


Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9  (165) / 2007 

SPIS TREŚCI 
Poz. 1087 
Uchwała Nr XVI/223/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  11 lipca 2007r. w sprawie zmian 
w budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1088 
Uchwała Nr XVI/224/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie 
zmian budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1089 
Uchwała Nr XVI/225/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 

Poz. 1090 
Uchwała Nr XVI/226/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie 
zawarcia umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu 
środków w formie weksla „in blanco”. 

Poz. 1091 
Uchwała Nr XVI/227/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1092 
Uchwała Nr XVI/228/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. uchwała 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1093 
Uchwała Nr XVI/229/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Sikorskiego 106 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1094 
Uchwała Nr XVI/230/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1095 
Uchwała XVI/231/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp.  
 
 

 

1



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9  (165) / 2007 

Poz. 1096 
Uchwała Nr XVI/232/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 14 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1097 
Uchwała Nr XVI/233/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 6 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1098 
Uchwała Nr XVI/234/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 21 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1099 
Uchwała Nr XVI/235/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 22 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1100 
Uchwała Nr XVI/236/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 23 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1101 
Uchwała Nr XVI/237/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1102 
Uchwała Nr XVI/238/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1103 
Uchwała Nr XVI/239/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp. 

 Poz. 1104 
Uchwała Nr XVI/240/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Chrobrego 34 w Gorzowie Wlkp.  
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Poz. 1105 
Uchwała Nr XVI/241/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lipca 2007r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1106 
Zarządzenie nr 358/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 16 lipca 2007r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1107 
Zarządzenie nr 361/II/2007 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 lipca 2007r. 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 
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AKTY PRAWNE 
 

Poz. 1087 
 

Uchwała Nr XVI/223/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  11 lipca 2007r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.165 ust.4, 
art.184 ust.1 pkt. 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.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   750.409,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    750.409,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   750.409,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje        750.409,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   750.409,00 
Dział 700 – Gospodarka komunalna        750.409,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej     750.409,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje        750.409,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

  Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania 
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Poz. 1088 
 

Uchwała Nr XVI/224/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.165 ust.1,  
art.166 ust.4, art.168 ust.2 pkt.3, art.184 ust.1 pkt 1,2,3,4, 5,6,9 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę          1.510.061,00 
Dział 600 – Transport i łączność               1.510.061,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu          1.510.061,00 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin( związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
 z innych  źródeł                 1.510.061,00 
 

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  710.193,00 
Dział 600 – Transport i łączność       710.193,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  710.193,00 
Wydatki majątkowe         710.193,00 
 
 § 3. 1. Powstałą w wyniku dokonanych zmian nadwyżkę dochodów nad wydatkami 
budżetu w wysokości 799.868 zł przeznacza się na spłatę pożyczek otrzymanych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej. 
2. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 
710.193 zł. 
3.Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 
1.510.061zł. 
 
 § 4 W treści uchwały nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Z dnia 29 grudnia 
2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007   § 12 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o których mowa  
w art. 82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2007 rok wynosi 43.337.086 zł, w tym: 
pokrycie występującego w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego       8.000.000 zł 
finansowanie zadań inwestycyjnych                35.337.086 zł 
 

§ 5. Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
29 grudnia 2006 roku w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
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 § 6. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
29 grudnia 2006 roku w sprawie  uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 § 7. Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007 otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.   
 

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

Przewodniczący Rady Miasta  
 

Robert Surowiec 
 

załącznik nr 1 
do uchwały Nr XVI/224/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2007r. 
 

Lp. 
Treść Kwota 

1. 2. 3. 
PRZYCHODY BUDŻETU 
  

1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 25 000 000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
10 337 086 

3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z 
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 

13 894 855 

4 Razem przychody 49 231 941 
5 Dochody budżetu 347 315 061 
6 Razem przychody i dochody budżetu 396 547 002 
 ROZCHODY BUDŻETU   
7 Spłaty kredytów 26 000 000 
8 Spłaty pożyczek 834 000 
9 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14 094 973 
10 Razem rozchody 40 928 973 
11 Wydatki budżetu 355 618 029 
12  Razem rozchody i wydatki budżetu 396 547 002 

 
 
uwaga: załącznik nr 2 i 3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania 
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Poz. 1089 
 

Uchwała Nr XVI/225/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.”c” i pkt 15 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); art.12, pkt 8 lit 
„c” i pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (tj. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.  
o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr LVII/651/2005 rady Miasta z dnia 6 września 2005 roku w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego § 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„ § 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 20.991.873 zł z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Transport, w tym: 
 - 2005 rok                  1.390,00 zł 
 - 2006 rok            13.396.669,00 zł 
 - 2007 rok               7.593.814,00 zł 
 

§ 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. i rozplakatowaniu. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

Poz. 1090 
 

Uchwała Nr XVI/226/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

w sprawie zawarcia umowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i zabezpieczenia roszczeń 

dotyczących zwrotu środków w formie weksla „in blanco” 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyraża zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta 
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Gorzowa Wlkp. umowy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodkiem 
Regionalnym w Zielonej Górze o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu państwa następujących projektów: 
„Podróże po wiedzę i kulturę”- projekt realizowany w Zespole Szkół Gastronomicznych  
w Gorzowie Wlkp., 
„Warto posłuchać, warto zobaczyć” – projekt realizowany w Zespole Szkół Budowlanych  
w Gorzowie Wlkp., 
oraz na wystawienie weksla „in blanco” Miasta Gorzów Wlkp. i deklaracji wekslowej. 
 
 § 2. Realizacja zobowiązania wekslowego, w przypadkach określonych w umowie, 
następować będzie z dochodów własnych Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
         Robert Surowiec 
 

Poz. 1091 
 

Uchwała Nr XVI/227/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/187/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Łokietka 18 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Łokietka 18, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 331,00zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden złotych)  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała nr V/56/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym kosztem wykonania dokumentacji 
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projektowej remontu elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1092 
 

Uchwała Nr XVI/228/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty 
Mieszkaniowej kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/186/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Łokietka 26 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Łokietka 26, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 1 955,00zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała  
nr V/55/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym 
kosztem wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9  (165) / 2007 

Poz. 1093 
 

Uchwała Nr XVI/229/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Sikorskiego 106 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/188/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Sikorskiego 106 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Sikorskiego 106, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 804,00zł (słownie: osiemset cztery złote)  z przeznaczeniem na dofinansowanie 
różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała nr V/57/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym kosztem wykonania dokumentacji projektowej 
remontu elewacji frontowej.” 
  

§ 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9  (165) / 2007 

Poz. 1094 
 

Uchwała Nr XVI/230/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę 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 (t. j. 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. W uchwale nr XIII/189/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Krzywoustego 4a w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Krzywoustego 4a, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji 
w kwocie 2 774,00zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót dodatkowych – wprowadzenie w parterze od 
strony ul.Chrobrego historycznych opasek okiennych na wzór zachowanych na elewacji 
południowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1095 

 
Uchwała XVI/231/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

kamienicy przy ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp.  
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/191/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Mieszka I 13 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 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 280,00zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem  
na dofinansowanie robót dodatkowych – przemalowanie partii cokołowej i pozostałej części 
elewacji frontowej kamienicy na kolor biały.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1096 

 
Uchwała Nr XVI/232/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę 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 (t. j. 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  
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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. W uchwale nr XIII/192/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Mieszka I 14 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 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 7 302,00zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dwa złote) z przeznaczeniem  
na dofinansowanie robót dodatkowych – rekonstrukcja bramy wejściowej, rekonstrukcja 
detalu architektonicznego w II i III kondygnacji oraz rekonstrukcja obelisku w zwieńczeniu 
kamienicy.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1097 

 
Uchwała Nr XVI/233/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

kamienicy przy ul. Chrobrego 6 w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/177/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 6 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„ § 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.Chrobrego 6, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM  
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w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 21 570,00zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy 
pięćset siedemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji 
frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 

 
Poz. 1098 

 
Uchwała Nr XVI/234/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 11 lipca 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 

kamienicy przy ul. Chrobrego 21 w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/178/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Chrobrego 21 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Chrobrego 21, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM  
w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 71 309 000,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy 
trzysta dziewięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Poz. 1099 
 

Uchwała Nr XVI/235/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 22 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/179/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 22 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Chrobrego 22, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM  
w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 54 329,00zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące 
trzysta dwadzieścia dziewięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu 
elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 

Poz. 1100 
 

Uchwała Nr XVI/236/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 23 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 
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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. W uchwale nr XIII/180/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 23 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Chrobrego 23, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 4 – Oddział ZGM  
w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 72 130,00zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto 
trzydzieści złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1101 
 

Uchwała Nr XVI/237/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę 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 (t. j. 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. W uchwale nr XIII/190/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul.Chrobrego 29 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.Chrobrego 29, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 7 680,00zł (słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie robót dodatkowych – przemalowanie gzymsu nad 
pierwszą kondygnacją kamienicy, uzupełnienie tynków i przemalowanie szczytu.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1102 
 

Uchwała Nr XVI/238/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp.  

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/182/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
14 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 33, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 3– Oddział ZGM w Gorzowie 
Wlkp., dotacji w kwocie 100 750,00zł (słownie: sto tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji frontowej.” 
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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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1103 
 

Uchwała Nr XVI/239/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/185/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.Chrobrego 33 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul.Chrobrego 33, której pełnomocnikiem jest Dyrektor ZGM w  Gorzowie Wlkp., dotacji  
w kwocie 25,00zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
różnicy pomiędzy przyznaną dotacją (uchwała nr V/58/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 stycznia 2007r.) a rzeczywistym kosztem wykonania dokumentacji projektowej 
remontu elewacji frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
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Poz. 1104 
 

Uchwała Nr XVI/240/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Chrobrego 34 w Gorzowie Wlkp.  

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/183/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 34 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Chrobrego 34, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 3 – Oddział ZGM  
w  Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 17 659,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset 
pięćdziesiąt dziewięć  złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu elewacji 
frontowej.” 
 
 § 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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1105 
 

Uchwała Nr XVI/241/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 11 lipca 2007r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
kamienicy przy ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp. 
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 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 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. W uchwale nr XIII/184/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Słowackiego 4 w Gorzowie Wlkp., § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy  
ul. Słowackiego 4, reprezentowanej przez Kierownika ADM nr 1 – Oddział ZGM  
w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 331 989,00zł (słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie palowania 
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. 
        Przewodniczący Rady Miasta 
 
          Robert Surowiec 
 

Poz. 1106 
 

Zarządzenie nr 358/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 16 lipca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   38.150,00 
Wydział Edukacji         38.150,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        38.150,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       38.150,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)      38.150,00 
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 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   38.150,00 
Wydział Edukacji         38.150,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        38.150,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       38.150,00 
§ 4300 – Zakup usług pozostałych        38.150,00 
 

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

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1107 
 

Zarządzenie nr 361/II/2007 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 23 lipca 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   60.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        60.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  30.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  30.000,00 
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne  
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat    30.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa       30.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  30.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
 ustawami realizowane przez powiat       30.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   60.000,00 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej     30.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  30.000,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  30.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   30.000,00 
 
Wydział Geodezji i Katastru        30.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa       30.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  30.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych       30.000,00 
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 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

 
Prezydent Miasta  

 
Tadeusz Jędrzejczak 
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INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

 
Prezydent Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

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. 

 

 

23


	Strona 1
	Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr. 9 (165) 2007.pdf
	Poz. 1087 
	Poz. 1088 
	Poz. 1089 
	Poz. 1090 
	Poz. 1091 
	Poz. 1092 
	Poz. 1093 
	Poz. 1094 
	Poz. 1095 
	Poz. 1096 
	Poz. 1097 
	Poz. 1098 
	Poz. 1099 
	Poz. 1100 
	Poz. 1101 
	Poz. 1102 
	Poz. 1103 
	 Poz. 1104 
	Poz. 1105 
	Poz. 1106 
	Poz. 1107 
	z dnia  11 lipca 2007r. 
	PRZYCHODY BUDŻETU 
	 
	Uchwała XVI/231/2007 
	Uchwała Nr XVI/234/2007 
	Poz. 1100 
	Poz. 1101 
	Poz. 1102 
	Poz. 1103 
	Poz. 1104 
	Poz. 1105 
	Poz. 1106 

	Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
	Poz. 1107 




