskiej i dalej 
łącząca się z ul. Brukselską. 

12. HASKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ul. Wiedeńskiej i dalej łącząca 
się z ul. Brukselską. 

13. PRASKA- ulica odchodząca w kierunku zachodnim od ul. Wiedeńskiej, następnie skręca  
w kierunku południowym by następnie skręcić w kierunku wschodnim łącząc się 
ponownie z ul. Wiedeńską. 

14. PLAC UNII EUROPEJSKIEJ- plac publiczny w centrum okręgu wyznaczonego przez 
przebieg ulicy Wiedeńskiej i Londyńskiej. 

15. LWOWSKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ulicy Brukselskiej a 
następnie skręcająca w kierunku zachodnim. 

16. KIJOWSKA- ulica odchodząca w kierunku południowym od ulicy Lwowskiej.  
 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulic i placu określonych w §1 stanowi załącznik 

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

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
 

 
Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Poz. 770 

 
Uchwała nr LXXIV/920/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

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

położonym na północ od ulicy Myśliborskiej pomiędzy ulicą Słowiańską i projektowaną 
obwodnicą północną Miasta. 
1. LITEWSKA- ulica odchodząca w kierunku zachodnim od ul. Słowiańskiej i dalej łącząca 

się z projektowaną obwodnicą północną Miasta, równolegle do ulicy Myśliborskiej. 
2. CHORWACKA- ulica odchodząca w kierunku północnym od ul. Myśliborskiej i dalej 

łącząca się z ul. Litewską. 
3. WĘGIERSKA- ulica odchodząca w kierunku północnym od ul. Litewskiej, następnie 

skręca w kierunku wschodnim i dalej w kierunku południowym łącząc się ponownie z ul. 
Litewską. 

4. MACEDOŃSKA- ulica odchodząca w kierunku zachodnim od ul. Słowiańskiej i dalej 
łącząca się z ul. Węgierską. 

5. PLAC POLSKI- plac publiczny położony w centrum obszaru przeznaczonego pod 
budownictwo mieszkaniowe. 

6. CZESKA- ulica odchodząca w kierunku wschodnim od ul. Słowiańskiej, równolegle do 
ul. Litweskiej i dalej łącząca się z Placem Polskim. 

7. SŁOWACKA- ulica odchodząca w kierunku północno- wschodnim od ul. Litewskiej, 
następnie skręca w kierunku wschodnim i dalej łącząca się z Placem Polskim. 

8. RUMUŃSKA- ulica odchodząca w kierunku północnym od ul. Litewskiej, następnie 
skręca w kierunku północno- zachodnim. 

9. BUŁGARSKA- ulica odchodząca w kierunku północno- wschodnim od ulicy 
Rumuńskiej, następnie skręcająca w kierunku północno- zachodnim. 

10. SERBSKA- ulica odchodząca w kierunku wschodnim od ul. Węgierskiej, następnie 
skręcająca w kierunku północnym, dalej po łuku w kierunku wschodnim, następnie w 
kierunku południowym łącząc się z ul. Macedońską. 

 
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulic i placu określonych w §1 stanowi załącznik 

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

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

 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                          Grażyna Wojciechowska  

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

 
Poz. 771 

 
Uchwała nr LXXIV/921/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

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

 
§1. Nadaje się nazwę KRESOWA dla ulicy położonej na terenie Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego, odchodzącej w kierunku południowo-wschodnim od ulicy Sybiraków, dalej 
łączącą się z ulicą Krańcową. 
 

§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulic i placu określonych w §1 stanowi załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa 

Wielkopolskiego.  
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
                                                                                          Grażyna Wojciechowska  

 
 

Uwaga : załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Poz. 772 

 
Uchwała nr LXXIV/922/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Gorzowie Wlkp. 
 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  w związku z § 1 ust 4 załącznika 
nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 
poz. 624 ze zmianami) uchwala się, co następuje:                   
 
           § 1. Nadaje się Przedszkolu Miejskiemu nr 19 w Gorzowie Wlkp. ul. 9 Maja 7  
 imię „Jana Brzechwy”. 
 
           § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.                        
 
           § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                                                    
                                                                                     
                                                                                              Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                   Grażyna Wojciechowska 
 

 
Poz. 773 

 
Uchwała Nr LXXIV/923/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego.               

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu i barw Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego przez Gorzowską Telewizję Przewodową z siedzibą: Gorzów Wlkp.,   
ul. Fabryczna 71, na stronie internetowej firmy www.tgo.pl do celów promocyjnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
       Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 774 

 

Uchwała Nr LXXIV/924/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Lubuską Radę Olimpijską z siedzibą: Gorzów Wlkp., ul. Estkowskiego 13, do celów 
wydawniczych.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
       Grażyna Wojciechowska 

 

 
Poz. 775 

 
Uchwała Nr LXXIV/925/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.               

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
przez Wyższą Szkołę Biznesu z siedzibą: Gorzów Wlkp., ul.Myśliborska 30, na sztandarze 
Uczelni.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
       Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 776 
 

Uchwała nr LXXIV/926/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 

w sprawie rozbudowy pomnika na placu Grunwaldzkim. 
 

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

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. rozbudowuje pomnik znajdujący się  
na placu Grunwaldzkim o dzwonnicę wraz z Dzwonem Pokoju. 
 

§ 2. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. określa następujące dni, w których może być użyty 
Dzwon Pokoju: 30 stycznia, 3 maja, 2 lipca, 15 sierpnia, 11 listopada oraz inny termin  
na specjalne zarządzenie Prezydenta Miasta. 
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
       Grażyna Wojciechowska 

 
 

Poz. 777 
 

Zarządzenie nr 2084/I/2006 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 24 lipca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   253.083,00 
 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        253.083,00 
Dział 710 – Działalność usługowa          50.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne       50.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowane przez powiat         50.000,00 
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Dział 851 – Ochrona zdrowia          86.533,00 
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne         86.533,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowane przez powiat         86.533,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        116.550,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia            16.550,00 
 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami       16.550,00 
 
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                   100.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
bieżących zadań własnych powiatu       100.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   253.083,00 
 
Wydział Geodezji i Katastru          50.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa         50.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne      50.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych         50.000,00 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej        86.533,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia         86.533,00 
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne        86.533,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych         50.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych         36.533,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej     16.550,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna         16.550,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia         16.550,00 
§ 4260 – zakup energii            9.444,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych           6.770,00 
§ 4430 – różne opłaty i składki              336,00 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej       100.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna       100.000,00 
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej      100.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników       40.000,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne         7.000,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy           1.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia        24.000,00 
§ 4260 – zakup energii          15.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych         13.000,00
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 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 
 

Poz. 778 
 

Zarządzenie nr 2088/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 lipca 2006 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   4 961,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        4 961,00 
Dział 750 – Administracja publiczna                     785,00 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie         785,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat           785,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        4 176,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe       4 176,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)      4 176,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   4 961,00 
Wydział Obsługi Urzędu            785,00 
Zadanie zlecone powiatu           785,00 
Dział 750 – Administracja publiczna                     785,00 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie         785,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        602,00 
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne           50,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne        117,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy            16,00 
 
Wydział Edukacji         4 176,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        4 176,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe      4 176,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów      4 176,00 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak

 
Poz. 779 

Zarządzenie nr 2092/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 2 sierpnia 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  64.813,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  64.813,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  64.813,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  64.813,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin) 34.635,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu  30.178,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  64.813,00 
Wydział Edukacji 64.813,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  64.813,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  64.813,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne  13.981,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy  1.904,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe  37.113,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  4.225,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  7.590,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Poz. 780 

Zarządzenie nr 2100/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   419.630,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        419.630,00 
Dział 710 – Działalność usługowa          19.930,00 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany         19.930,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowane przez powiat         19.930,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        399.700,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          200.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     200.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność       199.700,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)      199.700,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   419.630,00 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego        19.930,00 
Dział 710 – Działalność usługowa          19.930,00 
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany         19.930,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          19.930,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    399.700,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        399.700,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          200.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        200.000,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność       199.700,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        199.700,00 
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 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 781 
 

Zarządzenie nr 2103/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 31 sierpnia 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   2.254.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        2.254.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa             22.000,00 
Rozdział 71035 – Cmentarze                        22.000,00 
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej                22.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        2.232.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   2.232.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     2.232.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   2.254.000,00 
Wydział Gospodarki Komunalnej             22.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa             22.000,00 
Rozdział 71035 – Cmentarze                        22.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych             14.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych               8.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    2.232.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        2.232.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   2.232.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        2.165.040,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników            6.000,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne                738,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                  260,00 
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§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            19.000,00 
§ 4260 – zakup energii              10.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych             30.962,00 
 

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

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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      INFORMACJE 

 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Zbigniew Żbikowski 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 

 

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