


Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 782 
Uchwała Nr LXXV/927/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Poz. 783 
Uchwała Nr LXXV/928/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie zbycia nieruchomości. 
 
Poz. 784 
Uchwała Nr LXXV/929/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 785 
Uchwała Nr LXXV/930/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006 roku  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 786 
Uchwała Nr  LXXV/931/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  27 września 2006 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 787 
Uchwała Nr LXXV/932/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie opinii o umorzeniu należności pieniężnych miasta, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – ordynacja podatkowa. 
 
Poz. 788 
Uchwała Nr LXXV/933/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej 
 
Poz. 789 
Uchwała Nr LXXV/934/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Stefana Okrzei,  Stefana Batorego i 
Saskiej. 

 
Poz. 790 
Uchwała Nr LXXV/935/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 791 
Uchwała Nr LXXV/936/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006 roku 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Poz. 792 
Uchwała Nr LXXV/937/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 793 
Uchwała Nr LXXV/938/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 12 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 794 
Uchwała Nr LXXV/939/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 12a w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 795 
Uchwała Nr LXXV/940/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 796 
Uchwała Nr LXXV/941/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 14 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 797 
Uchwała Nr LXXV/942/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 8 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 798 
Uchwała Nr LXXV/943/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 9 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 799 
Uchwała Nr LXXV/944/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 10 w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 800 
Uchwała Nr LXXV/945/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 11 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 801 
Uchwała Nr LXXV/946/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy   
ul. Chrobrego 12 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 802 
Uchwała Nr LXXV/947/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 12a w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 803 
Uchwała Nr LXXV/948/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 14-15 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 804 
Uchwała Nr LXXV/949/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 16 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 805 
Uchwała Nr LXXV/950/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 17 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 806 
Uchwała Nr LXXV/951/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 18 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 807 
Uchwała Nr LXXV/952/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 19 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 808 
Uchwała Nr LXXV/953/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy   
ul. Chrobrego 26 w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 809 
Uchwała Nr LXXV/954/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r. 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 27 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 810 
Uchwała Nr LXXV/955/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 811 
Uchwała Nr LXXV/956/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 812 
Uchwała Nr LXXV/957/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy   
ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 813 
Uchwała Nr LXXV/958/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 września 2006r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp.  
 
Poz. 814 
Zarządzenie nr 2123/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 września 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 815 
Zarządzenie nr 2126/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2006 roku 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 816 
Zarządzenie nr 2142/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 817 
Zarządzenie nr 2146/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 września 2006 roku 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 782 
 

Uchwała Nr LXXV/927/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

  
 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 11, art. 57 ust. 3 
pkt 7, art. 151 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, 
poz. 593 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493) oraz art. 21  
ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Z dniem 01 listopada 2006r. Ośrodek Wsparcia – dom dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży powstały na bazie Domu Pomocy Społecznej Nr 4 w Gorzowie 
Wlkp. przy ul. Okrzei 39 przekształca się w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie. 
 

§ 2. Mienie znajdujące się we władaniu Ośrodka Wsparcia – domu dla matek  
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży staje się mieniem Specjalistycznego Ośrodka 
Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 

§ 3. Z dniem przekształcenia należności i zobowiązania Ośrodka Wsparcia – domu dla 
matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży stają się należnościami i zobowiązaniami 
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 
 

§ 4. Nadaje się statut Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie w następującym brzemieniu: 

 
„Statut Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Gorzowie 
Wlkp. zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gorzowa 
Wlkp.  

§ 2. Ośrodek ze względu na okres pobytu mieszkat1ców jest ośrodkiem stacjonarnym 
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pobytu okresowego, zapewniający całodobową opiekę. 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest Gorzów Wlkp. ul. Okrzei 39.  

§ 4. Ośrodek jest placówką ponadlokalną o zasięgu ponadgminnym.  
 

§ 5. Ośrodek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, 
ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie w Gorzowie Wlkp.  

II. CELE I ZADANIA OŚRODKA.  

§ 6. Ośrodek realizuje zadania w szczególności poprzez:  
1) zapewnienia bezpiecznego schronienia ofiarom przemocy w rodzinie; 
2) zaspokojenie ich podstawowych potrzeb bytowych. terapeutyczno - 

wspomagających na poziomie obowiązującego standardu podstawowych usług  
 

III. PRAWA I OBOWĄZKI MIESZKŃCÓW.  

§ 7. Mieszkaniec Ośrodka ma praw do bezpiecznego, godnego życia, zachowania 
intymności, poszanowania niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości i zachowania 
samodzielności, porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami.  

 
§ 8. Obowiązkiem mieszkańca Ośrodka jest:  
1) dbałość o higienę osobistą i porządek w zajmowanym pomieszczeniu;  
2) poszanowanie mienia Ośrodka:  
3) przestrzeganie norm współżycia społecznego oraz o dbałość o dobrą atmosferę  

w Ośrodku;  
4) współdziałanie z personelem;  
5) przestrzeganie regulaminu mieszkańca 

   
§ 9. Szczegółowy zakres praw i obowiązków mieszkańców określa regulamin 

mieszkańca zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.  

IV. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM  

§ 10. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 
przy pomocy Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  
w Gorzowie Wlkp.  

 
§ 11. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, powołany w wyniku 

konkursu.   
 
§ 12. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka,  

a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia 
wewnętrzne, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania 
Ośrodka.  

 
§ 13. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych  

w Ośrodku.  
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§ 14. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań 

finansowych jest Dyrektor.  
 
§ 15. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., które określają jego uprawnienia i kompetencje.  
 
§ 16. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta.  

V. GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 17. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta 
Gorzowa Wlkp., zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.  

§ 18. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 
ustalonego przez Dyrektora.  

§ 19.  Ośrodek prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania wymagane 
obowiązującymi przepisami.  

 § 20. Sprawozdania finansowe sporządza Dyrektor Ośrodka i przedkłada 
Prezydentowi Miasta lub innym upoważnionym organom.  

 § 21. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

 § 22. Zasady odpłatności za pobyt w Ośrodku określone są w odrębnych przepisach.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 23. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.”  

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXI/713/2002 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
27 marca 2002r. nadającej statut Domu Pomocy Społecznej Nr 4 przy ul. Okrzei 39  
w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej Nr 4 - Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
przy ul. Okrzei 39 w Gorzowie Wlkp.  

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

§ 7. Uchwala wchodzi w życic z dniem podjęcia.  

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Grażyna Wojciechowska 
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Poz. 783 
 

Uchwała Nr LXXV/928/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie zbycia nieruchomości. 
 

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

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

położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sikorskiego 96, obejmującej działki Nr 1558/2 i 1554/1  
o łącznej pow.589m2. 
2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem na działalność oświatową. 
3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 350.524zł. 
 

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. 
 

§ 3. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne 
cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej 
nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. 

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

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

Grażyna Wojciechowska 

 
Poz. 784 

 
Uchwała Nr LXXV/929/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok. 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
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dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  206.314,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  206.314,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  58.786,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  58.786,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  54.760,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  54.760,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  27.656,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  27.656,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  43.551,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  43.551,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  21.561,00 
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane 
z innych źródeł  21.561,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  206.314,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  206.314,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  58.786,00 
wydatki bieżące 58.786,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  54.760,00 
wydatki bieżące 54.760,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  27.656,00 
wydatki bieżące 27.656,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe  43.551,00 
wydatki bieżące  43.551,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  21.561,00 
wydatki bieżące 21.561,00 
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 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

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

 
Poz. 785 

 
Uchwała Nr LXXV/930/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  2.750,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  750,00 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  750,00 
wpływy z różnych dochodów 750,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  2.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  2.000,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami  
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.000,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  2.750,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  750,00 
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe  750,00 
wydatki bieżące  750,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  2.000,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  2.000,00 
wydatki bieżące  2.000,00 
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w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  1.500,00 
 
  
 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                        Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                             Grażyna Wojciechowska 
 
 

Poz. 786 
 

Uchwała Nr  LXXV/931/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  27 września 2006 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 165 ust.4, art. 184 ust. 1 pkt. 2 , 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  52.000,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  2.000,00 
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego  2.000,00 
wydatki bieżące  2.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  50.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  50.000,00 
wydatki majątkowe  50.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  52.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  50.000,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  50.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje  50.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  2.000,00 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  2.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  2.000,00 
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 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                      Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr1   
do uchwały Nr LXXV/931/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006r. 

 
Plan przychodów wydatków zakładów budżetowych str. 1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty 

Klasyfikacja budżetowa 
w tym: w tym: 

Lp. Nazwa zakładu budżetowego 
Planowany 

stan 
środków 

Dział Rozdział 
Razem Przychody       

z dostaw robót 
i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

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

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

                
w tym dotacja celowa 
3.881.019           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      
  Stan środków na koniec roku 725                       

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

                
w tym dotacja celowa  
424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      
3 Przedszkola   801 80104 18 013 238 4 933 017 172 073 12 908 148 18 013 238 9 948 506 2 026 916 5 971 963 65 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku 1 989 245 

          celowa 50.000           

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

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

                      

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

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

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

  
Stan środków na początek roku -516 000 

          w tym dotacja            
  Stan środków na koniec roku -391 000           celowa 350.000           
  Ogółem       98 577 001 60 577 517 3 342 073 34 657 411 98 452 001 31 535 051 6 185 919 54 849 816 5 881 215 

 kwota dotacji brutto dla MZK- 13.716.413 zł            
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Poz. 787 
 

Uchwała Nr LXXV/932/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 
 

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

 
Na podstawie § 2 ust. 5 uchwały Nr LXXII/874/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 28 czerwca 2006 r. ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 18.07.2006 r. Nr 52 poz. 1161), 
uchwala się co następuje: 

 
§ 1.1. Opiniuje się pozytywnie umorzenie należności miasta – Miejski Zakład 

Komunikacji z tytułu opłat dodatkowych nałożonych za przejazdy środkami komunikacji 
miejskiej bez ważnego biletu. 
2. Wykaz osób wraz z podaniem przyczyn umorzenia stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 

 
                 Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik do uchwały  
Nr LXXV/932/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006r. 

 

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

 

L
p. Nazwisko i imię Kwota 

umorzenia Przyczyna 

1. Ossolińska Janina 38,00 zł Osoba schorowana, w podeszłym wieku, 
zapomniała wpisać numer legitymacji na znaczku. 

2. Sieradzan Anna 97,10 zł 
 Osoba posiadająca uprawnienia do przejazdów    

 bezpłatnych – nie posiadająca stosownych 
dokumentów podczas kontroli 

3. Matoszko Janina 95,95 zł Pomyłka pasażerki. Niewłaściwie skasowany przez 
pasażerkę karnet wieloprzejazdowy  

4. Liskowiak 
Bolesław 95,95 zł Trudna sytuacja rodzinna i materialna. 

5. Januszewska 
Jolanta 95,95 zł Pomyłka pasażerki. Niewłaściwie skasowany przez 

pasażera karnet wieloprzejazdowy 

6. Zbruk Elzbieta 96,90 zł Niewłaściwie skasowany przez pasażerkę bilet. 

7. Wróblewski 
Czesław 96,90 zł Błędnie ustawiona data na kasowniku. 
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Poz. 788 
 

Uchwała Nr LXXV/933/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006 r. 
 

w  sprawie przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Koniawskiej i Podgórnej. 

  
        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.),   uchwala się co następuje: 
 
      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Koniawskiej i 
Podgórnej oraz Rowu Siedlickiego, uchwalonego uchwałą nr XLI/412/2000 Rady Miejskiej 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 września 2000 roku. 
 
      § 2. Granice obszaru opracowania planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 
 
     § 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie zasad zabudowy i 
zagospodarowania  
terenu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe, usługowe, wynikające z istniejących 
warunków przestrzennych i zgłoszonych wniosków. 
2.Zakres ustaleń planu: 
   1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
       różnych zasadach zagospodarowania; 
   2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
   3) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
   4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
   5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
   6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
       linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
   7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
       ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
       narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych;  
   8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
     miejscowym; 

   9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,   
        w tym zakaz zabudowy; 
 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.   
  
       
 

 
 

17



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

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

Poz. 789 
 

Uchwała Nr LXXV/934/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Stefana Okrzei,  Stefana Batorego i 

Saskiej. 
 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zm.), uchwala się co następuje: 
 
      § 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia i zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Stefana Okrzei,  
Stefana Batorego i Saskiej, uchwalonych uchwałami: nr XXXI/328/2000 Rady Miejskiej w 
Gorzowie Wlkp. z dnia 22 marca 2000 roku i nr LXXVI/750/2002  Rady Miejskiej w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 26 czerwca 2002 roku.  
 
     § 2. Granice obszaru opracowania planu przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 
 
     § 3. 1. Przedmiotem opracowania planu jest wprowadzenie ustaleń w zakresie komunikacji,  
zabudowy mieszkaniowej oraz innych ustaleń wynikających z istniejących warunków 
przestrzennych. 
2.Zakres ustaleń planu: 
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
      różnych zasadach zagospodarowania; 
   2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
   3) zasady ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego; 
   4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
   5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
   6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
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       linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
   7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
       ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
        narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych;  
   8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
        miejscowym; 
   9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
       w tym zakaz zabudowy; 
  10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
  11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów; 
  12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4.  
       
      § 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.  

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

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

Poz. 790 
 

Uchwała Nr LXXV/935/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy 
społecznej oraz w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

 

Na podstawie art.30 ust.2b, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz.U z 2003 r., Nr 159, 
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., w wyborach do Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz w wyborach Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w 2006 r., tworzy się 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odrębne obwody głosowania: 

1) numer obwodu: Obwód Nr 62, 
granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 

Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka,  
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital 

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy 
Walczaka, ul.Walczaka 42 

2) numer obwodu: Obwód Nr 63, 
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granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta, 

siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital  
Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy  
Dekerta, ul.Dekerta 1 
 

3) numer obwodu: Obwód Nr 64, 
granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.,  

 Zespół Szpitalny przy ulicy Warszawskiej 
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital  

Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy 
Warszawskiej, ul.Warszawska 48 

4) numer obwodu: Obwód Nr 65, 
granice obwodu: Zakład Karny,  
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zakład Karny, ul.Podmiejska 17 

5) numer obwodu: Obwód Nr 66, 
granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, 
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej Nr 1,  

ul.Podmiejska Boczna 10 
6) numer obwodu: Obwód Nr 67, 

granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, 

ul. Walczaka 42 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz 

Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

 Grażyna Wojciechowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

 
 

21

Poz. 791 
 

Uchwała Nr LXXV/936/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok. 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.), art. 184 ust 1 pkt 2, 7, 11, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.). 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  872.025,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  872.025,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  872.025,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  872.025,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  872.025,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  872.025,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  872.025,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:  872.025,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                    

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 

Grażyna Wojciechowska 
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Załącznik nr1   
do uchwały Nr LXXV/936/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 września 2006r. 

 
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja budżetowa 

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

środków 
Dział Rozdział 

Razem Przychody          z 
dostaw robót i 

usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje 

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

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

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 35 322 977 20 020 000 2 230 000 13 072 977 35 322 977 15 470 000 2 950 000 13 021 958 3 881 019 
                w tym dotacja celowa 3.881.019           

  
Stan środków na początek roku 725 

                      

  
Stan środków na koniec roku 725 

                      

2 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej   700 70001 40 001 735 34 264 500   5 737 235 40 001 735 4 627 103 921 256 33 029 033 1 424 343 

                w tym dotacja celowa  424.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      

3 Przedszkola   801 80104 18 013 238 4 933 017 172 073 12 908 148 18 013 238 9 948 506 2 026 916 5 971 963 65 853 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku 1 989 245 

          celowa 50.000           

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

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

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

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

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

  
Stan środków na początek roku -516 000 

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

  Ogółem       97 704 976 60 577 517 3 342 073 33 785 386 97 579 976 31 535 051 6 185 919 53 977 791 5 881 215 
 kwota dotacji brutto dla MZK- 13.716.413 zł            



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

Poz. 792 
 

Uchwała Nr LXXV/937/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorzowie Wlkp. dotacji w kwocie 50 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – 
wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych założeń zabytkowego cmentarza na 
150-lecie nekropoli Świętego Krzyża przy ul. Warszawskiej. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

 
Poz. 793 

Uchwała Nr LXXV/938/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 12 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 12, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 34 986,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji 
frontowej wraz z projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

Poz. 794 

Uchwała Nr LXXV/939/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 12a w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 12a, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 6 880,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska
 

Poz. 795 

Uchwała Nr LXXV/940/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 13, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 12 576,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

Poz. 796 

Uchwała Nr LXXV/941/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Mieszka I 14 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

 
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 

ul. Mieszka I 14, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 62 335,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysięce trzysta trzydzieści pięć złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
       
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

Poz. 797 
 

Uchwała Nr LXXV/942/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 8 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 8, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 33 869,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji 
frontowej wraz z projektem kolorystyki. 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (154) / 2006 

 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 

Poz. 798 

Uchwała Nr LXXV/943/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 9 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 9, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 67 376,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć  
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji 
frontowej wraz z projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska
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Poz. 799 

Uchwała Nr LXXV/944/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 10 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 10, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 16 034,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzydzieści cztery  złote) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z projektem 
kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
      
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 800 

Uchwała Nr LXXV/945/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 11 w Gorzowie Wlkp.  
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 11, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 22 218,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemnaście  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 801 

 
Uchwała Nr LXXV/946/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 12 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
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położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 12, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 9 813,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 802 

Uchwała Nr LXXV/947/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 12a w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 12a, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 22 869,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć  
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji 
frontowej wraz z projektem kolorystyki. 
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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. 
      
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 803 

Uchwała Nr LXXV/948/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 14-15 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 14-15, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 53 196,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
      
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
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Poz. 804 

Uchwała Nr LXXV/949/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 16 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 16, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy  złotych) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z projektem 
kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 805 

Uchwała Nr LXXV/950/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 17 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 17, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 50 325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
                                                                       
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 

 
Poz. 806 

Uchwała Nr LXXV/951/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 18 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
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§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 

ul. Chrobrego 18, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 18 020,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwadzieścia  złotych) z przeznaczeniem 
na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z projektem 
kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 
 

Poz. 807 

Uchwała Nr LXXV/952/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 19 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 19, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 11 002,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwa  złote) z przeznaczeniem na 
dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z projektem 
kolorystyki. 
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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. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 
 

Poz. 808 

Uchwała Nr LXXV/953/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 26 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 26, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 7 098,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
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Poz. 809 

Uchwała Nr LXXV/954/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 27 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 27, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 26 490,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt   
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji 
frontowej wraz z projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
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Poz. 810 

Uchwała Nr LXXV/955/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 28 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 28, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 1 635,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści pięć  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 
 

Poz. 811

Uchwała Nr LXXV/956/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 29, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 12 568,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
Poz. 812 

 
Uchwała Nr LXXV/957/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
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§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 

ul. Słowackiego 4, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji w 
kwocie 266 700,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie robót budowlanych –  prac remontowych związanych z 
posadowieniem budynku i wzmocnieniem fundamentów. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

Poz. 813 

Uchwała Nr LXXV/958/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 września 2006r. 
 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 ze zm.) i 
uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania oraz uchwały nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji z 
budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego, 
położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz określenia form i 
zasad ich udzielania uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Krzywoustego 4a, której pełnomocnikiem jest dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji 
w kwocie 110 035,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy trzydzieści pieć  złotych) z 
przeznaczeniem na dofinansowanie prac restauratorskich – remont elewacji frontowej wraz z 
projektem kolorystyki. 
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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. 
 
 
       Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
 
                Grażyna  Wojciechowska 
 

 
 

Poz. 814 

Zarządzenie nr 2123/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 września 2006 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   60.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        60.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        60.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       60.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)      60.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   60.000,00 
Wydział Edukacji         60.000,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        60.000,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       60.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        60.000,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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Poz. 815 

Zarządzenie nr 2126/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 19 września 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   70.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        70.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna   
 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne         70.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     70.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę            270.176,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości                 270.176,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna                 270.176,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe                   270.176,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     10.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)               260.176,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   70.000,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    70.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna   
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne         70.000,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne      70.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę           270.176,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej            270.176,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna   
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe                  270.176,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne                270.176,00 
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 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak
 

Poz. 816 
 

Zarządzenie nr 2142/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 września 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  87.040,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  87.040,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  87.040,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  87.040,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu  87.040,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  16.089,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  16.089,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  15.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  15.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat  15.000,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1.089,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  1.089,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
 samorządu terytorialnego  1.089,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  87.040,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1 58.480,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  58.480,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  58.480,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  58.480,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”  28.560,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  28.560,00 
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Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej  28.560,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  28.560,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  16.089,00 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  15.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  15.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  15.000,00 
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  15.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  1.089,00 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1.089,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  1.089,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe  1.089,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 
 

Poz. 817 
 

Zarządzenie nr 2146/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 września 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   306.651,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        306.651,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa        306.651,00 
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie         306.651,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     306.651,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   306.651,00 
Wydział Obsługi Urzędu         306.651,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa        306.651,00 
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Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,  
powiatowe i wojewódzkie         306.651,00 
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych      169.340,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         26.020,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        111.291,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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      INFORMACJE 

 
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Zbigniew Żbikowski 

Arkadiusz Marcinkiewicz 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

 
Prezydent Miasta 

Tadeusz Jędrzejczak 
pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Zofia Bednarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Ewa Piekarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 

Przedruk dozwolony za podaniem źródła 1,00 zł. 
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