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SPIS TREŚCI

Poz. 1824
Uchwała Nr LVIII/936/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1825
Uchwała Nr LVIII/937/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1826
Uchwała Nr LVIII/938/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1827
Uchwała Nr LVIII/939/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie 
wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących zasad świadczenia usług 
w zakresie przewożenia osób dorożkami konnymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1828
Uchwała nr LIX/940/2009 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 lipca 2009r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1829
Uchwała Nr LX/941/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1830
Uchwała  Nr  LX/942/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  sierpnia  2009  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej 
Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1831
Uchwała  Nr  LX/943/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  sierpnia  2009r. 
Zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Poz. 1832
Uchwała Nr LX/944/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

1



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (189) / 2009

Poz. 1833
Uchwała Nr LX/945/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących 
lokale mieszkalne. 

Poz. 1834
Uchwała Nr LX/946/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne. 

Poz. 1835
Uchwała Nr LX/947/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1836
Uchwała Nr LX/948/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1837
Uchwała Nr LX/949/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1838
Uchwała Nr LX/950/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok 

Poz. 1839
Uchwała Nr LX/951/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1840
Uchwała Nr LX/952/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1841
Uchwała Nr LX/953/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1842
Uchwała Nr LX/954/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
opinii do wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1843
Uchwała Nr LX/955/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 1844
Uchwała Nr LX/956/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1845
Uchwała Nr LX/957/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. do zawarcia porozumienia 
z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. w celu wspólnej 
realizacji projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Poz. 1846
Uchwała Nr LX/958/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
zmiany miejsca prowadzenia i włączenia V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Okólnej 35 
w Gorzowie Wlkp. do Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. 30 stycznia 29 
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1847
Uchwała Nr LX/959/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie 
zmiany miejsca prowadzenia Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów 
Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1848
Uchwała Nr LX/960/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
nadania numeru porządkowego Gimnazjum Sportowemu, wchodzącemu w skład Zespołu 
Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1849
Uchwała Nr LX/961/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
nadania imienia Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1850
Uchwała Nr LX/962/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1851
Uchwała Nr LX/963/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1852
Uchwała Nr LX/964/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1853
Uchwała Nr LX/965/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
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Poz. 1854
Uchwała Nr LX/966/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 1855
Uchwała Nr LX/967/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie 
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 1856
Uchwała Nr LXI/968/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 2 września 2009r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1857
Zarządzenie Nr 1369/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 lipca 2009r. 
w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1858
Zarządzenie Nr 1370/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 lipca  2009r. 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.
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AKTY PRAWNE
Poz. 1824

Uchwała Nr LVIII/936/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.166 ust.4, art.184 ust.1 pkt 2, 5 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 50.170,00
Dział 600 – Transport i łączność 50.170,00
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 47.520,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 47.520,00
Rozdział 60095 – Pozostała działalność   2.650,00
wydatki bieżące   2.650,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę           50.170,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 2.650,00
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych 2.650,00
wydatki bieżące 2.650,00

Dział 600 – Transport i łączność           47.520,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu           16.640,00
wydatki majątkowe           16.640,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne           30.880,00
wydatki majątkowe           30.880,00

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

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

Poz. 1825

Uchwała Nr LVIII/937/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.184 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 41.800,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 41.800,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 41.800,00
dochody majątkowe 41.800,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł            41.800,00

§ 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę          128.200,00
Dział 758 - Różne rozliczenia          128.200,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe          128.200,00
wydatki majątkowe          128.200,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę          170.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie          170.000,00
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół          170.000,00
wydatki majątkowe170.000,00

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1826

Uchwała Nr LVIII/938/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 174.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia 174.000,00
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 174.000,00
dochody bieżące 174.000,00
subwencje ogólne z budżetu państwa 174.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 174.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 174.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 174.000,00
wydatki bieżące 174.000,00
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.000,00

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1827

Uchwała Nr LVIII/939/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących zasad świadczenia usług 
w zakresie przewożenia osób dorożkami konnymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się przepisy porządkowe dotyczące zasad świadczenia usług 
w zakresie przewożenia osób dorożkami konnymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp., 
stanowiące załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LVIII/939/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2009r.

Przepisy porządkowe dotyczące zasad świadczenia usług w zakresie przewożenia osób 
dorożkami konnymi na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

I. Przepisy dotyczące zasad przewożenia osób

1.Dorożkami konnymi przewozić mogą jedynie osoby pełnoletnie, spełniające wymogi 
formalne określone w Ustawie o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 
r., Nr 108, poz. 908 ze zm.) i znające przepisy ruchu drogowego określone 
w wymienionej powyżej ustawie.
2.Osoby wymienione w punkcie 1 muszą posiadać zezwolenie na przejazd dorożki konnej 
wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 
zarządzenia na podstawie złożonego wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.
3.Powożący obowiązani są zachowywać należytą ostrożność, unikać wszelkiego działania, 
które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch 
ten utrudniać albo w związku z ruchem zakłócać spokój lub porządek publiczny oraz narażać 
kogokolwiek na szkodę. Poprzez działanie rozumie się również zaniechanie.
4.Powożący dorożką ma obowiązek posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organów 
uprawnionych do kontroli:
a) zezwolenie na przejazd dorożki konnej wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
b) zaświadczenie lekarza weterynarii o dopuszczeniu konia/koni do prac pociągowych oraz 
aktualne badania lekarsko-weterynaryjne konia/koni
c) aktualną polisę ubezpieczenia OC.
5.Dorożki konne mogą poruszać się jedynie wyznaczonymi szlakami ulicznymi 
i oczekiwać na pasażerów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, wymienionych 
w załączniku nr 2.
6. Na właścicielach dorożek konnych oraz powożących ciąży obowiązek utrzymania czystości 
w miejscach postojowych.
7. Zabrania się jazdy galopem po ulicach miasta.
8. Zabrania się jazdy dorożkami po trawnikach i chodnikach oraz innych ulicach niż 
wyznaczone w załączniku nr 2.
9. Powożący obowiązani są być schludnie i czysto ubrani i nienagannym zachowaniem 
godnie reprezentować Gorzów Wlkp.

II. Przepisy dotyczące stanu technicznego i wyposażenia dorożek

1. Dorożki konne muszą być utrzymane w takim stanie technicznym aby przejazd nimi nie 
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narażał na niebezpieczeństwo osób nimi przewożonych oraz innych uczestników ruchu 
drogowego.
2.Dorożka i zaprzęg muszą wyglądać estetycznie i być utrzymane w czystości.
3.Konie muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem ulic 
w trakcie ruchu jak i miejsc postojowych.
4.Dorożka musi posiadać wyposażenie określone w § 55 rozporządzenia Min. Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262), 
a ponadto w:
a) hamulec ręczny, zapewniający skuteczne zahamowanie dorożki,
b) apteczkę pierwszej pomocy,
c) sprzęt do sprzątania nieczystości z ulic,
d) numer dorożki po obydwu bokach i z tyłu, cyfry o wysokości 8 cm w kolorze 
kontrastującym z barwą pojazdu przyznany zezwoleniem na przejazd dorożki konnej 
wydanym przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
e) napis Gorzów Wielkopolski z tyłu w kolorze cyfry numeru dorożki.
5. W miejscu widocznym musi być umieszczony cennik za usługi przewozowe.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LVIII/939/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2009r.

Dorożki konne Gorzowa Wlkp. mogą poruszać się jedynie niżej wymienionymi ulicami 
wg poniższych tras:

1.Bulwar (ul. Nadbrzeżna) – Spichrzowa – Składowa – Garbary – Młyńska – Chrobrego 
(tylko Most Staromiejski) - Fabryczna – Grobla – Wał Okrężny – Przystań (KS Admira)

2.Bulwar (ul. Nadbrzeżna) - Spichrzowa – Herberta – Cichońskiego – Jagiełły – Drzymały – 
30 Stycznia – Dąbrowskiego – Borowskiego – Plac Grunwaldzki (ul. Jagiellończyka lub 
Słowackiego)

3.Plac Grunwaldzki (ul. Jagiellończyka lub Słowackiego) - Mieszka I – Kazimierza 
Wielkiego – Błotna – Okrzei

4.Plac Grunwaldzki (ul. Jagiellończyka lub Słowackiego) – Mieszka I – 30 Stycznia – 
Kosynierów Gdyńskich – Estkowskiego – Orląt Lwowskich (parking przed Hotelem Qubus)

Dorożki konne Gorzowa Wlkp. mogą oczekiwać na pasażerów jedynie w miejscach 
wymienionych poniżej:

1. Bulwar – parking przy ul. Nadbrzeżnej
2. Przystań przy ul. Wał Okrężny – okolice KS. Admira/Grodzkiego Domu Kultury
3. Plac Grunwaldzki – ul. Jagiellończyka lub Słowackiego
4. ul. Okrzei – okolice Zespołu Szkół Budowlanych
5. ul. Orląt Lwowskich – parking przed Hotelem Qubus, ewentualnie parking wokół pomnika 
A. Mickiewicza
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr LVIII/939/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2009r.

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi - przejazd dorożki konnej w Gorzowie Wlkp.

1.Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………….
2.Data urodzenia wnioskodawcy ………………………………………………………..
3.Adres zamieszkania wnioskodawcy …………………………………………………..
                                                             ………….……………………………………….
4.Nazwa firmy/spółki …………………………………………………………………...
adres siedziby …………………………………………………………………………...
                        ………………………………………………….......................................

5. Adres do korespondencji ……………………………………………………………..
                                             .…………………………………………………………….

6.Numery telefonów …………………………………………………………………….
7.Liczba koni w zaprzęgu (max. 2): …………………………………………………….
8.Wymiary zaprzęgu: długość …………….. m, szerokość ……………….. m 
9.Kolor dorożki konnej: ………………………………………………………………...
10. Typ dorożki konnej (zamknięta, otwarta)*
11. Liczba miejsc siedzących dla pasażerów: …………………………..………………
12. Znajomość języków obcych przez powożącego: …………………………………...

Miejscowość: …………………….
Data: ……………………………..
                                                                         ………………………………………….
                                                                                       (podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
- obustronna kserokopia dokumentu tożsamości,
- kserokopia zaświadczenia lekarza weterynarii o dopuszczeniu konia/koni do prac 
pociągowych oraz kserokopia aktualnych badań lekarsko-weterynaryjnych konia/koni
- kolorowe zdjęcie dorożki o wymiarach 13 x 18 cm (ujęcie z boku) lub zdjęcie w wersji 
elektronicznej załączone na płycie CD (min. 800 x 600 pix.)
- własnoręcznie podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 4.

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr LVIII/939/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2009r.

……………………., data …………………..

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
(dane wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią, znającą przepisy 
określone w Ustawie o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, 
poz. 908 ze zm.) i stosującą się do niniejszych przepisów. Realizując zadania powożącego 
obowiązuję się zachowywać należytą ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby 
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudniać 
albo w związku z ruchem zakłócać spokój lub porządek publiczny oraz narażać kogokolwiek 
na szkodę. Oświadczam także, że zobowiązuję się do utrzymania zaprzęgu, tras ruchu i miejsc 
postoju dorożek w czystości, a swoim schludnym i czystym ubraniem oraz nienagannym 
zachowaniem godnie reprezentować Gorzów Wielkopolski.

………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 5
do uchwały Nr LVIII/939/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2009r.

Gorzów Wlkp., ……………………………

Sygn. Akt. …………….

Zezwolenie na przejazd dorożki konnej
wydane przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Informuję iż ……………………………………….., legitymujący się dokumentem 
tożsamości …………………………………………., po przedłożeniu wniosku oraz 
niezbędnych dokumentów, uzyskał zgodę na w przewożenie osób dorożkami konnymi na 
terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Niniejsze zezwolenie wydawane jest na czas nieokreślony i ważne tylko w przypadku 
posiadania następujących dodatkowych dokumentów:
- zaświadczenia lekarza weterynarii o dopuszczeniu konia/koni do prac pociągowych oraz 
aktualnego badania lekarsko-weterynaryjne konia/koni,
- aktualnej polisy ubezpieczenia OC.
Brak któregokolwiek z dodatkowych dokumentów, skutkuje nieważnością niniejszego 
zezwolenia.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

.......................................................

Poz. 1828

Uchwała nr LIX/940/2009
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.

z dnia 31 lipca 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/462/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 
2004r. w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zmienionej uchwałami: 
- nr LIII/606/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2005r., 
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- nr LXXVII/961/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2006r., 
- nr XIV/203/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
- nr XXI/302/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2007r. 
- nr XXVI/391/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 stycznia 2008r.
- nr XXX/467/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 lutego 2008r.
wprowadza się następującą zmianę: 
1) w rozdziale VI pkt. VI.1 dodaje się ppkt.43 z nazwą zadania: „Prace remontowo – 
konserwatorskie willi (obecnie biblioteka) przy ul. Sikorskiego 107” w Gorzowie Wlkp. (kod 
zadania S). 

§ 2. Wprowadzenie zmiany podyktowane jest kontynuacją prac nad realizacją 
programu, szczególnie w odniesieniu do obszarów miejskich na terenie Miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1829

Uchwała Nr LX/941/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Opiniuje się negatywnie przekształcenie Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. polegającego na ograniczeniu jego działalności poprzez 
likwidację Oddziału Detoksykacyjno – Odwykowego w Zespole Szpitalnym ul. Walczaka 42, 
będącego komórką organizacyjną szpitala. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska.
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LX/941/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 sierpnia 2009r.

Uzasadnienie

Po wszechstronnym i wnikliwym zapoznaniu się z propozycjami Zarządu 
Województwa Lubuskiego dotyczącymi likwidacji Oddziału Detoksykacyjno-Odwykowego 
w Zespole Szpitalnym ul. Walczaka 42, Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. negatywnie zaopiniowała projekt likwidacji ww.oddziału.

Jedynie warunki ekonomiczne nie mogą przesądzać faktu dalszego istnienia oddziału. 
W tak dużym mieście istnienie i sprawne funkcjonowanie tego typu oddziału jest w pełni 
uzasadnione.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że likwidacja oddziału utrudni, a w wielu przypadkach 
uniemożliwi skuteczne leczenie tego typu chorób. Przyczyni się do tego też oddalenie miejsca 
leczenia do odległego o ponad 60 km. od Gorzowa Szpitala w Międzyrzeczu, Obrzycach lub 
Nowym Dworku.

Pacjenci i mieszkańcy Gorzowa uważają, że ograniczanie działalności Szpitala 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przez stopniową likwidację jego oddziałów jest nie 
słuszne i nie można tego zaakceptować.
Podobną opinię w tej sprawie, Marszałkowi Województwa Lubuskiego przekazał też 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych

Roman Bukartyk.

Poz. 1830

Uchwała Nr LX/942/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej 
Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art.12 pkt.8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 
57 pkt 1, art.152 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 
poz. 728 z 2008 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.Nr 217, poz. 1837 
z 2005r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/551/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 
2008 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. 
Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„ 3. Program naprawczy dotyczący warunków bytowych.
A) Harmonogram realizacji zadań:
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l.p. OBSZAR OPIS ZADANIA Koszt             Planowany       /      Termin
zadania          termin realizacji   wykonania

 
1.

 
Budynek i 
jego 
otoczenie
 

 
1.  kapitalny remont dachu budynku 
głównego, cz. A, B i C oraz Domu 
Kombatanta 
2.  odnowienie elewacji budynków
 

3. modernizacja kotłowni polegająca 
na wymianie kotła co. , palnika, AKP 
i uzdatniacza wody

130.000zł.      2002 r.             /    2002r.

odstępuje się od wykonania zadania – uzasadnienie:
Administratorzy budynków zostali przepisami 
zobligowani 
do docieplania ścian budynków w terminie do końca 
2011 roku. 
Dom w najbliższym czasie będzie realizował to 
zadanie.
Z wstępnych ocen wynika, że całość ścian, by 
ograniczyć 
straty ciepła powinna zostać obłożona styropianem 
o grubości 5,5 cm, dlatego odstępuje się od 
wykonania elewacji.

48.000 zł.  sezon grzewczy   /    2006 r
                   2002/2003

 
2.

 
Dźwigi

 
1. wymiana  dźwigu  podawczego 26.809 zł.    2003 r.              /     2006 r.

 
 
3.

 
Systemy 
alarmowe

 
1.całkowita wymiana systemu 
przyzywowo-alarmowego w budynku 
głównym i w Domu mieszkalnym 
(hotel)

57.252 zł.     2003-2006 r.  /       2005 r.

 
4.

 
Instalacja 
sanitarna

 
1. w całym budynku wymiana 
instalacji sanitarnej: instalacji ciepłej i 
zimnej wody oraz kanalizacji 
 

115.000 zł    2003-2005 r. /        2004 r. 

 
5.

 
Centralne 
ogrzewanie

 
1. założenie w pokojach mieszkańców 
głowic i zaworów termostatycznych 
na grzejnikach centralnego 
ogrzewania
 

 
62.107 zł.    2003-2004 r.  /       2005 r.

 
6.

 
Poziom – 
parter i 
łącznik

 
1. wydzielenie klatki schodowej 
głównej wraz z zamontowaniem klap 
dymnych – 4 szt.
2. połączenie budynku głównego z 
piwnicą
3.wykonanie robót budowlanych, 
instalacyjnych i elektrycznych 
obejmujących remont pokoi 
mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń 
socjalnych, pracowniczych, 
magazynowych, terapeutycznych oraz 
korytarzy na Oddziale I    i  w 
łączniku C 

 
66.488 zł.     2004 r.         /         2007– 2008 r. 
 

29.537 zł.     2004 r.        /          2006 r.
350.000 zł.    2009 -2010  /       Dom decyzją z dnia 
                                                  10 grudnia 2008 r. 
Powiatowej 
                                                  Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej 
                                                  został zobligowany 
do wykonania 
                                                  tego zadania.
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7.

 
Poziom – 
piętro I i II  

Należy:
1.        wymienić drzwi na 
dymoszczelne ze ściankami –              
2 komplety
2.        zmodernizować 2 łazienki i 
przystosować je do osób 
niepełnosprawnych
3.        uzupełnić do pełnego węzła 
sanitarnego 25 łazienek przy pokojach 
mieszkańców 
4.        wymienić wykładziny (cały 
Dom)
5.        wymienić instalację 
elektryczną wraz z zamontowaniem 
wyłączników różnicowo-prądowych 
(całość obiektu)
 

 
15.442 zł.  2002 r.           /   2002 r.
 
14.422 zł.  Sukcesywnie /   2006 r. 
 

44.043 zł.   2003-2006 r. /   2004-2005 r.
 

77.131 zł.   Sukcesywnie /  2007 r.
236.069 zł.  2003-2006 r. /  2007 r. 

 
8.

 
Kuchnia Należy:

1.        zakupić nowe urządzenia 
potrzebne w kuchni, kotły elektryczne 
2 szt., termosy 
2.        zakupić bemary na kółkach
3.        zakupić szafę chłodniczą (typ 
S-147)
4.        zakupić obieraczkę (typ OZ 
4/N)
5.        zakupić jarzyniarkę MKJ 250 + 
zestaw do kostkowania
 

 

24.946 zł.  2004-2006 r.   / 2004 r.

 
9.
 

 
                                                                                             Razem : 1.297.246 zł

Przesunięcie realizacji niektórych zadań wynikło z braku środków finansowych 
w planowanym okresie.

B) Planowane działania pozostające do wykonania:
1. Do spełnienia standardu w zakresie zaspokojenia potrzeb bytowych mieszkańców 
pozostało do wykonania następujące zadanie:
- wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych obejmujących remont pokoi 
mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych, magazynowych, 
terapeutycznych oraz korytarzy na Oddziale I i w łączniku C ( zadanie zlecone do wykonania 
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną decyzją z dnia 10 grudnia 2008 r. ). 
Planowany termin realizacji –  2009 - 2010 r. 
Przewidywany koszt – 350.000 zł
Źródło pozyskania środków - w ramach pozyskiwanych środków finansowych przez organ 
prowadzący.”

2) w § 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu : 
„ 5. Zakończenie.
W opracowanym programie działań naprawczych Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie 
Juchacz kierowano się dostosowaniem świadczonych usług do realnych potrzeb i możliwości 
mieszkańców wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 
2005r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z 2005 r.).”
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3) w § 1 skreśla się pkt 6.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 1831

Uchwała Nr LX/943/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

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. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIV/722/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:
W Rozdziale 5: Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
„ 4. W związku z podróżami służbowymi członków Komisji przysługuje dieta, zwrot kosztów 
podróży i noclegów na zasadach i wysokości określonych rozporządzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania 
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1832

Uchwała Nr LX/944/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 
ze zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny 
nieruchomości, obejmujących:
1) prawo własności:
a) działki Nr 1299 o pow. 2.211 m2 przy ul.Kasprzaka – w celu uregulowania stanu prawnego 
nieruchomości,
b) działek, zajętych pod drogi krajowe, oznaczonych numerami ewid.:
- Nr 784/1 o pow. 645 m2 oraz przy ul.Krasickiego,
- Nr 894/4 o pow.2.412 m2, Nr 894/6  o pow.4.516 m2, Nr 894/8 o pow. 961 m2 i Nr 1122/1 
o pow.1.438 m2 przy ul.Kasprzaka,
2) prawo użytkowania wieczystego działek, zajętych pod drogi krajowe, oznaczonych 
numerami ewid.:
a) Nr 349 o pow.40 m2 przy ul.Podmiejskiej,
b) Nr 202/2 o pow.36 m2 przy ul.Bierzarina,
c) Nr 272/1 o pow.500 m2 przy ul.Łukasińskiego,
2. Wartość nieruchomości wynosi 911.314 zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1833

Uchwała Nr LX/945/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne 
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 ust.2 
i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94, poz. 
1419) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
zbywanych na rzecz najemców – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – 
w wysokości określonej w tym załączniku. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie jednego roku 
od dnia uchwalenia.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 

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

Poz. 1834

Uchwała Nr LX/946/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 

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.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/859/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 6 załącznika do uchwały 
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

lp. położenie 
nieruchomości

lokal

pow. 
[m2]

pow. pom. 
przynależ-
nych [m2]

wartość 
[zł]

Nr i 
pow. 
działki

wartość 
udziału w 
gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

wysokość bonifikaty [%]

jednorazow
a zapłata 
ceny

rozłożenie 
ceny 
na raty

2 lata 5 lat

6. Krzywoustego 19/3 32,30 - 56.500
1009
140m2 672,50 80 75 65
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§ 2. W uchwale Nr LVI/906/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
24 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 18 załącznika do uchwały 
w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

lp. położenie 
nieruchomości

lokal

pow. 
[m2]

pow. pom. 
przynależ-
nych [m2]

wartość 
[zł]

Nr i pow. 
działki

wartość 
udziału w 
gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

wysokość bonifikaty [%]

jednorazow
a zapłata 
ceny

rozłożenie 
ceny 
na raty

2 lata 5 lat

18. 30-go Stycznia 
31/7 100,90 - 167.380

990
210m2 2.125,00 80 75 65

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 1835

Uchwała Nr LX/947/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 3 
ust.1 pkt 2, art. 4 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
wykorzystywanych i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do 
niniejszej uchwały - w wysokości określonej w tym załączniku. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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ZAŁĄCZNIK
do uchwały Nr LX/947/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 sierpnia 2009r. 

Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych 
do przekształcenia na własność

lp. położenie nieruchomości

nr działki powierzchnia
[m2]

opłata za 
przekształcenie

[zł]

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu 
opłaty 

jednorazowo 
[%]

1 ul. Inowrocławska 21 94 701 13.070 95
2 ul. Koralowa 3 2141 769 12.690 95
3 ul. Krótka 23 505 5028 52.000 95
4 ul. Metziga 16 404/3 i 407/2 389 13.930 95
5 ul. Piechoty 487 788 19.840 95
6 ul. Pomorska 11 1113 238 8.750 95
7 ul. Poniatowskiego 15 1564/29 755 34.920 95
8 ul. Puszkina 873/2 148 3.510 95
9 ul. Warszawska 97 792 604 21.990 95
10 ul. Wróblewskiego 1 590 483 22.190 95

Poz. 1836

Uchwała Nr LX/948/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży udziału Miasta 
wynoszącego 1/6 części we współwłasności lokali mieszkalnych nr 3 i 4 w budynku przy 
ul.Wyszyńskiego 34 zbywanego wraz z udziałem w gruncie oznaczonym Nr 969 o pow. 
923m2 na rzecz Ewy Maik Kędzierskiej - współwłaścicielki lokali. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i traci moc po upływie jednego roku 
od dnia uchwalenia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska

Poz. 1837

Uchwała Nr LX/949/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia 8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  ;  art.12,  pkt  5  ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592  ze  zm.),  art.  184  ust.  1  pkt.  1,  2  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 24.326,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 24.326,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 24.326,00
dochody bieżące 24.326,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 24.326,00

§ 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 24.326,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 24.326,00
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień 24.326,00
wydatki bieżące 24.326,00
w tym , wynagrodzenia 12.000,00

§ 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 .

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 
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Poz. 1838

Uchwała Nr LX/950/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 16.051,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 16.051,00
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16.051,00
dochody bieżące 16.051,00
wpływy z usług, różne dochody 16.051,00 

§ 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 16.051,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 16.051,00
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 16.051,00
wydatki bieżące 16.051,00
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   4.794,00

§ 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 .

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska 

Poz. 1839

Uchwała Nr LX/951/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
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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 47.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia 47.000,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 47.000,00
wydatki bieżąc 47.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 47.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 47.000,00
Rozdział 80104 – Przedszkola 47.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje 47.000,00

§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
wprowadza się zmiany polegające na:
–zwiększeniu planu przychodów i wydatków przedszkoli miejskich o kwotę40.000,00
–

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 1840

Uchwała Nr LX/952/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych 
( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 587.090,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 587.090,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 587.090,00
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dochody bieżące 587.090,00
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 587.090,00

§ 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   62.325,00
Dział 758 - Różne rozliczenia   11.758,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe   11.758,00
wydatki bieżące   11.758,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie   17.942,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   17.942,00
wydatki bieżące   17.942,00

Dział 852 – Pomoc społeczna   32.625,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe   32.625,00
wydatki bieżące   32.625,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 649.415,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 649.415,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 649.415,00
wydatki bieżące 649.415,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń294.375,00

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 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. i rozplakatowaniu.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 1841

Uchwała Nr LX/953/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art. 165 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 11,12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
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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 121.191,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa   75.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej   75.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   75.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa   25.000,00
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw   25.000,00
wydatki bieżące   25.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna     1.000,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego     1.000,00
wydatki bieżące     1.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport   20.191,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej   20.191,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   20.191,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 121.191,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa   75.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej   75.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje   75.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie     1.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja     1.000,00
wydatki bieżące     1.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport   45.191,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej   45.191,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   25.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje   20.191,00

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 4. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok
wprowadza się zmiany polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę     7.000,00
- zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę     7.000,00

załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.

Poz. 1842

Uchwała Nr LX/954/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie opinii do wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 ust. 2 Uchwały 
Nr XXII/242/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie 
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp., zmienionej Uchwałą Nr LXI/689/2005 z dnia 14 listopada 2005r., uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować podwyższenie kapitału zakładowego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. poprzez wniesienie 
aportem do Spółki nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem 190/3 
o powierzchni 2,0445 ha położonej przy ul. Żytniej w obrębie 12 Siedlice.
2. Wartość wnoszonego aportu, wymienionego w punkcie 1, jest równa 284.000 zł.
3. W zamian za wnoszony majątek Miasto obejmie 568 udziałów. 

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

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

Krystyna Sibińska 

Poz. 1843

Uchwała Nr LX/955/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

27



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (189) / 2009

Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XLV/754/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 grudnia 2008r. w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2009 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące 
zmiany:

1) Zmianie ulega załącznik nr 2 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak załącznik
do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik
do uchwały Nr LX/955/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2009 na 
administrowanie Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt.

Dotacja przedmiotowa w kwocie 314.500,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie psów oraz 
remonty w Schronisku według następujących stawek:

Lp. Przeznaczenie dotacji Stawka 
jednostkowa na 

rok

Kwota dotacji 
w zł

1. Koszt utrzymania psa
Kalkulacja dla: 190 psów 1578,95 zl/szt. 300 001

2. Remont bieżący istniejących boksów stałych
Kalkulacja dla: 61 szt. 90,15 zł/szt. 5 499

3. Realizacja Decyzji Powiatowego Lekarza 
Weterynarii – ustawienie nowych kojców 

wraz z robotami towarzyszącymi
Kalkulacja dla: 7 szt. kojców

1285,71 zł/szt. 9 000

Razem X 314 500
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Poz. 1844

Uchwała Nr LX/956/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/755/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
17 grudnia 2008 roku w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. 
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., zmienionej 
uchwałą Nr LVI/922/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały.

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

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

Krystyna Sibińska

Załącznik Nr 1 
do Uchwały nr LX/956/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

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

kwota dotacji stawka jednostkowa
przedmiotowej

1. Imprezy 283.450,00 zł. 4,68 zł
2. Stadion sportowy ul. Myśliborska 476.809,00 zł. 6,40 zł
3. Stadion żużlowy ul. Śląska 461.000,00 zł. 12,21 zł
4. Ośrodek przywodny w Nierzymiu 190.000,00 zł. 5,57 zł
5. Boisko w Małyszynie 124.800,00 zł. 13,85 zł.

Razem dotacja : 1.536.059,00 zł.
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Poz. 1845

Uchwała Nr LX/957/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. do zawarcia 
porozumienia z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. 

w celu wspólnej realizacji projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 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. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta 
Gorzowa Wlkp. porozumienia z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego 
w Gorzowie Wlkp. w sprawie wspólnej realizacji projektu „Akademia kompetencji 
zawodowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1846

Uchwała Nr LX/958/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie zmiany miejsca prowadzenia i włączenia V Liceum Ogólnokształcącego 
przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp. do Zespołu Szkół Ekonomicznych 

przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i 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. 62 ust. 5 
w związku z art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. 
nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2010 r. zmienia się miejsce prowadzenia i przenosi się 
V Liceum Ogólnokształcące z budynku przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp. do budynku 
przy ul. 30 stycznia 29 w Gorzowie Wlkp. 

§ 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1847

Uchwała Nr LX/959/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmiany miejsca prowadzenia Zespołu Szkół Gastronomicznych przy 
ul. Kosynierów Gdyńskich 22 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i 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. 58 ust. 1 i 6 
w związku z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Z dniem 1 września 2010 r. zmienia się miejsce prowadzenia i przenosi się 
siedzibę Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kosynierów Gdyńskich 22 w Gorzowie 
Wlkp. do budynku przy ul. Okólnej 35 w Gorzowie Wlkp. 

§2.Szkoła zachowuje dotychczasową nazwę: Zespół Szkół Gastronomicznych 
im. Febronii Karamać.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1848

Uchwała Nr LX/960/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie nadania numeru porządkowego Gimnazjum Sportowemu, wchodzącemu w skład 
Zespołu Szkół Sportowych w Gorzowie Wlkp.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 60 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zmianami) oraz § 1 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 3 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. Gimnazjum Sportowemu w Gorzowie Wlkp., ul. Stanisławskiego 2 nadaje się 
numer porządkowy wyrażony cyfrą arabską – „1”.  Z dniem 1 września 2009 r. szkoła 
otrzymuje nazwę „Gimnazjum Sportowe nr 1”.

§ 2. W zakresie określonym w § 1 placówka wprowadzi zmiany w statucie szkoły 
i zespołu.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1849

Uchwała Nr LX/961/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 3 
załącznika nr 5f 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 Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gorzowie Wlkp., 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3, 
imię „Ambasadorów Praw Człowieka”.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1850

Uchwała Nr LX/962/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r. 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  w związku z § 1 ust. 4 
załącznika nr 2 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 Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp., wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3, 
imię „Ambasadorów Praw Człowieka”.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1851

Uchwała Nr LX/963/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r. 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 3 
załącznika nr 3 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 Gimnazjum Specjalnemu nr 14 w Gorzowie Wlkp., wchodzącemu 
w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3, imię 
„Ambasadorów Praw Człowieka”.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

33



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (189) / 2009

Poz. 1852

Uchwała Nr LX/964/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r. 

w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 14 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 1 ust. 3 
załącznika nr 5b 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 Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 14 w Gorzowie Wlkp., 
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wlkp., ul. Mościckiego 3, 
imię „Ambasadorów Praw Człowieka”.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1853

Uchwała Nr LX/965/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art.53 ust.1 oraz art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.53 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) 
uchwala się co następuje:

ROZDZIAŁ I
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

§ 1. Projekt budżetu opracowuje przy pomocy Urzędu Miasta i kierowników miejskich 
jednostek organizacyjnych Prezydent Miasta. Prezydent Miasta zobowiązuje naczelników 
wydziałów i kierowników jednostek równorzędnych Urzędu Miasta oraz kierowników 
miejskich jednostek organizacyjnych do sporządzenia i przedłożenia wniosków budżetowych 
dotyczących sfinansowania ze środków budżetowych zadań wykonywanych przez te 
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jednostki.

§ 2. Do wniosków, o których mowa w § 1, kierownicy jednostek dołączają projekty 
planów finansowych obejmujące roczne dochody i wydatki według podziałek klasyfikacji 
budżetowej, a kierownicy zakładów budżetowych ubiegający się o dotacje z budżetu – 
projekty planów przychodów i wydatków. 

§ 3. Wniosek budżetowy jest dokumentem planistycznym zawierającym:
1. zestawienie zadań operacyjnych,
2. opis poszczególnych zadań operacyjnych,
3. zestawienie przedsięwzięć inwestycyjnych,
4. opis poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych,
5. plan realizacji zadań wraz z kosztorysem,
6. harmonogram dochodów i wydatków budżetowych dla poszczególnych zadań.

§ 4. Sposób sporządzenia wniosków budżetowych naczelników wydziałów 
i kierowników jednostek równorzędnych Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich 
jednostek organizacyjnych określa Prezydent Miasta.

§ 5. Wnioski radnych i mieszkańców w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta 
zadań kierowane są do Prezydenta Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego
rok budżetowy.

§ 6. W terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent 
przekazuje radzie miasta zbiorcze zestawienie wniosków budżetowych złożonych przez 
naczelników wydziałów i kierowników jednostek równorzędnych Urzędu Miasta oraz 
kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, radnych i mieszkańców. 

§ 7. W terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent 
Miasta ustala zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 
zadania przejęte do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, a także zakres 
rzeczowo – finansowy pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego.

§ 8. Skarbnik Miasta w terminie do 25 października roku poprzedzającego rok 
budżetowy opracuje prognozę wysokości dochodów miasta z poszczególnych źródeł 
oraz zestawienie obligatoryjnych wydatków miasta w roku budżetowym wynikających 
z zaciągniętych zobowiązań, realizacji obowiązkowych zadań miasta i powiatu, zadań 
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

§ 9. Prezydent Miasta w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok 
budżetowy opracowuje i przedstawia zwołanemu przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Konwentowi Rady Miasta założenia projektu budżetu, kierunki polityki społecznej 
i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

§ 10. Na podstawie prognozy dochodów miasta i zestawienia obligatoryjnych 
wydatków miasta, o których mowa w § 8 oraz złożonych wniosków budżetowych Prezydent 
Miasta opracowuje projekt budżetu miasta w formie projektu uchwały budżetowej 
uwzględniającej zasady zawarte w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych.

§ 11. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta projekt budżetu miasta 
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wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy

§ 12. W terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Prezydent 
Miasta przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze projekt budżetu 
celem zaopiniowania.

ROZDZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWOŚĆ PROJEKTU I MATERIAŁY

TOWARZYSZĄCE PROJEKTOWI BUDŻETU MIASTA

§ 13. Projekt budżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz zestawień 
tabelarycznych powiązanych z zapisami uchwały w zakresie: 
1. dochodów budżetu miasta według źródeł ich pozyskiwania oraz w szczegółowości działu 
i rozdziału klasyfikacji budżetowej ( z podziałem na zadania realizowane przez gminę 
i zadania realizowane przez powiat)  z wyszczególnieniem na dochody bieżące i majątkowe,
2. wydatków budżetowych miasta w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji 
budżetowej z wyodrębnieniem:
1) wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, 
wydatków na obsługę długu miasta, wydatków z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji,
2) wydatków majątkowych,
3. źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu miasta,
4. wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, (z wyodrębnieniem 
wydatków na finansowanie poszczególnych programów),
5. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,
6. planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
i dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
7. planów przychodów i wydatków funduszy celowych,
8. kwot i zakresu dotacji przedmiotowych udzielonych zakładom budżetowym, 
gospodarstwom pomocniczym jednostek budżetowych,
9. kwot dotacji podmiotowych udzielonych instytucjom kultury i innym jednostkom 
organizacyjnym miasta,
10. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy umów 
i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
11. kwot dotacji udzielonych na realizację zadań miasta podmiotom nie zaliczonym 
do sektora finansów publicznych,
12. przychodów i rozchodów miasta.

§ 14. W projekcie uchwały budżetowej ustala się wysokość rezerw: ogólnej
i celowych. Kwoty rezerw ujmuje się w zestawieniu wydatków, o których mowa 
w § 13 ust.2.

§ 15. W projekcie uchwały budżetowej określa się dochody z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w tej samej wysokości wydatki na realizację 
zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 16. W projekcie uchwały ustanawia się upoważnienia dla Prezydenta Miasta 
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stosownie do przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym 
i o finansach publicznych.

§ 17. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się objaśnienia:
1. prognozowanych dochodów wraz z informacją o kształtowaniu się stawek podatków 
i opłat,
2. przeznaczenia wydatków zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 
budżetowej, 
3. przychodów i rozchodów miasta, w tym informacja o stanie zadłużenia miasta z tytułu 
zaciągniętych kredytów, pożyczek ich spłaty oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń 
i gwarancji,
4. przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych 
i dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
5. planów finansowych funduszy celowych,
6. zadań miasta realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, 
finansowanych lub dofinansowanych z budżetu miasta,
7. o rzeczowo – finansowym zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

§ 18. Wraz z projektem budżetu Prezydent Miasta przedkłada informację o stanie 
mienia miasta zawierającą:
1. dane dotyczące przysługujących miastu praw własności i innych praw majątkowych,
2. dane o zmianach w stanie mienia miasta od dnia poprzedniej informacji,
3. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
4. inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia miasta.
Dane liczbowe zawarte w informacji Prezydent Miasta objaśnia w części opisowej.

ROZDZIAŁ III
UCHWALANIE BUDŻETU MIASTA

§ 19. Przewodniczący Rady Miasta niezwłocznie przesyła radnym, przedłożony przez 
Prezydenta Miasta projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie 
mienia miasta.

§ 20.1. Komisje Rady Miasta w ciągu 14 dni od otrzymania materiałów odbywają 
posiedzenia, na których formułują na piśmie opinie o projekcie budżetu. Proponując 
wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie 
komisje zobowiązane są do wskazania źródła jego finansowania.
2. Skarbnik Miasta, na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miasta koryguje na 
bieżąco zgłaszane wnioski zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową działów 
i rozdziałów.

§ 21. Opinie komisji są przedstawione Komisji Budżetu i Finansów, która w ciągu 
5 dni od ich otrzymania formułuje własną opinię o projekcie i przedkłada ją wraz z opiniami 
innych komisji Przewodniczącemu Rady Miasta i Prezydentowi Miasta.
W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczą przewodniczący pozostałych komisji 
lub ich zastępcy.

§ 22. 1.Przewodniczący Rady Miasta w terminie 5 dni od daty otrzymania opinii 
Komisji Budżetu i Finansów organizuje posiedzenie, w którym uczestniczą przewodniczący 
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wszystkich komisji, Konwent Rady, Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta 
oraz Skarbnik Miasta.
2. Na posiedzeniu omawiane są zgłoszone przez poszczególne komisje zmiany projektu 
budżetu miasta.

§ 23. Bez zgody Prezydenta Miasta nie mogą być dokonane zmiany powodujące 
zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach
lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł 
tych dochodów.

§ 24. Na podstawie ustaleń z posiedzenia, o którym mowa w § 22 Prezydent Miasta 
może dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej. 

§ 25. Przewodniczący Rady Miasta zwołuje sesję budżetową przed końcem roku 
poprzedzającego rok budżetowy lub w innym terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu 
do 31 marca roku budżetowego.

§ 26. Porządek sesji budżetowej powinien zawierać:
1.  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Prezydenta Miasta, 
2. koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Finansów,
3. przedstawienie opinii wszystkich komisji Rady Miasta,
4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
5. dyskusje nad projektem uchwały budżetowej,
6. głosowanie.

§ 27. Zmiany uchwały budżetowej dokonane przez Radę Miasta w ciągu roku 
budżetowego wnoszone są przez Prezydenta Miasta po wcześniejszym zaopiniowaniu przez 
Komisję Budżetu i Finansów.

§ 28. Prezydent Miasta dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków na zasadach 
i w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych oraz w ramach upoważnień udzielonych 
przez Radę.

§ 29. Traci moc uchwała nr XXXIII/368/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
25 sierpnia 2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzaju 
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmieniona 
uchwałą nr XLII/701/2008 z dnia 29 października 2008r.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

 Krystyna Sibińska 

38



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (189) / 2009

Poz. 1854

Uchwała Nr LX/966/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1017 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Skargę Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. uznaje się 
za bezzasadną - uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX/966/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 sierpnia 2009r.

Uzasadnienie 

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 
24 sierpnia 2009r. rozpatrywała skargę Wyższej Informatycznej Szkoły Zawodowej 
w Gorzowie Wlkp. reprezentowanej przez Kancelarię Adwokacką, Adwokat Beatę 
Półkownik-Łucyk na bezczynność Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta działając na podstawie art.68 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zm.) zażądał zwrotu na 
rzecz Miasta Gorzowa Wlkp. kwoty 501.386,83zł, równej bonifikatom udzielonym przy 
sprzedaży nieruchomości położonych przy ul.Myśliborskiej 34 i 32. 

Nie wystąpienie do Rady Miasta o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej Wyższej Informatycznej Szkole Zawodowej nie wynika z bezczynności 
Prezydenta lecz z dyspozycji art.68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie 
z którym- organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty w innych przypadkach niż 
określone w ustawie za zgodą Rady Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów po analizie przedłożonych dokumentów uznała skargę za 
bezzasadną ponieważ zarówno wniosek o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, jak 
i wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku –zostały rozpatrzone i na obydwa wnioski 
udzielono odpowiedzi pismami z dnia 08.04.2009r. i 25.05.2009r.

Przewodniczący Komisji
    Budżetu i Finansów

        Robert Surowiec
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Poz. 1855

Uchwała Nr LX/967/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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.), w związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1017 ze zm.), uchwala się co następuje:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LX/967/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 sierpnia 2009r.

Uzasadnienie 

Komisja Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na posiedzeniu w dniu 
24 sierpnia 2009r. rozpatrywała skargę Pana Andrzeja Tkaczyka w sprawie działania 
Administracji Domów Mieszkalnych Nr 4 oraz władz miasta Gorzowa Wlkp.

W przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym stwierdzono, iż zajmowany bez 
tytułu prawnego przez Pana Andrzeja Tkaczyka lokal został wyłączony z komunalnego 
zasobu mieszkaniowego, z uwagi na zły stan techniczny na mocy decyzji Państwowego 
Inspektora Sanitarnego wydanej w dniu 5 września 1989r. W lokalu stwierdzono wydzielanie 
się tlenku węgla poprzez przewody kominowe, co było zagrożeniem dla zdrowia i życia 
lokatorów. ADM Nr 4 pismem z dnia 26 stycznia 1999r. wezwał Pana Tkaczyka do 
opróżnienia lokalu, jednocześnie obciążając odszkodowaniem za bezumowne korzystanie 
z lokalu oraz za nielegalny pobór mediów, tj.; energii elektrycznej i wody. Na kierowane 
przez ADM Nr 4 pisma i wezwania do opróżnienia lokalu Pan Tkaczyk nie odpowiadał. 
W związku z tym wystąpiono z pozwem o eksmisję do sądu i decyzja w tym zakresie zostanie 
podjęta przez sąd, który badając sprawę z urzędu może orzec o nadaniu uprawnień do 
otrzymania prawa do lokalu socjalnego.

Komisja Gospodarki i Rozwoju uznała skargę za bezzasadną.

Przewodniczącego Komisji
    Gospodarki i Rozwoju

Artur Radziński
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Poz. 1856

Uchwała Nr LXI/968/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 2 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 2, 5 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 100.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia 100.000,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 100.000,00
wydatki majątkowe 100.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 100.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 100.000,00
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzn 100.000,00
wydatki majątkowe 100.000,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne 100.000,00

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1857

Zarządzenie Nr 1369/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok

Na  podstawie  art.188  ust.1  pkt.1  oraz  art.186  ust.1  pkt.1  i  2  ustawy  z  dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam , 
co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 1.422.097,00
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Wydział Budżetu i Rachunkowości 1.422.097,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 1.422.097,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.422.097,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 1.422.097,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 1.423.097,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 1.423.097,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 1.423.097,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.423.097,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami        1.000,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)             1.422.097,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 1.422.097,00
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 1.422.097,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 1.422.097,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.422.097,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 1.422.097,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 1.423.097,00
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 1.423.097,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 1.423.097,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.423.097,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 1.423.097,00

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

   Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Poz. 1858

Zarządzenie Nr 1370/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 lipca 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok

Na  podstawie  art.188  ust.1  pkt.1  oraz  art.186  ust.1  pkt.1  i  2  ustawy  z  dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam , 
co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 118.451,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 118.451,00
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Dział 852 – Pomoc społeczna 118.451,00
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej   78.000,00
§ 2330 – dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego   78.000,00
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze     4.551,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     4.551,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 35.900,00
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej 35.900,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 118.451,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 113.900,00
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej   78.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe   11.240,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   48.700,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     6.900,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych     4.860,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej     300,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych     1.900,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji     4.100,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność   35.900,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe     7.900,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   16.570,00
§ 4220 – zakup środków żywności     1.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych   10.130,00
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej     300,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy     4.551,00
Dział 852 – Pomoc społeczna     4.551,00
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze     4.551,00
§ 4260 – zakup energii     2.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych     1.200,00
§ 4410 – podróże służbowe krajowe     1.100,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 

251,00

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

   Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1370/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 lipca 2009 roku
Zwiększa się 
Dział 852, rozdział 85217

Jednostka § 4170 § 4210 § 4240 § 4300 § 4360 § 4740 § 4750 Razem
GCPRiPS 4 200 21 240 360 300 1 900 28 000

OśrodekW
sparciaRo
dz.

15 700 6 500 4 500 600 1 700 29 000

Ośrodek
Interwen.
Kryzys.

7 040 460 7 500

OśrodekA
dopcyj.Op
iek.

11 300 400 1 300 500 13 500

Razem 11 240 48 700 6 900 4 860 300 1 900 4 100 78 000

Dział 852, rozdział 85295

Jednostka § 4170 § 4210 § 4220 § 4300 § 4360 Razem
GCPRiPS 6 300 12 270 1000 330 300 20 200

OśrodekA
dopcyj.Op
iek.

1 600 4 300 9 800 15 700

Razem 7 900 16  570 1 000 10 130 300 35 900
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INFORMACJE
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grażyna Wojciechowska

Paweł Leszczyński
Arkadiusz Marcinkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Urszula Stolarska

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć 
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Cena 
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