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SPIS TREŚCI
Poz. 2119
Uchwała Nr LXXXIII/1278/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  
i  kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.  o.  
w Gorzowie Wlkp. na lata 2011 – 2015.

Poz. 2120
Uchwała Nr LXXXIII/1279/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w  sprawie  wniesienia  mienia  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  aportem  do  Zakładu  Utylizacji 
Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2121
Uchwała Nr LXXXIII/1280/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu  Zakładowi  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2122
Uchwała Nr LXXXIII/1281/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne.

Poz. 2123
Uchwała Nr LXXXIII/1282/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Poz. 2124
Uchwała Nr LXXXIII/1283/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok.

Poz. 2125
Uchwała Nr LXXXIII/1284/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz 
wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2126
Uchwała Nr LXXXIII/1285/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2127
Uchwała Nr LXXXIII/1286/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 2128
Uchwała Nr LXXXIII/1287/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2129
Uchwała Nr LXXXIII/1288/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2130
Uchwała Nr LXXXIII/1289/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2131
Uchwała Nr LXXXIII/1290/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2132
Uchwała Nr LXXXIII/1291/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie przystąpienia Miasta Gorzów Wlkp. do realizacji w partnerstwie z Województwem 
Lubuskim projektu  systemowego  pn.  „Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania 
uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego”, w ramach Priorytetu 
IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Poz. 2133
Uchwała Nr LXXXIII/1292/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2134
Uchwała Nr LXXXIII/1293/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 października 2010 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2135
Uchwała Nr LXXXIV/1294/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 listopada 2010 r.
w  sprawie  ustanowienia  Sługi  Bożego  Biskupa  dr  Wilhelma  Pluty  patronem  Miasta  
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2136
Uchwała Nr LXXXV/1295/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
dla  sportowców  i  trenerów  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  oraz  dla  innych  osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Poz. 2137
Uchwała Nr LXXXV/1296/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  zwiększenia  wysokości  środków  finansowych  na  utrzymanie  dziecka  
w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 2138
Uchwała Nr LXXXV/1297/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
uchylająca  uchwałę  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  przedsiębiorców 
inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2139
Uchwała Nr LXXXV/1298/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
uchylająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  pomocy  de  minimis  udzielanej 
przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp." 

Poz. 2140
Uchwała Nr LXXXV/1299/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2141
Uchwała Nr LXXXV/1300/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2142
Uchwała Nr LXXXV/1301/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2143
Uchwała Nr LXXXV/1302/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2144
Uchwała Nr LXXXV/1303/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011

Poz. 2145
Uchwała Nr LXXXV/1304/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2146
Uchwała Nr LXXXV/1305/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 2147
Uchwała Nr LXXXV/1306/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wykorzystanie  barw  i  herbu  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 2148
Uchwała Nr LXXXV/1307/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.
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Poz. 2149
Uchwała Nr LXXXV/1308/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 2150
Uchwała Nr LXXXV/1309/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011.

Poz. 2151
Uchwała Nr LXXXV/1310/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Poz. 2152
Uchwała Nr LXXXV/1311/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2011.

Poz. 2153
Uchwała Nr LXXXV/1312/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej  na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 2154
Uchwała Nr LXXXV/1313/2010  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z dnia 10 listopada 2010r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2155
Uchwała Nr LXXXV/1314/2010  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 2156
Obwieszczenie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego  tekstu  uchwały  Nr  XI/120/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 
określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 

Poz. 2157
Zarządzenie  Nr  1931/II/2010  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29  października  2010r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  miasta  
Gorzowa Wlkp.

Poz. 2158
Zarządzenie  Nr  1932/II/2010  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
29  października  2010r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  miasta  
Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 2119

Uchwała NR LXXXIII/1278/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. 

w Gorzowie Wlkp. na lata 2011 - 2015

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) oraz art. 21 ust. 5 ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) 

§ 1. Uchwala się Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i  kanalizacyjnych  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka  z  o.  o.  
w Gorzowie Wlkp. na lata 2011 - 2015, który stanowi 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 

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

Poz. 2120

Uchwała NR LXXXIII/1279/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie wniesienia mienia Miasta Gorzowa Wlkp. aportem do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  (t.  j.  Dz.  U.  z  2001  r.  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 2005 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować podwyższenie kapitału zakładowego 
Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. poprzez wniesienie aportem do 

5



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (198)/2010

Spółki nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 1856 o powierzchni 
19,1262 ha zlokalizowanej przy ul. Śląskiej, obręb Zamoście.
2. Wartość rynkowa wnoszonego aportu jest równa 785.500 zł.
3. W zamian za wnoszony majątek Miasto obejmie 1.571 udziałów.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2121

Uchwała NR LXXXIII/1280/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zakładowi Komunikacji 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o  samorządzie  gminnym (t.  j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr 142,  poz.  1591 ze  zm.)  uchwala  się,  
co następuje: 

§  1.  W  uchwale  Nr  XXIII/326/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
21  listopada  2007  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu  Zakładowi  Komunikacji  
w Gorzowie  Wlkp.  (Dz.  Urz.  Woj.  Lub.  z  dnia  6  grudnia  2007 r.  Nr  134,  poz.  1882  ) 
zmienionej  uchwałą  Nr  LXIII/971/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
30  września  2009  roku  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu 
Zakładowi Komunikacji w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 8 grudnia 2009 r.  
Nr 133, poz. 1803 ), wprowadza się następujące zmiany:
1.w § 4 :
a)  ust.  6  tiret  pierwszy  otrzymuje  brzmienie:  "-  Z-cy  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych-
Głównego Księgowego",
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ 7. Zadaniem Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych-Głównego 
Księgowego jest ustalanie planów działalności rzeczowej, finansowej, ewidencji księgowej, 
sporządzanie  sprawozdań  finansowych,  prowadzenie  gospodarki  materiałowej,  organizacji 
wypłat wynagrodzeń i świadczeń pracownikom. Zadania powyższe realizowane są poprzez 
następujące  komórki  organizacyjne:  -  Dział  Finansowo-Księgowy,  -Dział  Ekonomiczny  
i Informatyki, -Sekcję Rozwoju i Kontrolingu,”
c) w ust. 8 dodaje się tiret dziesiąty w brzmieniu "- Dział Zamówień Publicznych".
d)  ust.  9  otrzymuje  brzmienie:  "9.  Regulamin  Organizacyjny  Zakładu  oraz  szczegółowy 
podział  zadań,  zakresy  uprawnień,  obowiązków i  odpowiedzialności  Zastępcy Dyrektora  
ds.  Ekonomicznych-Głównego  Księgowego  oraz  kierowników  komórek  organizacyjnych  
i samodzielnych stanowisk ustala Dyrektor Naczelny Zakładu".
2.  w  §  6  ust.  2  otrzymuje  brzmienie:  "2.  Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych-Główny 
Księgowy  oraz  pełnomocnicy  Dyrektora  Naczelnego  Zakładu  działają  w  granicach  ich 
umocowania".
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3.  w  §  8  ust.1  otrzymuje  brzmienie:  "1.  Z-ca  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych-Główny 
Księgowy -  w zakresie  spraw finansowych zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w tym 
przedmiocie".

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2122

Uchwała NR LXXXIII/1281/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i budynki mieszkalne

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.34 ust.6 i 6a, art.68 ust.1 pkt 7 
i ust.1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010r. 
Nr 102, poz. 651 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. Zmienia się uchwałę nr LXVII/1071/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
22 stycznia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży 
nieruchomości  stanowiących  lokale  mieszkalne  i  budynki  mieszkalne  
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  8,  poz.100)  w  ten  sposób,  że  po  §  5  dodaje  się  §  5a  
o następującej treści: 
"§ 5a.  1.  Przepisy § 3, § 4 i  § 5 uchwały nie mają zastosowania w przypadku zbywania 
udziałów  Miasta  w  lokalach  powstałych  w  wyniku  nadbudowy  lub  przebudowy 
nieruchomości wspólnej.
2. W przypadku sprzedaży udziału Miasta w lokalu powstałym w wyniku nadbudowy lub 
przebudowy nieruchomości wspólnej - bonifikata będzie udzielana w wysokości uzgodnionej 
z pozostałymi współwłaścicielami lokalu." 

§ 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
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Poz. 2123

Uchwała NR LXXXIII/1282/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art.32 ust.2 i 3 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, 
poz.717 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się opracowaną ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzów  Wlkp.  i  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zwanej 
dalej oceną.

§  2.  W  wyniku  przeprowadzonej  oceny  aktualności  posiadanych  dokumentów 
planistycznych  oraz  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  miasta  
Gorzowa Wlkp., stwierdza się:
1) potrzebę przeprowadzenia kompleksowej aktualizacji posiadanego Studium uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  zakresie 
dostosowania  do  obowiązujących  przepisów,  oraz  weryfikacji  i  aktualizacji  przyjętych 
kierunków  rozwoju  w  oparciu  o  zaktualizowane  uwarunkowania,  a  w  szczególności 
uwarunkowania demograficzno-społecznemu, środowiskowe, infrastrukturalne,
2)  potrzebę  aktualizacji  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
opracowanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 136 ze zm.) lub sporządzenia nowych opracowań,
3)  aktualność  pozostałych  posiadanych  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego,
4)  stwierdza  się  potrzebę  sporządzenia  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego, wykazanych w punkcie 11 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, jako plany 
przewidziane do opracowania w pierwszej kolejności.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 2124

Uchwała NR LXXXIII/1283/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych na 2011 rok. 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1ustawy  z  dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) oraz art. 5, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych1 (tekst jedn. z 2010 roku Dz. U Nr 95, poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.:
1)od gruntów: 
a)związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 zł od 1m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,82 zł  
od 1 ha powierzchni,
c)pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,21 zł od 1 m2 powierzchni;
2)od budynków lub ich części: 
a)mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b)związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  oraz od budynków mieszkalnych 
lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  19,99  zł  od  1  m2 
powierzchni użytkowej,
c)zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu  kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych – 4,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e)pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  6,76  zł  od  1  m2  powierzchni 
użytkowej;
3)od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. W załączniku nr 1 oraz nr 2 do uchwały określa się wzory formularzy informacji 
i deklaracji na podatek od nieruchomości.

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

§ 4.  Traci  moc uchwała  Nr LXIV/996/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
28  października  2009  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji  
i  deklaracji  podatkowych  na  2010  rok,  oraz  uchwała  Nr  LXV/1019/2009  Rady  Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  listopada  2009r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.
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§  5.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

1)Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot 
Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.  w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych  
typów  transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  (Dz.  Urz.  WE  L  368  
z 17.12.1992), 
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.  w sprawie pobierania opłat  za użytkowanie  niektórych  
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczące ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  –  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej – wydanie specjalne.

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

Poz. 2125

Uchwała NR LXXXIII/1284/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz 
wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.  j.  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  i  art.19  pkt  1  lit.  a)  ustawy  z  dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 )  
uchwala się, co następuje: 

§  1.  Zmianie  ulega  Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  LXIV/998/2009  Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie 
Miasta Gorzowa Wlkp., który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§  4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIII/1284/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

 
DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH

 
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1.  SPRZEDAŻ  W  MIEJSCACH  WYZNACZONYCH  PRZEZ  PREZYDENTA 
MIASTA I PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GEUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:  
a) do 4 m²  15 zł
b) powyżej 4 m² do 6 m²  23 zł
c) powyżej 6 m² do 10 m²  34 zł
d) powyżej 10 m²  44 zł
2) ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH 
a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne 55 zł
b) gałązki choinkowe 13 zł
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 23 zł
d) kartki świąteczne 15 zł
e) inne artykuły świąteczne 18 zł
2.  SPRZEDAŻ  W  MIEJSCACH  NIE  WYZNACZONYCH  PRZEZ 
PREZYDENTA  MIASTA  LUB  BEZ  ZEZWOLENIA  NA 
DYSPONOWANIE GRUNTEM

52 zł

II. PLACE TARGOWE 
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładowności do 0,5t 6 zł
b) z samochodu o ładowności 0,5t – 1,5t 7 zł
c) z samochodu o ładowności 1,5t – 4,5t 12 zł
d)  z  samochodu  o  ładowności  ponad  4,5t,  z  autobusu,  z  przyczepy 
campingowej, 14 zł

e) z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze 12 zł 
2) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 2 m2 4 zł
b) powyżej 2 m² do 4 m² 9 zł
c) powyżej 4 m² do 6 m² 17 zł
e) za każdy 1 m ² powyżej 10 m2 3 zł
3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA 3 zł
4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu 17 zł
b)  samochodu  osobowego,  ciągnika  rolniczego,  przyczepy  campingowej, 
przyczepy do samochodu osobowego,  samochodu  o  ładowności  do 3,5t,  
motocykla, motoroweru lub skutera 

14 zł

c) samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t 22 zł
d) roweru 7 zł
5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW 6 zł

6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby 33 zł
b) gałązki choinkowe 6 zł
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 12 zł
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d) inne artykuły świąteczne 9 zł 
III.  SPRZEDAŻ  POZA  PLACAMI  TARGOWYMI  I  STREFĄ 
ŚRÓDMIEJSKĄ
1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI: 
a) do 2 m² 6 zł
b) powyżej 2 m² do 4 m² 17 zł
c) powyżej 4 m² do 10 m² 30 zł
d) za każdy 1 m² powyżej 10 m² 4 zł

Objaśnienia:

1. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – 
Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich – Herberta. 
2. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy: 
a) ul. Szczecińskiej  (giełda – w części administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gorzowie Wlkp.),
b) ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego), 
c) ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego), 
d) ul. Przemysłowej, 
e) ul. Witosa, 
f) ul. Cichońskiego,
określone  na  załącznikach  mapowych  nr  1-6,  stanowiących  integralną  część  niniejszej 
uchwały. 
3. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w I.STREFA ŚRODMIEJSKA pkt 1 ppkt 2 
i II. PLACE TARGOWE pkt 6 dotyczy okresów: 
a) Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą, 
b) Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
c) Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII. 
4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych 
pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.
5. Sprzedaż  z  miejsc  o  powierzchni  oznacza  powierzchnię  zajętą  przez  towary  oraz 
urządzenia (obiekty),  z których dokonuje się sprzedaży,  a także powierzchnię zajętą przez 
towary znajdujące się wokół tych urządzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.
6.  Dzienna stawka opłaty targowej nie  może przekroczyć  górnej  granicy określonej  przez 
Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na 
2011 rok wynosi 699,27 zł. 

Poz. 2126

Uchwała Nr LXXXIII/1285/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  214  pkt  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
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 –  Przepisy  wprowadzające  ustawę o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1241)  
Rada Miasta uchwala co następuje:

§  1.  W  załączniku  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  
i wydatków nimi sfinansowanych, do uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę 458.143 zł
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 458.143 zł

załącznik  nr  2  –  Plan  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 
sfinansowanych,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. 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 i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.

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. 2127

Uchwała Nr LXXXIII/1286/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  1,  2,  art.235,  art.  236  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z  art.  121  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 172.998 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 172.998 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 172.998 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 172.998 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 172.998 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 172.998 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2128

Uchwała Nr LXXXIII/1287/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  w  związku  z  art.  121  ust  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy 
wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.1241)  Rada  Miasta 
uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu przychodów przedszkoli miejskich o kwotę 266.276,00
- zwiększeniu planu wydatków przedszkoli miejskich o kwotę 266.276,00

załącznik  nr  3  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp.  z  dnia 18 grudnia 2009r.  otrzymuje  brzmienie  jak w załączniku nr  1 do 
niniejszej uchwały .
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

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

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. 2129

Uchwała Nr LXXXIII/1288/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,  art.214,  art.  215,  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z art. 121 ust.5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 85.168 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 85.168 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 85.168 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 85.168 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  3  –  Plan  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2130

Uchwała Nr LXXXIII/1289/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.071.609 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.071.609 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.071.609 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę    951.609 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę    120.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2131

Uchwała NR LXXXIII/1290/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt.  15  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
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14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.  j.  Dz. U. z 2000r. Nr 98, 
poz.1017 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani Bogumiły Dudziak 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 LXXXIII/1290/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010r.

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z  dnia  21  lutego  2003r.  ze  zm.),  Komisja  Spraw  Społecznych  na  posiedzeniu  w  dniu  
25  października  2010r.,  rozpatrywała  skargę  wniesioną  przez  p.  Bogumiłę  Dudziak  na 
działania Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp.
Komisja Spraw Społecznych uznała skargę za bezzasadną.

Z  ustaleń  Komisji  i  wyjaśnień  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  sposób 
jednoznaczny wynika,  iż  sytuacja  rodziny znana  jest  pracownikom socjalnym od 1993r.  
Pani Bogumiła Dudziak prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem Adamem 
Dudziak,  a  dochód  rodziny  stanowi  kwota  1.533,91  zł  (na  co  składa  się:  świadczenia 
emerytalne męża, renta socjalna, w/w, zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek mieszkaniowy),  
co w przeliczeniu na jedną osobę daje kwotę 766,96 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż rodzina Pani Dudziak nie kwalifikuje się do bezzwrotnych 
świadczeń na zasadach ogólnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego rodziny, 
wnioski  rodziny  rozpatrywane  są  jako  wnioski  o  specjalne  zasiłki  celowe.  Jednakże 
świadczenie  takie  może  być  przyznane  „w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach”  
tj. w przypadku, gdy wnioskodawca z przyczyn rodzinnych, losowych lub innych, znajdzie 
się  w  wyjątkowo  trudnej  sytuacji  rodzinnej.  Trudna  sytuacja  rodziny  wynika  z  faktu 
posiadania  zadłużenia  w postaci  kredytów komercyjnych.  Zgodnie  z  art.  8  ust.  1  pkt.  3  
za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie 
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez 
względu na tytuł  i źródło ich uzyskania,  jeżeli  ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną  
o:  miesięczne  obciążenie  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych,  składki  na 
ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę alimentów świadczonych na 
rzecz innych osób. Od dochodu nie odlicza się zobowiązań na rzecz banków. Zatem przy 
obliczaniu kryterium dochodowego w celu rozpatrzenia sytuacji finansowej rodziny nie jest 
brana pod uwagę wysokość spłat rat kredytów, które miesięcznie ponoszą.

Z  posiadanych  przez  nas  informacji  wynika,  iż  w  aktualnej  sytuacji  finansowej 
rodziny nie może ona być objęta stałym zasiłkiem. Uznając jednak trudną sytuację materialną 
tej  rodziny,  do  której  przyczyniło  się  między  innymi  zaciągnięcie  kredytu  i  jego  spłata, 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej tak w roku 2009 jak i w roku 
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bieżącym udzieliło Pani Dudziak wsparcia finansowego, m. in. na zakup opału na zimę i inne 
niezbędne  potrzeby.  Wysokość  tej  pomocy  jest  uzależniona  od  dochodu  rodziny  
i  obowiązujących  przepisów.  W  związku  z  powyższym  Komisja  Spraw  Społecznych 
jednomyślnie uznała skargę za bezzasadną.

Poz. 2132

Uchwała NR LXXXIII/1291/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie przystąpienia Miasta Gorzów Wlkp. do realizacji w partnerstwie z Województwem 
Lubuskim projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego”, w ramach Priorytetu 
IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na podstawie  art.  10 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie  gminnym  
(t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 

§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przystępuje do realizacji w partnerstwie z Województwem 
Lubuskim  projektu  systemowego  „Indywidualizacja  procesu  nauczania  i  wychowania 
uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego” w ramach Priorytetu 
IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  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. 2133

Uchwała NR LXXXIII/1292/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie § 3 uchwały Miejskiej  Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia  
25 czerwca 1976r w sprawie ustanowienia odznaki honorowej " Odznaka Honorowa Miasta 
Gorzowa Wlkp", zmienionej uchwałą nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
6  czerwca  1991r.,  uchwałą  nr  XLIV/244/96  z  dnia  9  października  1996r.,  uchwałą  
nr  LXIII/647/2001  z  dnia  14  listopada  2001r.,  uchwałą  nr  XXV/278/2004  z  dnia  
18 lutego 2004r. oraz uchwałą nr XXXV/385/2004 z dnia 8 września 2004r., uchwala się co 
następuje: 
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§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. otrzymują Pan/i:
1) Agnieszka Danuta Niekrasz
2) Juliusz Marian Sikorski

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2134

Uchwała NR LXXXIII/1293/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.3 ust.1, art.11b ust.3 i art.18 ust.2 pkt.1, art.18a ust.5, art.22 ust.1  
i 23 ust.2 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.91 i 92 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: 

§  1.  W  uchwale  nr  VII/58/2003  Rady  Miejskiej  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego  2003r.  w sprawie  Statutu  Miasta  Gorzowa Wlkp.  (opublikowanej  w Dz.  Urz.  
Woj.  Lubuskiego  z  2003r.  Nr  9  poz.174)  zmienionej  uchwałą  nr  XXXI/475/2008  
Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  marca  2008r.  (opublikowanej  w  Dz.  Urz.  
Woj. Lubuskiego Nr 34, poz.721) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
" 1.Miasto położone jest w województwie lubuskim i obejmuje obszar 8.572 ha."
2. w § 3 dodaje się ust. 12, 13 i 14 w brzmieniu: 
"12. Świętem Miasta Gorzowa Wlkp. jest 2 lipca, dzień wystawienia aktu lokacyjnego Miasta 
Gorzowa Wlkp. w 1257 roku. 
13.1.Ustanawia się wyróżnienia honorowe Miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
1) Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wlkp. 
2) Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp.
2.  Wzór,  zasady i  tryb  nadawania,  noszenia  i  wręczania  wyróżnień  honorowych  określa  
Rada Miasta w odrębnej uchwale. 
14. W komunikacji o charakterze promocyjnym obowiązuje System Jednolitej Identyfikacji 
Wizualnej Marki Gorzów, którego głównym elementem jest Logo Marki Gorzów w wersji 
podstawowej,  którego  wzór  zawiera  załącznik  nr  7  do  niniejszego  statutu.  Zasady 
posługiwania się Logo Marki Gorzów określa Prezydent Miasta zarządzeniem."
3. w § 9 zmienia się wyraz "gmina" na wyraz "gminy".
4. § 26 otrzymuje brzmienie: "
§ 26. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta, związane z nawiązaniem 
i  rozwiązaniem  stosunku  pracy  z  wyjątkiem  ustalenia  wynagrodzenia,  wykonuje 
Przewodniczący Rady Miasta." 
5. § 27 otrzymuje brzmienie: "
§  27.  Status  prawny  pracowników  Urzędu  Miasta  reguluje  ustawa  
o pracownikach samorządowych."
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6. § 36, ust. 1 i ust. 8 otrzymują brzmienie:
"1.  Sesje  zwyczajne  przygotowuje  i  zwołuje  Przewodniczący  Rady,  proponując  porządek 
obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji."
"8. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad."
7. § 43, ust. 2, pkt. 2 i 3 otrzymują brzmienie;
"2)  przedstawia  porządek obrad:  z  wnioskiem o uzupełnienie  lub zmianę  porządku obrad 
może wystąpić radny, komisja lub Prezydent Miasta,
3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których mowa w pkt. 2."
9.  w  §  52  ust.2  wyrazy  "zapisu  magnetycznego"  zastępuje  się  wyrazami  "zapisu 
elektronicznego".
10. § 81 otrzymuje brzmienie:
" § 81. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady na podstawie swoich regulaminów." 
11. skreśla się § 82 i § 83, 
12. w § 94 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5.Zapisy § 49 ust.1 stosuje się odpowiednio."

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2135

Uchwała NR LXXXIV/1294/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie ustanowienia Sługi Bożego Biskupa dr Wilhelma Pluty patronem Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.1 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.  Ustanawia  się  patronem  miasta  Gorzowa  Wlkp.  Sługę  Bożego  Biskupa  
dr Wilhelma Plutę.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
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Poz. 2136

Uchwała Nr LXXXV/1295/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Na podstawie art. 31 oraz art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§  1.  Określa  się  zasady  i  tryb  przyznawania  stypendiów  sportowych,  nagród  
i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym 
współzawodnictwie  sportowym  lub  krajowym  współzawodnictwie  sportowym  oraz  dla 
innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2.  Określa  się  wzór wniosku o przyznanie  stypendium sportowego,  nagrody lub 
wyróżnienia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać sportowcy, trenerzy 
i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, które uzyskały wysokie 
wyniki sportowe jako reprezentanci gorzowskich stowarzyszeń kultury fizycznej.

§ 4. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane za osiągnięte 
wyniki sportowe podczas zawodów rangi:
1) Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
2)  Mistrzostw  Polski  w  kategoriach  wiekowych:  junior  młodszy,  junior,  młodzieżowiec, 
senior.
3) Mistrzostw Europy,
4) Mistrzostw Świata,
5) Paraolimpiady,
6) Uniwersjady,
7) Igrzysk Olimpijskich,
8) innych zawodów rangi międzynarodowej.

§ 5. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane za wyniki 
osiągnięte  w  dyscyplinach  sportowych  ujętych  w  wykazie  dyscyplin  i  dziedzin  sportu,  
w których mogą działać polskie związki sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane na podstawie 
odpowiedniego wniosku złożonego przez:
1) Stowarzyszenie kultury fizycznej zrzeszające osobę, na którą składa wniosek, 
2) Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzów Wlkp,
3) Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta.

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 zawiera:
1) dane osobowe kandydata/ki  (imię,  nazwisko,  miejsce  urodzenia,  miejsce zamieszkania, 
miejsce pracy lub nauki, status społeczno-zawodowy, NIP oraz PESEL,) lub nazwę podmiotu 
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i jego adres, a także miejsce przynależności do właściwego Urzędu Skarbowego i oddziału 
NFZ,
2) informacje o uzyskanych wynikach,
3)  informację  o  posiadanej  klasie  sportowej  w  sportach  indywidualnych  albo  
o reprezentowanej klasie rozgrywkowej w zespołowych grach sportowych,
4) informację o zatrudnieniu albo czy kandydat/ka pobiera inne stypendia (podać wysokość 
i okres pobierania) albo czy otrzymuje inne świadczenia,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8. Za uzyskane wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych 
grach sportowych mogą być przyznawane:
1) stypendia sportowe dla sportowców i trenerów: 
a) jednorazowe, za wyniki osiągnięte w poszczególnych okresach półrocznych danego roku 
budżetowego,
b)  olimpijskie  i  paraolimpijskie  dla  kandydatów  mianowanych  przez  polskie  związki 
sportowe do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpiadzie.
2)  nagrody  finansowe  lub  rzeczowe  dla  sportowców,  trenerów  oraz  dla  innych  osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, a także dla klubów sportowych,
3) wyróżnienia dla sportowców, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami  
w  działalności  sportowej  w  postaci:  pucharu,  statuetki,  medalu,  listu  gratulacyjnego, 
grawertonu lub dyplomu.

§ 9. Wypłatę stypendiów sportowych i nagród finansowych dla zawodników, którzy 
nie ukończyli 18 lat, dokonuje się do rąk ich rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 10. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów oraz dla 
innych osób przyznaje Prezydent Miasta Gorzów Wlkp. na wniosek Komisji ds. sportu.

§ 11. Komisję ds. sportu powołuje odpowiednim zarządzeniem Prezydent Miasta.

§ 12. W skład Komisji każdorazowo wchodzą:
1) Zastępca Prezydenta Miasta do spraw społecznych,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzów Wlkp.,
3) Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej,
4) pracownik Wydziału Kultury Fizycznej - jako sekretarz Komisji.

§ 13. Prezydent Miasta wstrzymuje lub cofa wypłatę stypendium sportowego jeżeli 
stypendysta:
1) otrzymał negatywną opinię właściwego polskiego związku sportowego,
2) utracił prawa członka klubu sportowego,
3) został ukarany karą dyscyplinarną przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem,
4) jego klasa sportowa utraciła ważność,
5) zaprzestał uprawiania sportu.

§  14.  Określa  się  następujące  terminy  wręczania  stypendiów sportowych,  nagród  
i wyróżnień:
1) podczas Gali Sportu,
2) podczas podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za I półrocze  
w czerwcu i II półrocze w grudniu każdego roku,
3) podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy,
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4) za wybitne wyniki sportowe rangi Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata niezwłocznie 
po ich uzyskaniu,
5) w trakcie trwania imprez sportowych.

§  15.  Wysokość  przyznawanych  stypendiów  sportowych  i  nagród  finansowych 
każdorazowo  uzależniona  będzie  od  wielkości  środków  zabezpieczonych  na  ten  cel  
w budżecie Miasta.

§ 16. Ewidencję przyznanych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień prowadzi 
Wydział Kultury Fizycznej w formie:
1) list płac (dla stypendiów sportowych i nagród finansowych - potwierdzonych przez bank 
obsługujący budżet Miasta w wydziale, do którego należy obsługa kasowa lub bankowa albo 
poświadczonych bezpośrednio przez odbierających),
2) protokołów sporządzonych z uroczystości uhonorowania i wręczania nagród i wyróżnień,
3)  innych  dokumentów umożliwiających  poświadczenie  odbioru  przyznanych  wyróżnień  
i nagród.

§ 17. Traci moc uchwała nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień,  stypendiów sportowych oraz 
nagród  za  osiągane  wyniki  dla  sportowców,  trenerów  i  działaczy  sportowych 
reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej Gorzowa Wlkp.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzów Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

23



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 8 (198)/2010

Załącznik nr 1 
Do uchwały Nr LXXXV/1295/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 listopada 2010r.

Gorzów Wlkp.……………………..

…...........................................................
Pieczęć podmiotu występującego z wnioskiem

Wniosek
O przyznanie stypendium sportowego/nagrody* Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

1. Dane Kandydata/ki: 

Nazwisko i imię, data i miejsce urodzenia 
 

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)
 

Adres Urzędu Skarbowego oraz Kasy Chorych
 
NIP                                                                            PESEL

Nr NIP oraz PESEL 
 

Miejsce pracy lub nauki kandydata/ki (indywidualnie) lub nazwa podmiotu (zespołowo)

2. Dyscyplina  oraz  data  nadania  i  rodzaj  klasy  sportowej  (w  sportach 
indywidualnych), lub klasa rozgrywek (w zespołowych grach sportowych): 

 
3. Informacja  o  zatrudnieniu  albo  innych  pobieranych  stypendiach  (podać 

wysokość i okres pobierania) 
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4. Krótka informacja o największych osiągnięciach, bądź uzasadnienie: 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (ustawa z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych  
osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.)

………….................
     /Podpis kandydata/

…....….............................................
__________________ podpis i pieczęć Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

* niepotrzebne skreślić

Poz. 2137

Uchwała Nr LXXXV/1296/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka 
w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie 
powiatowym| (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§  1.  Zwiększa  się  wysokość  środków  finansowych  na  utrzymanie  dziecka  
w  Rodzinnym  Domu  Dziecka  w  Gorzowie  Wlkp.  do  wysokości  nie  wyższej  niż  45% 
podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 
miesięcznie.

§ 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 
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Poz. 2138

Uchwała Nr LXXXV/1297/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców 
inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LXVII/783/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
22  lutego  2006r.  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  przedsiębiorców 
inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

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

§  3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2139

Uchwała Nr LXXXV/1298/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej 
przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp." 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz.613  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LXIII/713/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14  grudnia  2005r.  w  sprawie  przyjęcia  "Programu  pomocy  de  minimis  udzielanej 
przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp."

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

§  3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2140

Uchwała Nr LXXXV/1299/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 183.958 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 183.958 zł
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 183.958 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 183.958 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 183.958 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 183.958 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§  3.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1 i 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2141

Uchwała Nr LXXXV/1300/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 50.000 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 50.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Poz. 2142

Uchwała Nr LXXXV/1301/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 499.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 199.000 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
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§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 499.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 499.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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. 2143

Uchwała Nr LXXXV/1302/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  1,  2,  art.  235,  art.  236  ustawy  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
z art. 121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 441.783 zł
2.Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 441.783 zł
z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę 284.783 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 441.783 zł
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 441.783 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 632.851 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 5 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010-2012,  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 18.12.2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  6  –  Wydatki*  na  programy  i  projekty  finansowane  lub 
współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 
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o  finansach  publicznych),  do  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta 
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2144

Uchwała Nr LXXXV/1303/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011

Na  podstawie  art.  18  ust.2,  pkt  9  lit.  e,  art.58  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 8 lit. e  
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: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2011 na sfinansowanie 
wkładu własnego związanego z projektem " Zintegrowany System Komunikacji Publicznej 
miasta  Gorzowa  Wlkp.  -  II  etap"  realizowanego  w  ramach  Lubuskiego  Regionalnego 
Programu Operacyjnego; Priorytet I - Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność 
regionu;  Działanie  1.1  -  Poprawa  stanu  infrastruktury  transportowej  w  regionie,  którego 
źródłem  finansowania  jest  Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego.  Koszt  wkładu 
własnego w roku 2011 wynosi 8.712.000,00zł.
2. Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

§ 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. 2145

Uchwała Nr LXXXV/1304/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami |(t.  j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie 
zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80 
poz.1070) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Gorzowskim  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego  o  pow.331,81m²  usytuowanego  w  budynku  przy  ul.  Drzymały  10,  na  czas 
nieoznaczony – z przeznaczeniem na biuro.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2146

Uchwała Nr LXXXV/1305/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami |(t.  j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §5 ust.1 uchwały  
Nr LXXVII/1199/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie 
zasad  gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Województwa  Lubuskiego  Nr  80 
poz.1070) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
ze Związkiem Kynologicznym w Polsce umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 42,92m² 
usytuowanego  w budynku  przy  ul.  Kosynierów  Gdyńskich  98,  na  czas  nieoznaczony  –  
z przeznaczeniem na biuro Oddziału w Gorzowie Wlkp.

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2147

Uchwała Nr LXXXV/1306/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie barw i 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  barw  i  herbu  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego przez Okręgową Ławę Łowiecką w Gorzowie Wlkp. z siedzibą 
przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 G, na wstążce "Medalu Włodzimierza Korczaka".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2148

Uchwała Nr LXXXV/1307/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.  j.  Dz .U. z 2000r. Nr 98,  
poz. 1017 ze zm.)uchwala się co następuje: 

§ 1. Skargę Pani Gabrieli Jakubowskiej uznaje się za zasadną - 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 

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania
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Poz. 2149

Uchwała Nr LXXXV/1308/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.  j.  Dz. U. z 2000r. Nr 98,  
poz. 1017 ze zm.)uchwala się co następuje: 

§  1.  Skargę  Pana  Mariusza  Nowickiego  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 LXXXV/1308/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 listopada 2010r.

Na  podstawie  uchwały  Rady  Miasta  Nr  VII/58/2003  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 9 poz.174 
z  dnia  21 lutego 2003r.  ze  zm.),  Komisja  Spraw Społecznych  na  posiedzeniach  w dniu  
25  października  2010r.  i  08  listopada  2010r.,  rozpatrywała  skargę  wniesioną  przez  
p. Mariusza Nowickiego zawierającą zarzuty na działania Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp.

Komisja Spraw Społecznych uznała skargę za bezzasadną.
Skarga Pana Mariusza Nowickiego prawie w całości dotyczy jego małżonki. Komisja Spraw 
Społecznych  przeprowadziła  wnikliwe  postępowanie  wyjaśniające,  zapoznała  się  
z  kompletem  dostępnych  dokumentów  i  wysłuchała  wyjaśnień  Kierownika  Żłobka  
p.  Małgorzaty Sobolewskiej-Szadkowskiej,  p.  Mariusza Nowickiego i  jego małżonki  oraz 
Pani  Wiceprezydent  Miasta  Zofii  Bednarz,  Pani  dyrektor  Wydziału  Spraw  Społecznych 
Doroty Modrzejewskiej-Karwowskiej. Z przeprowadzonego postępowania wynika, iż skarga 
ma charakter trwającego od dłuższego czasu konfliktu personalnego między Panią Kierownik 
i żoną skarżącego. Prawie wszystkie przedstawione w skardze zarzuty stawiane kierownikowi 
placówki i pracownikom Urzędu Miasta nie potwierdzają się.
W  postępowaniu  wyjaśniającym  przeprowadzonym  na  polecenie  Prezydenta  Miasta 
zorganizowano  spotkanie  z  rodzicami  dzieci  uczęszczających  do  ww.  Żłobka. 
Przeprowadzono  również  spotkanie  z  pracownikami.  Prawie  w  100% pracownicy Żłobka 
poparli  stanowisko  kierownika  składając  stosowne  oświadczenia  zaprzeczające  zarzutom 
stawianym przez p. Mariusza Nowickiego.
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Generalnie  nie  poparli  tych,  że  zarzutów  rodzice  dzieci  przebywających  w  Żłobku.  
Nie  potwierdza  się  też  lansowana  przez  skarżącego  teza  dotycząca  rzekomego  złego 
traktowania  dzieci.  Nie  potwierdzają  się  także  zarzuty  dotyczące  nadużyć  finansowych,  
a  zwłaszcza  bezzasadnego  wspierania  finansowego  członków  rodziny  Pani  Kierownik 
dotyczących  opłat  za  pobyt  dziecka  i  minimalnego  dofinansowania  kursu  doskonalenia 
zawodowego siostry.
Nie  można  akceptować  stosowanych  przez  Pana  Nowickiego  metod,  to  jest  nagrywania 
tendencyjnego rozmów pracowników jak również wyjętych z kontekstu scenek filmowych.
Zdaniem  Komisji  Spraw  Społecznych  tego  typu  sprawy  można  rozwiązywać  skutecznie 
jedynie w postępowaniu sądowym.

Poz. 2150

Uchwała Nr LXXXV/1309/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2011

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. 5a ust. 1 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm.), uchwala się co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§  1.  Miasto  Gorzów  Wlkp.  uznając,  że  jego  celem  jest  zaspokajanie  zbiorowych 
potrzeb  mieszkańców,  oraz  w  uznaniu  roli  aktywności  obywatelskiej  w  rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i wyraża intencję 
realizacji  swoich  ustawowych  zadań  w  ścisłym  działaniu  z  nimi  z  poszanowaniem 
konstytucyjnej równości podmiotów.

§  2.  Intencją  miasta  jest  rozwój  zakresu  współpracy  z  sektorem  pozarządowym, 
będącym  ważnym  składnikiem  lokalnego  systemu  demokratycznego  ładu  społecznego, 
opartego  o  zasady:  pomocniczości,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej  konkurencji  
i jawności, przy zachowaniu suwerenności stron.

Rozdział 2
Cele współpracy

§ 3. Celem współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi jest 
zdynamizowanie  działań  w sferze  zadań  publicznych  oraz  podniesienie  ich  skuteczności  
i efektywności, a w szczególności:
1)  umacnianie  świadomości  społecznej  poczucia  odpowiedzialności  za  siebie,  swoje 
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję,
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
3) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
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4) prowadzenie  nowatorskich  i  bardziej  efektywnych  działań  na rzecz  mieszkańców i  ich 
otoczenia,
5) uzupełnianie działań miasta w zakresie nieobejmowanym przez struktury samorządowe,
6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,  
w szczególności osób i rodzin bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, zagrożonych 
uzależnieniami,
8)  wzmocnienie  pozycji  organizacji  pozarządowych  w realizacji  zadań  publicznych  przez 
powierzanie i wspieranie realizacji tych zadań,
9) promocja organizacji pozarządowych działających w mieście,
10)  stworzenie  przyjaznego  środowiska  dla  tworzenia  i  funkcjonowania  organizacji 
pozarządowych.

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy i podmiotowy

§ 4. Miasto Gorzów Wlkp. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze 
zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, o ile te zadania są zadaniami 
Miasta.

§  5.  Podmiotami  Programu  Współpracy,  zarówno  w  formie  finansowej,  jak  
i pozafinansowej są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 
prowadzą  swoją  działalność  na  terenie  Gorzowa  Wlkp.  lub  dla  jego  mieszkańców  
(bez  względu  na  siedzibę),  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów  publicznych  i  nie 
działające w celu osiągnięcia zysku.

§  6.  Bezpośrednimi  realizatorami  Programu  Współpracy  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. jest Prezydent Miasta i jednostki organizacyjne 
Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 4
Sposób realizacji oraz zasady i formy współpracy

§  7.  Współpraca  Miasta  z  organizacjami  pozarządowymi  może  mieć  charakter 
finansowy i pozafinansowy.

§  8.  Pozafinansowe  formy  współpracy  Miasta  z  organizacjami  pozarządowymi 
dotyczą sfer:
1) informacyjnej, poprzez: 
a)  prowadzenie  elektronicznej  bazy  danych  o  organizacjach  pozarządowych  realizujących 
zadania publiczne,
b)  informowanie  o  zadaniach  publicznych,  które  będą  realizowane  w danym roku wraz  
z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu Miasta na realizację tych zadań, 
oraz  o  ogłaszanych  konkursach  ofert  na  projekty  realizacji  zadań  publicznych,  a  także  
o sposobach ich rozstrzygnięć,
c) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
d)  wzajemne  informowanie  się  o  planowanych  kierunkach  działalności  i  współdziałania  
w celu zharmonizowania tych kierunków,
e)  konsultowanie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) organizacyjnej, poprzez: 
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
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b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla 
lokalnego środowiska,
c) inicjowanie realizacji zadań publicznych uzupełniających systemy pomocy w mieście,
d)  współorganizowanie  konferencji,  spotkań,  dotyczących  współpracy  Gorzowa  Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi,
e) przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji niniejszej uchwały,
3) szkoleniowej, poprzez: 
a)  inicjowanie  lub  współorganizowanie  szkoleń  podnoszących  jakość  pracy  organizacji 
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
b)  inicjowanie  lub  współorganizowanie  szkoleń,  dotyczących  pozyskiwania  funduszy  
z różnych źródeł,
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,
4) wspierającej, poprzez: 
a)  pomoc  merytoryczną  w  trakcie  tworzenia  wniosków  o  dofinansowanie  ze  źródeł 
zewnętrznych,
b) pomoc techniczną w procesie tworzenia i konstruowania wniosku,
c) bezpłatnego udostępniania sal urzędu,
d) pomoc merytoryczną w zakresie zakładania nowych stowarzyszeń,
e) wynajmowanie organizacjom pozarządowym lokali na warunkach określonych w aktach 
prawa miejscowego obowiązujących na terenie miasta,
5) promocyjnej, poprzez: 
a) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
b) opiniowanie wniosków o przydział lokalu z zasobów Miasta,
c) wystawianie rekomendacji,
d) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
e) objęcie patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przedsięwzięć realizowanych przez 
organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.

§ 9. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań 
publicznych, może się odbywać w formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 
jego realizacji,
2) wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 10. Dotacje, o których mowa w § 9, nie mogą być wykorzystywane w szczególności 
na:
1) zadania i zakupy inwestycyjne,
2) zakup gruntów,
3) działalność gospodarczą,
4) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie 
dotacji,  w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji 
zadania publicznego,
5) działalność polityczną i religijną,
6) finansowanie przedsięwzięć, które są już finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych.

§ 11. 1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób.
2.  Zlecanie  realizacji  zadania  publicznego  w trybie  otwartego konkursu  ofert  odbywa się 
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zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  art.  13  -15  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.  Informacja  o  otwartym  konkursie  ofert  zamieszczana  jest  w  Biuletynie  Informacji 
Publicznej  Urzędu  Miasta  Gorzowa Wlkp.,  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  stronie  internetowej 
prowadzonej przez Urząd. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia 
ukazania się ogłoszenia o konkursie.
4. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., bez 
zbędnej zwłoki, zawiera umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie 
realizacji zadania publicznego z wyłonionymi w konkursie podmiotami.
5. Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 4, Miasto w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia 
realizacji zadania publicznego przekazuje kwotę dotacji w całości lub w części na rachunek 
bankowy realizatora.

§  12.  1.  Organizacje  pozarządowe  mogą  z  własnej  inicjatywy  złożyć  wniosek  
o  realizację  zadania  publicznego,  który  powinien  zawierać  w szczególności  opis  zadania 
publicznego przeznaczonego do realizacji oraz szacunkową kalkulację kosztów realizacji tego 
zadania.
2.  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  nieprzekraczalnym  terminie  1  miesiąca  od  dnia 
wpłynięcia  wniosku  rozpatruje  celowość  realizacji  danego  zadania  publicznego  przez 
organizacje pozarządowe i informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia 
celowości  realizacji  zadania  informuje  składającego  wniosek  o  trybie  zlecania  zadania 
publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

§ 13. 1. Na wniosek organizacji pozarządowej Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może 
zlecić organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym  
z pominięciem otwartego konkursu ofert, spełniającego łącznie następujące warunki: 
1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty  
10 000,00 zł,
2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2.  Zlecenie  realizacji  zadania  publicznego  w tym  trybie  odbywa  się  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.

Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne

§  14.  Zlecanie  organizacjom  realizacji  zadań  będzie  obejmowało  w  pierwszej 
kolejności zadania ujęte w Programie jako priorytetowe.

§ 15. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie kalendarza imprez i uroczystości, 
wniosków  corocznie  składanych  przez  organizacje  pozarządowe,  a  także  na  podstawie 
dotychczasowego  przebiegu  współpracy  z  organizacjami  uznaje,  że  do  zagadnień 
priorytetowych, których realizacja w roku 2011 jest najpilniejsza, należą:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 
a)  organizacja  procesu  szkolenia  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży,  dorosłych  i  osób 
niepełnosprawnych uzdolnionych sportowo, a w tym opłaty szkoleniowców i zakup sprzętu 
sportowego,
b) logistyka przygotowań oraz uczestnictwo w zawodach sportowych,
c) propagowanie i organizacja imprez masowych w ramach programu "Sport dla wszystkich" 
przez czynny i bierny udział mieszkańców,
d) szkolenie i dokształcanie instruktorów, trenerów i wolontariuszy kultury fizycznej,
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e) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i korekcyjnych,
f) stwarzanie warunków do rozwoju nowych dyscyplin sportowych,
2) prowadzenie i organizowanie działań kulturalnych, w tym: 
a) edukacja kulturalna,
b) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
c) inicjatywy kulturotwórcze,
d) przedsięwzięcia kultywujące tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe,
e) działania kulturalne promujące miasto,
3) pomoc społeczna,  w tym pomoc rodzinom i  osobom w trudnej  sytuacji  życiowej  oraz 
wyrównania szans tych rodzin i osób: 
a) udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania oraz umożliwienie przeprowadzenia 
koniecznych czynności i zabiegów higieniczno - sanitarnych osobom bezdomnym,
b) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego,
c) pomoc osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki,
d)  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi,
4) promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
a)  prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  i  promocji  zdrowia  mających  na  celu 
utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia mieszkańców,
b) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu, narkotyków i ich rodzin,
c) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,
d)  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla 
dzieci  i  młodzieży,  a  także  działań  na  rzecz  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych 
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
e) dofinansowanie działania warsztatów terapii zajęciowej,
f)  wspieranie  działań  na  rzecz  osób niepełnosprawnych  poprzez  integrację  z  otoczeniem  
i aktywizację społeczną.

Rozdział 6
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert 

w otwartych konkursach ofert

§ 16. Oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert opiniuje komisja konkursowa 
powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 17. W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) pracownicy merytoryczni właściwego wydziału lub/i jednostki organizacyjnej Miasta,
2) przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie,  
z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

§ 18. Zasady działania komisji konkursowych:
1.  Pracą  Komisji  kieruje  jej  przewodniczący,  wskazany  przez  Prezydenta  Miasta  
Gorzowa Wlkp.
2. Posiedzenia komisji organizuje wydział/ jednostka organizacyjna odpowiedzialna za dany 
zakres zadań publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin otwarcia i rozpatrzenia ofert.
3. Prace komisji mogą być przeprowadzane w składzie co najmniej 3 - osobowym.
4.  Po  przeprowadzeniu  analizy  zgłoszonych  ofert  każdy  członek  komisji  składa  pisemne 
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oświadczenie, że: 
1) nie jest oferentem, nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 
lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie jest związany z tytuły przysposobienia, opieki 
lub  kurateli  z  oferentem,  jego  zastępcą  prawnym  lub  członkiem  władz  prawnych, 
ubiegających się o realizację zadania publicznego;
2) nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
5.  W  razie,  gdy  do  postępowania  konkursowego  zgłoszona  zostanie  tylko  jedna  oferta, 
komisja  może  przyjąć  do  rozpatrzenia  ofertę,  jeżeli  stwierdzi,  że  spełnia  ona  wymagania 
określone w ogłoszeniu konkursowym.
6.  Komisja,  przystępując  do  rozstrzygnięcia  otwartego  konkursu  ofert,  dokonuje  kolejno 
następujących czynności: 
1) otwiera koperty z ofertami;
2)  ustala,  które  z  ofert  spełniają  warunki  formalne  określone  w  ustawie  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3)  odrzuca  oferty  nie  odpowiadające  warunkom  określonym  w  ustawie  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
4)  rozpatruje  merytoryczne  oferty  spełniające  warunki  określone  w  ustawie  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszeniu  
o konkursie, oceniając: 
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
b)  rodzaj  i  celowość  planowanych  kosztów,  w  tym  wielkość  i  celowość  wnioskowanej 
dotacji;
c) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
d) udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną 
członków;
f)  dotychczasową  realizację  zleconych  zadań  publicznych  przez  Miasto  w  powyższym 
zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), 
w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków);
g) posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju;
5) wskazuje oferty/ ofertę, na które proponuje się udzielenie dotacji albo nie przyjmuje żadnej 
z ofert.
6) Komisja sporządza protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem 
propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nie przyjęcia żadnej  
z ofert. Wydział/ jednostka organizacyjna odpowiedzialną za dany zakres zadań publicznych 
przedkłada  protokół  komisji  konkursowej  Prezydentowi  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  który 
podejmuje ostateczną decyzję.
7) Protokół z prac komisji powinien zawierać: 
a) datę sporządzenia protokołu;
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
c) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia;
d) liczbę zgłoszonych ofert;
e) wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem propozycji kwoty dotacji;
f) uzasadnienie wyboru ofert;
g) wskazanie ofert odrzuconych z podaniem przyczyny odrzucenia;
h) podpisy członków komisji konkursowej.
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Rozdział 7
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 19. 1. Wysokość środków przeznaczona na realizację Programu zostanie określona 
w budżecie  Miasta  Gorzowa Wlkp.  na rok 2011.  Wydatki,  związane  z  realizacją  zadań,  
o  których  mowa  w  Programie  nie  mogą  przekroczyć  kwoty  środków  finansowych 
zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2011.
2. Prognozowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
środki na dotacje udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie z dnia 
23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 r. wynoszą:
1) Wydział Spraw Społecznych - 2.037.420,00 zł;
2) Wydział Kultury Fizycznej - 998.600,00 zł;
3) Wydział Kultury - 505.000,00 zł;
4) Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej - 192.000,00 zł.

Rozdział 8
Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji

§  20.  Przygotowanie  założeń  Programu  odbyło  się  we  współpracy  Miasta  
Gorzowa  Wlkp.  z  przedstawicielami  organizacji  pozarządowych  oraz  innymi  osobami 
działającymi  na  rzecz  sektora  pozarządowego,  mając  na  uwadze  wnioski  z  przebiegu 
dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§  21.  1.  Konsultacje  Programu  przeprowadzono  pisemnie  z  organizacjami 
pozarządowymi  i  podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  
23  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  poprzez 
przedłożenie projektu niniejszego aktu i zaproszenie do zgłaszania uwag i wniosków.
2.  Informacja  o  wynikach  konsultacji  podana  była  do  publicznej  wiadomości  na  stronie 
internetowej www.bip.gorzow.pl.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 22. Program realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

§ 23. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana na podstawie:
1)  liczby  organizacji  pozarządowych  podejmujących  zadania  publiczne  na  rzecz  lokalnej 
społeczności,
2) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

§  24.  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  składa  Radzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
sprawozdanie z realizacji uchwały w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.

§ 25. Na podstawie sprawozdania, oceny Programu i po zebraniu ewentualnych uwag 
o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program.

§  26.  Roczny  Program  Współpracy  uchwalany  jest  do  dnia  30  listopada  roku 
poprzedzającego okres jego obowiązywania.

§ 27. Wydział koordynujący przygotowanie projektu Programu przyjmuje wnioski na 
temat propozycji zapisów do Programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.
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§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
Poz. 2151

Uchwała Nr LXXXV/1310/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) uchwala 
się co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§ 1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej Programem, określa 
zakres  oraz sposób prowadzenia  zadań własnych gminy,  związanych z przeciwdziałaniem 
narkomanii. Stanowi on część Miejskiej Strategii Polityki Społecznej 2007+.

§ 2. Miasto realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii przy współpracy 
m. in. z:
1)ośrodkami terapeutycznymi,
2)organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3)placówkami służby zdrowia,
4)placówkami pomocy społecznej,
5)placówkami oświatowymi,
6)administracją zespoloną,
7)osobami fizycznymi i prawnymi.

§  3.  Program  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gorzowa  Wlkp.,  którzy  w  życiu 
prywatnym i zawodowym spotykają się z problemem używania środków psychoaktywnych 
oraz jego konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Rozdział 2
Cele Programu

§ 4. Celem Programu w roku 2011 jest:
1.Zapobieganie  powstawaniu  problemów  wynikających  z  używania  substancji 
psychoaktywnych  oraz  zmniejszenie  rozmiarów  uszkodzeń  zdrowia  spowodowanych 
nadużywaniem i uzależnieniem od narkotyków.
2.Zapobieganie  używania  środków  psychoaktywnych,  w  tym  dopalaczy,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
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3.Podniesienie stanu wiedzy na temat uzależnień i sposobach pomocy osobom uzależnionym. 

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów

§ 5. Cel określony w § 4 ust. 1:
1.Sposób realizacji poprzez prowadzenie i wspieranie: 
1) terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
2) poradnictwa prawno - terapeutycznego dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin,
3) działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych,
4) terapii dla osób eksperymentujących z narkotykami,
5) programów readaptacyjnych dla osób kończących leczenie.
2.Wskaźniki osiągania celów: 
1) liczba ośrodków terapeutycznych,
2)  liczba  pacjentów  uzależnionych  i  współuzależnionych,  korzystających  z  programów 
terapeutycznych,
3) liczba działających stowarzyszeń oraz grup samopomocowych,
4)  liczba  osób  eksperymentujących  z  narkotykami,  korzystających  z  programów 
terapeutycznych,
5) liczba osób uczestniczących w programach readaptacyjnych.

§ 6. Cel określony w § 4 ust. 2:
1.Sposób realizacji: 
1) prowadzenie i  wspieranie na rzecz dzieci  i  młodzieży gorzowskich szkół i  przedszkoli 
zajęć  i  programów  promujących  zdrowy  styl  życia  oraz  ograniczających  występowanie 
zachowań ryzykownych w ramach: 
a)  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  rozwijających  zainteresowania  
i umiejętności,
b) programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych 
podejmowania zachowań ryzykownych,
c) zajęć pozaszkolnych w postaci wspierania dodatkowych form spędzania wolnego czasu 
przez dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi,
2) wspieranie: 
a) organizacji konkursów, spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzyszkolnym,
b) imprez i inicjatyw promujących zdrowy styl  życia  wolny od uzależnień,  w tym imprez 
kulturalnych i artystycznych,
3) podnoszenie umiejętności: 
a)  nauczycieli,  pedagogów  szkolnych  i  dyrektorów  szkół  w  budowaniu  nowoczesnych 
systemów wspomagania ucznia i programów profilaktycznych,
b) rodziców poprzez organizowanie spotkań i działań integrujących,
4) dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych narkomanią i patologią społeczną.
2.Wskaźniki osiągania celów: 
1) rodzaje działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz liczba 
dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej w nich uczestniczących,
2) rodzaje zajęć związanych z tworzeniem dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci  i  młodzieży  ze  środowisk  zagrożonych  patologiami  społecznymi  oraz  liczba  ich 
uczestników,
3) liczba zorganizowanych imprez promujących zdrowy styl życia, wolny od nałogów, w tym 
imprez kulturalnych z liczbą osób w nich uczestniczących,
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4) rodzaje działań edukacyjnych dla nauczycieli oraz rodziców wraz z liczbą ich uczestników,
5) liczba dzieci  i  młodzieży ze środowisk zagrożonych narkomanią i  patologią społeczną, 
biorących udział w koloniach i półkoloniach profilaktyczno - terapeutycznych.

§ 7. Cel określony w § 4 ust. 3:
1.Sposób realizacji: 
1)  upowszechnianie  informacji  teleadresowych  placówek udzielających  pomocy z  zakresu 
uzależnień - ulotki, plakaty, informator, media,
2) organizacja lokalnych kampanii społecznych, dotyczących problematyki uzależnień.
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1)  rodzaj  podjętych  działań  w  ramach  organizacji  kampanii  społecznych  oraz  liczba  ich 
uczestników,
2)  liczba  rozpowszechnionych  plakatów,  ulotek,  informatorów,  zawierających  dane 
teleadresowe placówek udzielających pomocy z zakresu uzależnień.

Rozdział 4
Sposób realizacji Programu

§  8.  Program  realizowany  jest  we  współpracy  osób,  instytucji  rządowych  
i  samorządowych  oraz  organizacji  pozarządowych,  a  także  grup  samopomocowych 
zajmujących się zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem 
w trzeźwości.

§  9.  Program  uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod  względem  prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
leczenia,  rehabilitacji  i  resocjalizacji  osób uzależnionych  oraz redukcji  szkód społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.

§ 10. Realizacja Programu nastąpi poprzez:
1)udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
2)zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych,
3)tworzenie  bazy  merytorycznej,  organizacyjnej  i  materialnej  niezbędnej  do  realizacji 
Programu.

§ 11. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach Programu zobowiązane są 
do  złożenia  oferty  w  Urzędzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  zawierającej  merytoryczny  opis 
projektu, kosztorys  oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na wykonanie 
poszczególnych zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

§  12.  Za koordynacje  zadań oraz  nadzór  merytoryczny,  formalny i  finansowy nad 
realizacją Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 5
Kontrola efektywności niniejszego Programu

§ 13. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności.

§ 14. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania 
w terminie do dnia 31 marca 2012 roku.
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Rozdział 6
Ustalenia końcowe

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 
Poz. 2152

Uchwała Nr LXXXV/1311/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2011

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  
(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), uchwala się co następuje: 

Rozdział 1
Wprowadzenie

§  1.  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
zwany dalej  Programem,  określa  zakres oraz sposób prowadzenia  zadań własnych gminy, 
związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  oraz  integracją 
społeczną  osób uzależnionych  od alkoholu.  Stanowi  on część  Miejskiej  Strategii  Polityki 
Społecznej 2007+.

§  2.  Miasto  realizuje  zadania  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów 
alkoholowych przy współpracy m. in. z:
1) ośrodkami terapeutycznymi,
2)  organizacjami  pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
4) placówkami służby zdrowia,
5) placówkami pomocy społecznej,
6) placówkami oświatowymi,
7) administracją zespoloną,
8) osobami fizycznymi i prawnymi.

§  3.  Program  skierowany  jest  do  mieszkańców  Gorzowa  Wlkp.,  którzy  w  życiu 
prywatnym  i  zawodowym  spotykają  się  z  problemem  nadużywania  alkoholu  oraz  jego 
konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką.
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Rozdział 2
Cele Programu

§ 4. Celem Programu w roku 2011 jest:
1.Zmniejszanie  rozmiarów  uszkodzeń  zdrowia  spowodowanych  nadużywaniem  
i uzależnieniem od alkoholu. 
2.Ograniczenie  zaburzeń  życia  rodzinnego  i  społecznego  wywołanych  nadużywaniem 
alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. 
3.Zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
4.Zmniejszanie  rozmiarów  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym  oraz  prowadzenie 
procedur  zmierzających  do  uzyskania  orzeczenia  o  obowiązku  poddania  się  leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego.
5.Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków spożywania i uzależnienia od 
alkoholu oraz formach pomocy osobom uzależnionym.

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów

§ 5. Cel określony w § 4 ust. 1:
1.Sposób realizacji poprzez prowadzenie i wspieranie: 
1) terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
2) terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy,
3) poradnictwa prawno - terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 
oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie,
4) działań resocjalizacyjno - opiekuńczych,
5) działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych,
6) programów readaptacyjnych dla osób kończących leczenie.
2.Wskaźniki osiągania celów: 
1) liczba ośrodków terapeutycznych,
2)  liczba  pacjentów  uzależnionych  i  współuzależnionych  korzystających  z  programów 
terapeutycznych,
3) liczba osób uzależnionych zobowiązanych przez sąd do podjęcia leczenia,
4) liczba osób uczestniczących w programach pomocy dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie,
5) liczba działających stowarzyszeń oraz grup samopomocowych,
6) liczba osób uczestniczących w programach readaptacyjnych.

§ 6. Cel określony w § 4 ust. 2:
1.Sposób realizacji poprzez prowadzenie, organizowanie i wspieranie: 
1) specjalistycznych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych tym problemem,
2) zatrudnienia socjalnego w formie finansowania centrów integracji społecznej,
3) specjalistycznych placówek pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
4)  okolicznościowych  i  świątecznych  imprez  integrujących  społeczność  lokalną  
i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1)  liczba  dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  do  specjalistycznych  placówek  wsparcia 
dziennego,
2) liczba uczestników centrum integracji społecznej,
3) liczba osób znajdujących zatrudnienie po zajęciach w centrum integracji społecznej,
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4)  liczba  osób  korzystających  ze  specjalistycznych  placówek  pomocowych  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
5) rodzaje imprez okolicznościowych i świątecznych wraz z liczbą ich uczestników.

§ 7. Cel określony w § 4 ust. 3:
1.Sposób realizacji poprzez: 
1) prowadzenie i  wspieranie na rzecz dzieci  i  młodzieży gorzowskich szkół i  przedszkoli 
zajęć  i  programów  promujących  zdrowy  styl  życia  oraz  ograniczających  występowanie 
zachowań ryzykownych w ramach: 
a)  dodatkowych  zajęć  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  rozwijających  zainteresowania  
i umiejętności,
b) zajęć sportowych w ramach organizacji wolnego czasu,
c) programów edukacyjnych na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych 
podejmowania zachowań ryzykownych,
d) zajęć pozaszkolnych w postaci wspierania dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną,
e) spektakli profilaktycznych,
2) wspieranie: 
a) organizacji konkursów, spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzyszkolnym,
b) imprez i inicjatyw promujących zdrowy styl  życia  wolny od uzależnień,  w tym imprez 
kulturalnych i artystycznych,
c) młodzieżowych grup wolontariackich, działających na rzecz środowiska lokalnego,
3) podnoszenie umiejętności: 
a)  nauczycieli,  pedagogów  szkolnych  i  dyrektorów  szkół  w  kierunku  budowania 
nowoczesnych systemów wspomagania ucznia i programów profilaktycznych,
b) rodziców poprzez organizowanie spotkań i działań integrujących,
4) dofinansowanie kolonii, półkolonii profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 
ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną.
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1) rodzaje działań profilaktycznych i edukacyjnych w szkołach i przedszkolach oraz liczba 
dzieci, młodzieży i kadry pedagogicznej w nich uczestniczących;
2) liczba szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych, w których prowadzone są 
działania profilaktyczne,
3) liczba zorganizowanych imprez oraz zajęć sportowych wraz z liczbą ich uczestników,
4) rodzaje zajęć związanych z tworzeniem dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną oraz liczba 
uczestników,
5) liczba zorganizowanych imprez promujących wolny styl życia, wolny od alkoholu, w tym 
imprez kulturalnych z liczbą osób w nich uczestniczących,
6) liczba młodzieżowych grup wolontariackich, działających na rzecz środowiska lokalnego,
7) rodzaje działań edukacyjnych dla nauczycieli oraz rodziców wraz z liczbą ich uczestników,
8) liczba dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną, 
biorących udział w koloniach i półkoloniach profilaktyczno - terapeutycznych.

§ 8. Cel określony w § 4 ust. 4:
1.Sposób realizacji poprzez: 
1)  kontrolowanie  przez  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych  placówek  prowadzących  sprzedaż  napojów  alkoholowych  w  zakresie 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń,
2) wizytowanie w przedmiocie lokalizacji placówek, co do których zostały złożone wnioski 
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o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
3) wnioskowanie o wszczęcie postępowania wyjaśniającego celem cofnięcia zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku nieprzestrzegania zasad obrotu tymi napojami,
4)  podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby 
uzależnionej  od  alkoholu,  zobowiązania  do poddania  się  leczeniu  w zakładzie  lecznictwa 
odwykowego,
5)  przeprowadzenie  szkolenia  sprzedawców  placówek  prowadzących  sprzedaż  napojów 
alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów, dotyczących sprzedaży i reklam napojów 
alkoholowych.
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1) liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszeniem 
warunków sprzedaży określonych w ustawie,
2) liczba prowadzonych postępowań o zobowiązaniu do leczenia odwykowego,
3) liczba osób skierowanych do lekarzy biegłych sądowych,
4) liczba osób, które dobrowolnie podjęły leczenie,
5) liczba wniosków skierowanych do sądu o zobowiązanie do leczenia w zakładzie leczenia 
odwykowego,
6) liczba wydanych opinii w zakresie lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
z podziałem na pozytywne i negatywne.

§ 9. Cel określony w § 4 ust. 5:
1.Sposób realizacji poprzez: 
1) organizację kampanii społecznych, w tym "Obudź się" , "Ciąża bez alkoholu", "Zachowaj 
Trzeźwy Umysł",
2) wspieranie działań na rzecz promocji trzeźwości młodych dziewcząt i kobiet,
3) wspieranie działań na rzecz promocji trzeźwości kierowców,
4)  upowszechnianie  informacji  teleadresowych  placówek udzielających  pomocy z  zakresu 
uzależnień - ulotki, plakaty, informator, media,
5) prowadzenie interaktywnej strony internetowej MKRPA oraz stała współpraca z lokalnymi 
mediami,
6) wydawanie kwartalnika "Sygnały" - biuletynu ruchu przeciwko uzależnieniom.
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1)  rodzaj  podjętych  działań  w  ramach  kampanii  i  akcji  społecznych  oraz  liczba  ich 
uczestników,
2)  liczba  rozpowszechnionych  ulotek,  plakatów,  informatorów  z  danymi  teleadresowymi 
instytucji pomocowych,
3) liczba wejść na interaktywną stronę internetową MKRPA,
4) liczba wydanych numerów i ilość egzemplarzy jednego numeru biuletynu "Sygnały".

Rozdział 4
Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§  10.  Prezydent  Miasta  powołuje  Miejską  Komisję  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych i zatwierdza regulamin jej działania.

§ 11. Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy 
w szczególności:
1)  inicjowanie  działań  stanowiących  zadania  własne  miasta  w  zakresie  profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2)  podejmowanie  czynności  zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowaniu  wobec  osoby 
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uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; w tym kierowanie 
do biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
3)  rozpatrywanie  zawiadomień  z  instytucji,  organizacji  społecznych  i  od osób fizycznych 
dotyczących osób nadużywających alkoholu,
4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych,
5)  wydawanie  opinii  w  formie  postanowienia  o  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów 
sprzedaży i zasad usytuowania.

§ 12. Przyjmuje się następujące zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) wynagrodzenie członków Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
stanowi  zwrot  kosztów  otrzymywany  z  tytułu  wykonywania  czynności  związanych  
z pełnieniem obowiązków społecznych,
2) za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjmuje się kwotę w wysokości 80,00 zł (brutto) 
dla  Przewodniczącego  Komisji  i  kwotę  w  wysokości  60,00  zł  (brutto)  dla  pozostałych 
członków Komisji, wypłacane za każde posiedzenie, dyżur, kontrolę i wizytację,
3)  podstawę  do  wypłacania  ww.  kwot  stanowi  obecność  stwierdzona  podpisem na  liście 
obecności z odbytego posiedzenia, dyżuru, kontroli i wizytacji.

§ 13. 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 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Rozdział 5
Sposób realizacji Programu

§  14.  Program  realizowany  jest  we  współpracy  osób,  instytucji  rządowych  
i  samorządowych  oraz  organizacji  pozarządowych,  a  także  grup  samopomocowych 
zajmujących się zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem 
w trzeźwości.

§  15.  Program uwzględnia  lokalne  możliwości  realizacji  pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
leczenia,  rehabilitacji  i  resocjalizacji  osób uzależnionych  oraz redukcji  szkód społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem.

§ 16. Realizacja Programu nastąpi poprzez:
1) udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
2) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych,
3)  tworzenie  bazy  merytorycznej,  organizacyjnej  i  materialnej  niezbędnej  do  realizacji 
Programu.

§ 17. Podmioty zmierzające realizować zadania w ramach programu zobowiązane są 
do  złożenia  oferty  w  Urzędzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  zawierającej  merytoryczny  opis 
projektu, kosztorys  oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na wykonanie 
poszczególnych  zadań  z  zakresu  profilaktyki  będzie  przedstawiony  do  publicznej 
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wiadomości.

§  18.  Za koordynację  zadań oraz  nadzór  merytoryczny,  formalny i  finansowy nad 
realizacją Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rozdział 6
Kontrola efektywności niniejszego Programu

§ 19. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia 
sprawozdań oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności.

§ 20. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania 
w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

Rozdział 7
Ustalenia końcowe

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska 

Poz. 2153

Uchwała Nr LXXXV/1312/2010 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 
rok 2010 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.219  ust.1  i  4  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach 
publicznych  (Dz.  U.  Nr 157,  poz.  1240 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.  W  uchwale  Nr  LXVI/1066/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 
2010  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  
Nr  LXX/1114/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  31  marca  2010r.,  zmienionej 
uchwałą  Nr  LXXII/1148/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  28  kwietnia  2010r., 
zmienionej  uchwałą  Nr  LXXX/1218/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 sierpnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji 
przedmiotowej  na  rok  2010  dla  Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp., 
wprowadza się zmianę polegającą na tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
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"Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVI/1066/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 18 grudnia 2009r. 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie na rok 2010 na 
administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej. Dotacja przedmiotowa w kwocie 8.203.276zł przeznaczona jest 
na następujące zadania, według następujących stawek: 

lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa kwota 
dotacji w zł

1. Kontynuacja  remontu  budynku  po  hotelu  „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4 727,71 m² 148,06zł/m² 699.985

2.
Aktualizacja  dokumentacji  technicznej  budynków  Wspólnot 
Mieszkaniowych
kalkulacja dla: 3.200 lokali

125zł/lokal 400.000

3. Remonty  lokali  z ruchu  ludności
kalkulacja dla: 58 lokali 23.922,81zł/lokal 1.387.523

4.
Remont  budynku  przy  ul.  Wyszyńskiego  nr  38  (Klub  Sportowy 
"Orlęta")
kalkulacja dla: 1 budynku 

300.000zł/budynek 300.000

5.
Zaliczka  na  fundusz  remontowy  udział  Gminy  we  Wspólnotach 
Mieszkaniowych  
kalkulacja dla: 274 690,85 m² 

11,20zł/m² 3.076.538

6.
Spłata  zaległości  Gminy  wobec  Wspólnot  z tyt.  funduszu 
remontowego  za  lata  ubiegłe
kalkulacja dla: 250 wspólnot 

4.110,11zł/wspólnotę 1.027.527

7.

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnychw zasobie 
GTBS  na  potrzeby  komunalne,  kalkulacja  dla  powierzchni: 
1 858,97  m²  
9,70zł  x12  m-ce=116,40zł  (stawka  w zasobie  GTBS)  
-  4,50zł  x12  m-cy=  54,00zł  (stawka  w z.  komunalnym)  
5,20zł x12 m-cy= 62,40zł (różnica) 

62,40zł/m² 116.000

8. Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych komunalnych  
kalkulacja dla: 11 117 m² 34,85zł/m² 387.427

9. Spłata  zasądzonych  kaucji  mieszkaniowych  
kalkulacja dla: 3 wniosków 1.666,67zł/kaucję 5.000

10. Administrowanie  halą  nr  3 przy  ul.  Przemysłowej  
kalkulacja dla: 2 994 m² 33,40zł/m² 100.000

11.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  61  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
140.000,zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-16.940zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (12,10%)
=123.060zł udział Miasta (87,90%) 

123.060zł/udział Miast
a 123.060

12.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  62  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
75.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  40.342zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (53,79%)
=34.658zł - udział Miasta (46,21%) 

34.658zł/udział Miasta 34.658

13.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  63  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
30.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-8.190zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (27,30%)
=21.810zł - udział Miasta (72,70%) 

21.810zł/udział Miasta 21.810
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14.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  64  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
90.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  29.826zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (33,14%)  
=60.174zł - udział Miasta (66,86%) 

60.174zł/udział Miasta 60.174 

15.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  64A  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
70.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  33.880zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (48,40%)
=36.120zł - udział Miasta (51,60%) 

36.120zł/udział Miasta 36.120 

16.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  65A  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
50.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  35.385zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (70,77%)  
=14.615zł - udział Miasta (29,23%) 

14. 615zł/udział Miasta 14.615

17.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Mieszka 
I nr  70  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
90.000zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  39.303zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (43,67%)  
=50.697zł - udział Miasta (56,33%) 

50.697zł/udział Miasta 50.697

18.

Wykonanie  remontu  elewacji  frontowej  budynku  przy  ul.  Armii 
Polskiej  nr  39  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
125.000zł–  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  67.125zł  –  udział  właścicieli  prywatnych  (53,70%)
=57.875zł – udział Miasta (46,30%) 

57.875zł/udział Miasta 57.875 

19.

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynków przy ul. Jagiełły 
nr  9 i  Dąbrowskiego  nr  35  kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
233.217zł  -  całkowity  koszt  rem.  elewacji,  w tym:
-  146.903zł  -  udział  właścicieli  prywatnych  (62,99%)  
= 86.314zł - udział Miasta (37,01%) 

86.314zł/udział Miasta 86.314

20.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynku przy ul.Armii Polskiej nr 37 kalkulacja dla udziału Miasta:
3.900zł–  całkowity  koszt  wyk.  dokumentacji,  w tym:
-1.331zł  –  udział  właścicieli  prywatnych  (34,13%)
=2.569zł – udział Miasta (65,87%) 

2.569zł/udział Miasta 2.569

21.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynku przy ul.30 Stycznia nr 24 kalkulacja dla udziału Miasta:
3.900zł–  całkowity  koszt  wyk.  dokumentacji,  w tym:
-1.727zł  –  udział  właścicieli  prywatnych  (44,27%)
=2.173zł – udział Miasta (55,73%) 

2.173zł/udział Miasta 2.173

22.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 
budynków przy ul.Łokietka nr 11a i Chrobrego nr 5 kalkulacja dla 
udziału  Miasta:
3.900zł–  całkowity  koszt  wyk.  dokumentacji,  w tym:
-1.385zł  –  udział  właścicieli  prywatnych  (35,05%)
=2.515zł – udział Miasta (64,50%) 

2.515zł/udział Miasta 2.515

23. Wykonanie  dokumentacji  projektowo-wykonawczej  remontu 
pałacyku przy ul.Wał Okrężny nr 36-37  kalkulacja dla: 1 budynku 115.000zł/budynek 115.000

24. Wykonanie częściowego remontu elewacji budynku przy ul.Jagiełły 
nr 11 kalkulacja dla: 1 budynu 22.583zł/budynek 22.583

25

Wykonanie  remontu  elewacji  budynku  przy  ul.Mieszka  I nr  69  
kalkulacja  dla  udziału  Miasta:
125.000zł–  całkowity  koszt  wyk.  remontu,  w tym:
-51.887zł  –  udział  właścicieli  prywatnych  (41,51%)
=73.113zł – udział Miasta (58,49%) 

73.113zł/udział Miasta 73.113

RAZEM 8.203
„
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
Poz. 2154

Uchwała Nr LXXXV/1313/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta 
Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 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 11, art.53 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.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§  1.  W  uchwale  Nr  LXXX/1236/2010  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25  sierpnia  2010r.  w  sprawie  trybu  prac  nad  projektem  uchwały  budżetowej  Miasta  
Gorzowa Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 w ust.2 pkt. 8 skreśla się wyraz „paragraf”,
2)  w załączniku  nr  3  w ust.6  po  wyrazie  „uchwalony”  kropkę zastępuje  się  przecinkiem
i dodaje się zapis „a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia  
31 stycznia roku budżetowego.”.

§ 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. 2155

Uchwała Nr LXXXV/1314/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie  art.18  ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8 marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ); art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.),  art.211  ust  1,  art.  212  ust  1,  pkt  2,art.  214,  art.  215  ustawy  z  dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku 
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z  art.  121  ust.  5  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009r.  -  Przepisy  wprowadzające  ustawę  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 6.200.000 zł
2.Zmniejsza się wydatki  bieżące o kwotę 2.500.000 zł
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.700.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 6.200.000 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.200.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2010 rok, do uchwały 
budżetowej  na  2010  rok  Nr  LXVI/1063/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Załącznik  nr  3  -  Plany  przychodów  i  wydatków  zakładów  budżetowych,  do 
uchwały budżetowej na 2010 rok  Nr LXVI/1063/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18 grudnia 2009r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta  
pok. 218 w godzinach urzędowania.

Poz. 2156

Obwieszczenie 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/120/2003 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 

napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 

Na podstawie art.  16 ust.  3 i  4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.  o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) 
ogłasza  się  w  załączniku  do  niniejszego  obwieszczenia  jednolity  tekst  uchwały  
Nr XI/120/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży  tych  napojów  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  z  2003r.  Nr  31,  poz.  3049)  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 
1) uchwałą Nr XXV/274/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 lutego 2004r. (Dz. Urz. 
Woj. Lubuskiego z 2004r. Nr 12, poz. 1004)
2) Uchwałą Nr LII/583/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2005r. (Dz. Urz. 
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Woj. Lubuskiego z 2005r. Nr 36, poz. 819)
3) uchwałą Nr XIV/211/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. (Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 78, poz. 1121)
4) Uchwałą Nr XVII/270/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007r. (Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 90, poz. 1242)
5) uchwałą Nr XXXI/481/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2008r. (Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 34, poz. 724).

Przewodnicząca Rady Miasta
(-)

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1 do obwieszczenia
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Uchwała Nr XI/120/2003
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 21 maja 2003r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 
uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 250 punktów. 
2.  Ustala  się  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  na  terenie  Miasta  
Gorzowa Wlkp. zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 200 punktów. 

§ 2. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży Prezydent Miasta kieruje się zasadą, iż punkt taki nie 
powinien  być  usytuowany  w odległości  bliższej  niż  100  m od  obiektów sportowych,  na 
których odbywają się masowe imprezy sportowe, uwzględniając faktyczną drogę do wejścia 
na teren działki. 

§ 3. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży  Prezydent  Miasta  kieruje  się  zasadą,  iż  punkt  taki  
nie powinien być usytuowany bliżej niż 30 m od: 
a/ szkół, 
b/ kościołów, kaplic, czynnych cmentarzy,
c/ miejsc masowych zgromadzeń, 
uwzględniając faktyczną drogę do głównego wejścia na teren działki. 

§ 4.1. Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia  w miejscu sprzedaży na terenie  obiektu  sportowego,  z  wyjątkiem zezwoleń  
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na sprzedaż piwa, Prezydent Miasta kieruje się zasadą, że sprzedaż taka nie może odbywać 
się w czasie trwania imprezy sportowej.
2. Sprzedaż i konsumpcja piwa na terenie obiektu sportowego może odbywać się wyłącznie 
w  punkcie  gastronomicznym  wyznaczonym  przez  zarządcę  lub  administratora  obiektu  
i dodatkowo oddzielonym ogrodzeniem od miejsca imprezy sportowej.
3. Sprzedaż piwa, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona wyłącznie w plastikowych 
kubkach jednorazowych.
4. Za niedopuszczanie do wynoszenia przez klientów nieskonsumowanego piwa poza teren 
punktu gastronomicznego odpowiada przedsiębiorca prowadzący ten punkt. 

§  5.  Traci  moc  uchwała  Nr  LXI/618/2001  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów. 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta 
(-)

Krystyna Sibińska 
Poz. 2157

Zarządzenie Nr 1931/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 330.990 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 330.990 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 330.990 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 330.990 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia znajdują się do wglądu w Biurze Prezydenta Miasta 
pok. 209 w godzinach urzędowania.
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Poz. 2158

Zarządzenie Nr 1932/II/2010
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok miasta Gorzowa Wlkp.

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

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 470.802 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 470.802 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 470.802 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 470.802 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

 Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

uwaga: załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia znajdują się do wglądu w Biurze Prezydenta Miasta 
pok. 209 w godzinach urzędowania.
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Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

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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