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SPIS TREŚCI
Poz. 1859
Uchwała  Nr  LXII/969/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  17  września  2009r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Programu  Rewitalizacji  Obszarów  Zdegradowanych  – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1860
Uchwała  Nr  LXIII/970/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Poz. 1861
Uchwała  Nr  LXIII/971/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu  Zakładowi  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1862
Uchwała  Nr  LXIII/972/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1863
Uchwała  Nr  LXIII/973/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r.  
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010.

Poz. 1864
Uchwała  Nr  LXIII/974/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1865
Uchwała  Nr  LXIII/975/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010.

Poz. 1866
Uchwała  Nr  LXIII/976/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1867
Uchwała  Nr  LXIII/977/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1868
Uchwała  Nr  LXIII/978/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
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Poz. 1869
Uchwała  Nr  LXIII/979/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmia w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1870
Uchwała  Nr  LXIII/980/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1871
Uchwała  Nr  LXIII/981/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1872
Uchwała  Nr  LXIII/982/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1873
Uchwała  Nr  LXIII/983/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu garażu.

Poz. 1874
Uchwała  Nr  LXIII/984/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1875
Uchwała  Nr  LXIII/985/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1876
Uchwała  Nr  LXIII/986/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  
ul. Mieszka I 10 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1877
Uchwała  Nr  LXIII/987/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
w  sprawie  udzielenia  dotacji  celowej  dla  Wspólnoty  Mieszkaniowej  kamienicy  przy  
ul. Mieszka I 1 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1878
Uchwała  Nr  LXIII/988/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r. 
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.

Poz. 1879
Uchwała  Nr  LXIII/989/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r.  
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.
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Poz. 1880
Uchwała  Nr  LXIII/990/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  września  2009  r.  
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym na 
północ od ulicy Szczecińskiej.

Poz. 1881
Uchwała  Nr  LXIII/991/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r. 
w sprawie przyporządkowania nazw: ul. Stanisława Mikołajczyka i Plac Jana Pawła II.

Poz. 1882
Uchwała  Nr  LXIII/992/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r.
w sprawie przyporządkowania nazwy: ul. Marcina Kasprzaka.

Poz. 1883
Uchwała  Nr  LXIII/993/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r. 
w sprawie wzniesienia  pomnika w formie obelisku upamiętniającego Nauczycieli  Tajnego 
Nauczania,  Pionierów,  Nauczycieli,  Pedagogów  i  Pracowników  Oświaty  na  terenie 
Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej.

Poz. 1884
Uchwała  Nr  LXIII/994/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp. z  dnia  30  września  2009  r.
w  sprawie  wzniesienia  pomników  Ernsta  Henselera  i  Jana  Korcza  na  skwerze  przy  
ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1885
Uchwała  Nr  LXIII/995/2009 Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  30  września  2009  r. 
w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  likwidacji  Poradni  Nefrologicznej  Wieku  Rozwojowego  
w Zespole Szpitalnym ul. J. Dekerta 1 oraz Poradni Stomatologicznej w Zespole Szpitalnym 
ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1886
Uchwała Nr LXIV/996/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.z  dnia  28 października  2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

Poz. 1887
Uchwała Nr LXIV/997/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r. 
w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok

Poz. 1888
Uchwała Nr LXIV/998/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r 
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz 
wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1889
Uchwała Nr LXIV/999/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2009 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 1890
Uchwała Nr LXIV/1000/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1891
Uchwała Nr LXIV/1001/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  finansowego  środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2009r.

Poz. 1892
Uchwała Nr LXIV/1002/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009 r. 
w  sprawie  utworzenia  placówki  opiekuńczo-wychowawczej  o  nazwie  Rodzinny  Dom 
Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1893
Uchwała Nr LXIV/1003/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1894
Uchwała Nr LXIV/1004/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009r.

Poz. 1895
Uchwała Nr LXIV/1005/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009r.

Poz. 1896
Uchwała Nr LXIV/1006/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009r.

Poz. 1897
Uchwała Nr LXIV/1007/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009r.

Poz. 1898
Uchwała  Nr LXIV/1008/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  28  października  2009 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Poz. 1899
Uchwała Nr LXIV/1009/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Poz. 1900
Uchwała Nr LXIV/1010/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1901
Uchwała Nr LXIV/1011/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne
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Poz. 1902
Uchwała Nr LXIV/1012/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r. 
zmieniająca uchwały w sprawie wyrażeniazgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1903
Uchwała Nr LXIV/1013/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu garażu.

Poz. 1904
Uchwała Nr LXIV/1014/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu garażu.

Poz. 1905
Uchwała Nr LXIV/1015/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
użytkowego.

Poz. 1906
Uchwała Nr LXIV/1016/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 28 października 2009 r. 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 1907
Uchwała Nr LXIV/1017/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Poz. 1908
Uchwała Nr LXIV/1018/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Poz. 1909
Uchwała  Nr  LXV/1019/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  listopada 
2009r.zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji  
i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

Poz. 1910
Uchwała  Nr  LXV/1020/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe  lokalnego  transportu 
zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1911
Uchwała  Nr  LXV/1021/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w Gorzowie Wlkp.
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Poz. 1912
Uchwała  Nr  LXV/1022/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Poz. 1913
Uchwała  Nr  LXV/1023/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1914
Uchwała  Nr  LXV/1024/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1915
Uchwała  Nr  LXV/1025/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok.

Poz. 1916
Uchwała  Nr  LXV/1026/2009r.  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1917
Uchwała  Nr  LXV/1027/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r.
w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok. 

Poz. 1918
Uchwała  Nr  LXV/1028/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada 
2009r.zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 – 2010rok.

Poz. 1919
Uchwała  Nr  LXV/1029/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1920
Uchwała  Nr  LXV/1030/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych na rok 2010

Poz. 1921
Uchwała  Nr  LXV/1031/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

Poz. 1922
Uchwała  Nr  LXV/1032/2009  Miasta  Gorzowa  Wlkp. z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2010rok.
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Poz. 1923
Uchwała  Nr  LXV/1033/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp  z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1924
Uchwała  Nr  LXV/1034/2009Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1925
Uchwała  Nr  LXV/1035/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r. 
zmieniająca  uchwałę w sprawie jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  na rok 2009  
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Poz. 1926
Uchwała  Nr  LXV/1036/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1927
Uchwała  Nr  LXV/1037/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  
25 listopada 2009 r.zmieniająca uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Poz. 1928
Uchwała  Nr  LXV/1038/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.

Poz. 1929
Uchwała Nr LXV/1039/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.z dnia 25 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości.

Poz. 1930
Uchwała  Nr  LXV/1040/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Poz. 1931
Uchwała  Nr  LXV/1041/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.

Poz. 1932
Uchwała  Nr  LXV/1042/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego.
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Poz. 1933
Uchwała  Nr  LXV/1043/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego

Poz. 1934
Uchwała  Nr  LXV/1044/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Dobrej  i  Saperów  z  ustaleniami 
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp..

Poz. 1935
Uchwała  Nr  LXV/1045/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów.

Poz. 1936
Uchwała  Nr  LXV/1046/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009r. 
zmieniająca  uchwałę  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1937
Uchwała  Nr  LXV/1047/2009Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka 
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp.

Poz. 1938
Uchwała  Nr  LXV/1048/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka.

Poz. 1939
Uchwała  Nr  LXV/1049/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie  nadania  nazw ulicom na  terenie  miasta  Gorzów Wielkopolski  projektowanym 
między ulicami: Przemysłową, Woskową i Grobla.

Poz. 1940
Uchwała  Nr  LXV/1050/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w  sprawie  przystąpienia  miasta  Gorzowa  Wlkp.  do  Lubuskiej  Regionalnej  Organizacji 
Turystycznej.

Poz. 1941
Uchwała  Nr  LXV/1051/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
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Poz. 1942
Uchwała  Nr  LXV/1052/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.z  dnia  25  listopada  2009  r.
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 1943
Zarządzenie Nr 1407/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1944
Zarządzenie Nr 1439/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 września 2009r. 
w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1945
Zarządzenie Nr 1454/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1946
Zarządzenie Nr 1455/II/2009 Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2009r. 
w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1947
Zarządzenie Nr 1456/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września  2009r. 
w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1948
Zarządzenie  Nr  1508/II/2009  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
20 października 2009r.  w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu 
miasta na 2009 rok.

Poz. 1949
Zarządzenie  Nr  1516/II/2009  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
30 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta  i  układu wykonawczego budżetu 
miasta na 2009 rok.

Poz. 1950
Zarządzenie Nr 1544/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 listopada 2009r. 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1951
Zarządzenie Nr 1545/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 13 listopada 2009r. 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

Poz. 1952
Zarządzenie Nr 1547/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24listopada 2009r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.
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Poz. 1953
Zarządzenie Nr 1565/II/2009 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2009r. 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.

AKTY PRAWNE
Poz. 1859

Uchwała Nr LXII/969/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 17 września 2009r.

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

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

§  1.  W  uchwale  nr  XXX/467/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27  lutego  2008r.  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Programu  Rewitalizacji  Obszarów 
Zdegradowanych  –  miejskich,  poprzemysłowych  i  powojskowych  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego wprowadza się następującą zmianę: 
pkt 1) otrzymuje brzmienie: w rozdziale VI pkt VI.2 dodaje się ppkt 25 z nazwą zadania: 
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej 
w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej 
Góry,  I  Komisariatu  Policji,  Laboratorium Kryminalistycznego  oraz  Archiwum Komendy 
Wojewódzkiej Policji”, wartość całkowita inwestycji: 15.833 tys. zł., wartość dofinansowania 
z  EFRR:  7.688  tys.  zł.,  okres  realizacji:  lata  2009-2010,  brak  występowania  pomocy 
publicznej” (kod zadania W1.2).

§  2.  Wprowadzenie  zmiany podyktowane jest  koniecznością  zachowania  spójności 
nazwy projektu oraz z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
8  stycznia  2009r.  w  sprawie  terminów  kierowania  poborowych  do  służby  w  formacjach 
uzbrojonych  niewchodzących  w  skład  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz 
zwalniania z tej służby w 2009r. (Dz. U. z 2009r. nr 9, poz. 53).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Poz. 1860

Uchwała Nr LXIII/970/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j.  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)  oraz art.  7 ust.  3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz.844  
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  Uchyla  się  Uchwałę  Nr  X/104/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
23 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków 
i budowli położonych w granicach Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 1861

Uchwała Nr LXIII/971/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

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

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

§ 1.  W  uchwale  nr  XXIII/326/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
21  listopada  2007  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Miejskiemu  Zakładowi  Komunikacji  
w Gorzowie Wlkp.  (  Dz.  Urz.  Woj.  Lub. z  dnia  6 grudnia 2007 r.  Nr 134, poz.  1882 ), 
wprowadza się następujące zmiany: 
1.w § 4 : 
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a)  ust.  7  otrzymuje  brzmienie:  „  7.  Zadaniem  Z-cy  Dyrektora  ds.  Ekonomicznych  jest 
ustalanie  planów  działalności  rzeczowej,  finansowej,  ewidencji  księgowej,  sporządzanie 
sprawozdań  finansowych,  prowadzenie  gospodarki  materiałowej,  organizacji  wypłat 
wynagrodzeń  i  świadczeń  pracownikom.  Zadania  powyższe  realizowane  są  poprzez 
Głównego  Księgowego  oraz  następujące  komórki  organizacyjne:  -  Dział  Kontrolingu  
i Informatyki, - Dział Zamówień Publicznych,” 

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „ 8. Bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu oprócz 
jego  zastępcy  podlegają:  -  Samodzielne  Stanowisko  ds.  BHP  i  ppoż.,  -  Samodzielne 
Stanowisko  ds.  Kontroli  Wewnętrznej,  -  Radca  Prawny,  -  Kierownik  Sekcji  Spraw 
Pracowniczych,  -  Kierownik  Sekcji  Planowania  Przewozów,  -  Kierownik  Wydziału 
Przewozów Autobusowych, - Kierownik Wydziału Przewozów Tramwajowych, - Kierownik 
Działu Kontroli Przewozów, - Kierownik Działu Infrastruktury”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 1862

Uchwała Nr LXIII/972/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

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

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

§ 1.  W  uchwale  Nr  XLV/755/2008  Rady  miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008 roku w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Osrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., zmienionej uchwałą 
Nr  LVI/922/2009  z  dnia  24  czerwca  2009  r.  oraz  uchwałą  LX/956/2009  z  dnia  
26 sierpnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik do Uchwały nr 
LXIII/972/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 września 2009 r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
utrzymanie i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez 

rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta: 

L.p. Jednostka organizacyjna kwota dotacji przedmiotowej stawka dotacji przedmiotowej
1. Imprezy 308.450,00 zł. 4,71 zł.
2. Stadion Sportowy ul. 

Myśliborska 
476.809,00 zł. 6,40 zł.

3. Stadion żużlowy ul. 
Śląska

461.000,00 zł. 12,21 zł.

4. Ośrodek przywodny w 
Nierzymiu

190.000,00 zł. 5,57 zł.

5. Boisko w Małyszynie 124.800,00 zł. 13,85 zł.
Razem dotacja: 1.561.059,00 zł.

Poz. 1863

Uchwała Nr LXIII/973/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010

Na podstawie  art.  18  ust.  2,  pkt  9  lit.  e,  art.  58  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie  gminnym (t.j.  Dz.  U. z 2001 r.  Nr 142, poz.  1591 ze zm.);  art.  12 pkt 8  
lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania na rok 2010 na sfinansowanie 
budowy oświetlenia ciągu pieszego (chodnika) łączącego ul. Sczanieckiej z pętlą tramwajową 
przy ul. Kazimierza Wielkiego. Finansowanie łącznie nie przekroczy kwoty 118.400 złotych, 
w tym druga rata opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej ENEA nie przekroczy 
1.200  złotych,  koszt  II  etapu  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  2.200  złotych,  
a budowa oświetlenia 115.000 złotych. 
2.Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta. 
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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. i rozplakatowaniu. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 1864

Uchwała Nr LXIII/974/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym  (t.j.  Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591 ze  zm.);  art.  12  pkt  5  ustawy z  dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (t.j.  Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz.  1592
ze zm.) art. 165 ust 1, art. 168 ust 2 pkt 6 oraz art.184 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 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 dochodów o kwotę 20.879.859,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 20.879.859,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.879.859,00
dochody majątkowe 20.879.859,00
sprzedaż gruntów i nieruchomości 20.879.859,00

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 20.879.859,00
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§  3.  Załącznik  nr  5  do  uchwały  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  Nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

uwaga: załacznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1865

Uchwała Nr LXIII/975/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok i zaciągnięcia zobowiązania na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 9 lit „e” oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5
i pkt 8 lit  „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 165 ust 1, 4, art. 168 ust 2 pkt 6 oraz art.184 ust. 1 pkt 
2,  3,  4,  7,  12,  14 i  ust.  3 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 2.559.583,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa    100.000,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej    100.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje    100.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa    140.277,00
Rozdział 71035 – Cmentarze    140.277,00
wydatki bieżące    140.277,00
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie    318.396,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe    118.896,00
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    118.896,00
 
Rozdział 80104 – Przedszkola    199.500,00
wydatki bieżące, w tym dotacje    199.500,00
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia    702.000,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi    702.000,00
wydatki bieżące    702.000,00
w tym dotacje    300.000,00
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            1.298.910,00
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi   227.000,00
wydatki bieżące   227.000,00
 
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg   867.000,00
wydatki bieżące   867.000,00
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność   204.910,00
wydatki bieżące   204.910,00

§ 2. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości            2.559.583,00
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
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§ 3.  1.Wyraża się  zgodę na zaciągnięcie  zobowiązań w zakresie  remontów na rok 
2010 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu fontanny na Starym Rynku w Gorzowie 
Wlkp. Przewidywany koszt remontu w roku 2010 wyniesie 1.404.774,00 zł.
2.Pokrycie zobowiązań nastąpi z dochodów własnych miasta.

§ 4.  Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr  XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr  XLV/744/2008  
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 6.  Załącznik nr 13 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  Nr XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały .

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1866

Uchwała Nr LXIII/976/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.166,  art.184  ust.1  pkt  2,  5  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę             1.000.000,00
Dział 600 – Transport i łączność             1.000.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             1.000.000,00
wydatki majątkowe             1.000.000,00
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§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę             1.000.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 1.000.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu             1.000.000,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1.000.000,00

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1867

Uchwała Nr LXIII/977/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art. 165 ust. 4 oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 6, 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. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   521.203,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie     79.199,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     79.199,00
dochody bieżące     79.199,00
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane 
z innych źródeł     79.199,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   442.004,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność   442.004,00
dochody bieżące   436.104,00
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej   436.104,00
dochody majątkowe       5.900,00
dotacje rozwojow       5.900,00
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§ 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     10.711,00
Dział 758 - Różne rozliczenia     10.711,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe     10.711,00
wydatki bieżące     10.711,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   531.914,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie     79.199,00
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe     79.199,00
wydatki bieżące     79.199,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   452.715,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność   452.715,00
wydatki bieżące   446.815,00
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   255.572,00
dotacje     67.947,00
wydatki majątkowe       5.900,00

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

§ 5. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLV/744/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1868

Uchwała Nr LXIII/978/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.)  art.  165 ust.4, art.184 ust.1 pkt 2, 7, 11,12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
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o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:
 

§ 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     25.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport     25.000,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej     25.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje     25.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     25.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport     25.000,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej     25.000,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje     25.000,00

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

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

Poz. 1869

Uchwała Nr LXIII/979/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  165  ust.4,  art.184  ust.1  pkt  2,  7,  11  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 19.845,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 19.845,00
wydatki bieżące 19.845,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 19.845,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 19.845,00
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 19.845,00
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wydatki bieżące, w tym dotacje 19.845,00

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

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

Poz. 1870

Uchwała Nr LXIII/980/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  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 67.317,00
Dział 758 - Różne rozliczenia 67.317,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 67.317,00
wydatki bieżące 67.317,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 67.317,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 67.317,00
Rozdział 80104 – Przedszkola 67.317,00
wydatki bieżące, w tym dotacje 67.317,00

§ 3. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr  XLV/744/2008
 z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
wprowadza  się zmiany polegające na:

- zwiększeniu  planu przychodów  i  wydatków  przedszkoli miejskich  o kwotę 77.128,00
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§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr  XLV/744/2008
 z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1871

Uchwała Nr LXIII/981/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.166, art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5, 6, 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 dochodów o kwotę 3.819.521,00
Dział 600 – Transport i łączność 3.703.411,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.703.411,00
dochody majątkowe 3.703.411,00
w tym dotacje rozwojowe 3.703.411,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    116.110,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki    116.110,00
dochody majątkowe    116.110,00
w tym dotacje rozwojowe    116.110,00

§ 2.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 5.678.348,00
Dział 600 – Transport i łączność 5.284.365,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5.284.365,00
wydatki majątkowe 5.284.365,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne 5.284.365,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    393.983,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki    393.983,00
wydatki majątkowe    393.983,00
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w tym wieloletnie programy inwestycyjne    393.983,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 1.858.827,00
Dział 600 – Transport i łączność 1.380.954,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1.380.954,00
wydatki majątkowe 1.380.954,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne 1.380.954,00

Dział 750 – Administracja publiczna    200.000,00
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego    200.000,00
wydatki bieżące, w tym dotacje    200.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    277.873,00
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki    277.873,00
wydatki majątkowe    277.873,00
w tym wieloletnie programy inwestycyjne    277.873,00

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

§  5.  Załącznik  nr  4  do uchwały Rady Miasta   Gorzowa Wlkp.  nr  XLV/744/2008
z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały .

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1872

Uchwała Nr LXIII/982/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) art.184 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:
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§ 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 590.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 590.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 590.000,00
wydatki bieżące 590.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 590.000,00
Dział 600 – Transport i łączność 590.000,00
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 590.000,00
wydatki majątkowe 590.000,00

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 1873

Uchwała Nr LXIII/983/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr 261,  poz.2603 ze  zm.)  oraz  §2 ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu  położonego  w podwórzu przy ul.  Wyszyńskiego  82 o  powierzchni 
19,5m²  na czas  nieoznaczony z  Dariuszem Miernikiem.  Stawka czynszu  za  najem lokalu 
wynosi 4,30zł/m² netto miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska
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Poz. 1874

Uchwała Nr LXIII/984/2009 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

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

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

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

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIII/984/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 września 2009 r. 

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców 

lp. położenie nieruchomości

lokal

Nr i pow. 
działki

wartość 
udziału w 

gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

wysokość bonifikaty [%]

pow. [m2]
pow. pom. przynależ-

nych [m2]
wartość [zł] jednorazowa 

zapłata ceny

rozłożenie ceny 
na raty

2 lata 5 lat

1. Armii Polskiej 28/4 83,50 - 138.160
834

288m2 1.407,50 81 76 66

2. Bohaterów Westerplatte 6/55 45,70 - 102.545
335/1
396m2 237,50 77 67 57

3. Broniewskiego 6d/2 47,00 - 105.630
446/6, 446/8

1.573m2 1.490,00 79 69 59

4. Broniewskiego 6d/4 47400 - 107.510
446/6, 446/8

1.573m2 1.490,00 80 70 60

5. Fabryczna 47/8 32,80 6,08 46.430
93

140m2 467,50 45 40 30

6. Grottgera 3/12 42,10 - 98.150
599

142m2 2.220,00 80 70 60

7. Gwiaździsta 22/113 36,20 - 77.098
2099

638m2 179,25 78 68 58

8. Herberta 1/1 45,80 - 95.850
2243

287m2 1.232,50 80 70 60

9. Koniawska 19/8 31,60 7,06 39.500
516

169m2 337,50 85 80 70

10. Kosynierów Gdyńskich 105/4 68,80 - 107.000
1705

190m2 1.205,00 84 79 69

11 Matejki 84/8 48,50 - 94.610
1470

209m2 1.145,00 73 63 53

12 Mieszka I-go 28/2 57,30 - 85.760 64
283m2 1.000,00 76 71 61

13. Pomorska 3 75,70 11,70 154.445
1111/2
143m2 18.890 83 78 68

14 Sczanieckiej 57/1 62,30 - 138.130
337/5
191m2 407,50 80 70 60

15. Sikorskiego 14/13 49,50 - 98.210
2115

204m2 1.205 79 69 59

16. Słoneczna 57/29 37,80 - 79.630
2176

292m2 310,00 76 66 56

17. Słoneczna 77/1 38,50 - 85.610
2203

140m2 335,00 77 67 57

18. Słoneczna 85/18 36,20 - 81.160
2213

287m2 410,00 76 66 56

19. Słoneczna 86/1 38,40 - 85.370
2220

141m2 337,50 76 66 56

20 Słoneczna 88/9 43,20 - 98.060
2222

140m2 375,00 75 65 55

21 Spokojna 72/12 46,10 - 96.225
1079

172m2 372,50 78 68 58

22. Śląska 14/6 51,00 - 75.710
1042

206m2 587,50 81 76 66

23. Towarowa 9/5 33,37 4,43 45.685
154/2
121m2 2.280,00 44 39 29

24. Walczaka 40/14a 67,50 6,81 104.820
810/10
964m2 2.475 83 78 68

25. Wawrzyniaka 16/6 42,80 9,18 60.900
725/1
242m2 532,50 77 72 62
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Poz. 1875

Uchwała Nr LXIII/985/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIII/985/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 września 2009 r.

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych do 

przekształcenia na własność 

lp. położenie 
nieruchomości

nr 
działki

powierzchnia 
(m2)

opłata za 
przekształcenie

wysokość bonifikaty przy uiszczaniu 
opłaty jedenorazowo (%)

1. ul. Diamentowa 2126 1127 19.590 95

2. ul. Ogińskiego 
205

250/13 424 12.620 95

3. ul. Ptasia 576/5 1320 20.100 95

4. ul. Sczanieckiej 
20

354 316 12.610 95

5. ul. Skalskiego 26 1220 306 11.300 95

6. ul. Szmaragdowa 2144 914 15.890 95

7. ul. 
Wyszyńskiego 

134E

563 710 35.570 95

8. ul. Zielona 
Kotlina 31

408/52 684 21.870 95
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

Poz. 1876

Uchwała Nr LXIII/986/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 10 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  10,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w kwocie  12  255,00 zł  (słownie: 
dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania zespolenia (zszycia) ściany bocznej wraz z remontem elewacji. 

§ 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 (190) /2009

Poz. 1877

Uchwała Nr LXIII/987/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul. Mieszka I 1 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,  zmienionej  uchwałami  nr  LXIV/740/2005  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r., nr VII/75/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
21  lutego  2007r.  oraz  nr  XXXVII/595/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 czerwca 2008r. uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wspólnocie Mieszkaniowej kamienicy przy 
ul.  Mieszka  I  1,  której  pełnomocnikiem  jest  Kierownik  ADM  nr  1  Oddział  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  dotacji  w  kwocie  32  900,00  zł  
(słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie 
wykonania remontu dachu mansardowego wraz z lukarnami. 

§ 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 (190) /2009

Poz. 1878

Uchwała Nr LXIII/988/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.

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

§ 1. Nadaje się nazwę: PIŁKARSKA ulicy na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski 
odchodzącej w kierunku południowym od ulicy Ryskiej, wzdłuż stadionu piłkarskiego. 

§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1879

Uchwała Nr LXIII/989/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwę: TYTANITOWA ulicy na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski 
odchodzącej  w  kierunku  zachodnim  od  ulicy  Żwirowej,  położonej  pomiędzy  ulicami 
Kamienną a Bazaltową. 

§  2.  Plan  sytuacyjny  położenia  ulicy  Tytanitowej  stanowi  załącznik  do  niniejszej 
uchwały.
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§  3.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego. 

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

Poz. 1880

Uchwała Nr LXIII/990/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym na 
północ od ulicy Szczecińskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia  
21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.  j.  Dz.  U. z 2007 r.  Nr 19, poz.  115 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym 
na północ od ulicy Szczecińskiej: 
1)  PEŁCZYCKA  -  ulicy  odchodzącej  w  kierunku  północnym  od  ulicy  Szczecińskiej, 
położonej między ulicami Koszalińską i Wolińską; 
2) SŁUPSKA - ulicy łączącej ulicę Szczecińską z ulicą Kołobrzeską, położonej na wschód od 
ulicy Koszalińskiej; 
3) POŁCZYŃSKA - ulicy odchodzącej w kierunku wschodnim od ulicy Słupskiej; 
4)  ŁOBESKA  -  ulicy  odchodzącej  w  kierunku  południowym  od  ulicy  Kołobrzeskiej, 
położonej na wschód od ulicy Słupskiej; 
5)  DRAWSKA - ulicy leżącej  przy południowym krańcu ulicy Łobeskiej,  równoległej  do 
ulicy Szczecińskiej. 

§ 2. Nadaje się nazwę: NOWOGARDZKA ulicy łączącej ulicę Szczecińską z ulicą 
Stargardzką, położonej między ulicami Lipiańską i Wolińską. 

§ 3. Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§  4.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Gorzowa 
Wielkopolskiego. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

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

 
Poz. 1881

Uchwała Nr LXIII/991/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie przyporządkowania nazw: ul. Stanisława Mikołajczyka i Plac Jana Pawła II.

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

§  1.  Ustala  się  nazwę:  STANISŁAWA  MIKOŁAJCZYKA  ulicy  na  terenie  
Miasta  Gorzów  Wielkopolski  odchodzącej  w  kierunku  wschodnim  od  ulicy  Biskupa 
Wilhelma Pluty.
 

§  2.  Ustala  się  nazwę:  PLAC JANA PAWŁA II  ulicy  na  terenie  Miasta  Gorzów 
Wielkopolski łączącej ulicę gen. Leopolda Okulickiego z ulicami: Biskupa Wilhelma Pluty 
i Komisji Edukacji Narodowej, dochodzącej ponownie do ulicy Biskupa Wilhelma Pluty na 
przedłużeniu  ulicy  Stanisława  Mikołajczyka  oraz  placowi  ograniczonemu  tą  ulicą  i  ulicą 
Biskupa Wilhelma Pluty. 

§ 3. Uchyla się wcześniejsze postanowienia: Uchwały Nr VII/34/89 Miejskiej Rady 
Narodowej  w Gorzowie Wlkp.  z  dnia  30.  06.  1989 r.  i  Uchwały NR LVIII/326/97 Rady 
Miejskiej  w Gorzowie Wlkp. z dnia 3 czerwca 1997 r.,  dotyczące nazw: ulica Stanisława 
Mikołajczyka i Plac Jana Pawła II. 

§ 4. Plan sytuacyjny położenia ulic i placu stanowi załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

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

Poz. 1882

Uchwała Nr LXIII/992/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie przyporządkowania nazwy: ul. Marcina Kasprzaka.

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

§  1.  Ustala  się  przebieg  ulicy  MARCINA  KASPRZAKA  na  terenie  Miasta  
Gorzów Wielkopolski: rozpoczyna się od ulicy Koniawskej, biegnie początkowo w kierunku 
zachodnim do Ronda Marcina Kasprzaka, dalej biegnie w kierunku południowo – zachodnim, 
po czym na wysokości ulicy Niwickiej odchyla się w kierunku południowym i dochodzi do 
granicy miasta. 

§  2.  1.Uchyla  się  §1  pkt  1  uchwały  nr  XXII/246/2003  Rady  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubuskiego Nr 1, poz. 22). 

2.Uchyla  się  §1  pkt  2  lit.  h  uchwały  Nr  50/XVI/77  Miejskiej  Rady  Narodowej  
w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 listopad 77. 

§  3.  Plan  sytuacyjny  położenia  ulicy  stanowi  załącznik  graficzny  do  niniejszej 
uchwały. 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady  Miasta  pok.  218
w godzinach urzędowania.
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Poz. 1883

Uchwała Nr LXIII/993/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wzniesienia pomnika w formie obelisku upamiętniającego Nauczycieli 
Tajnego Nauczania, Pionierów, Nauczycieli, Pedagogów i Pracowników Oświaty na terenie 

Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej

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

§ 1. Rada Miasta postanawia wznieść pomnik w formie obelisku upamiętniającego 
Nauczycieli Tajnego Nauczania, Pionierów, Nauczycieli, Pedagogów i Pracowników Oświaty 
na terenie Cmentarza Komunalnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Żwirowej. 

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

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

Woceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Poz. 1884

Uchwała Nr LXIII/994/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wzniesienia pomników Ernsta Henselera i Jana Korcza na skwerze przy 
ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1. Rada Miasta postanawia wznieść pomniki Ernsta Henselera i Jana Korcza w formie 
rzeźb przedstawiających postacie malarzy na skwerze przy ul. Łokietka w Gorzowie Wlkp. 

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

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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska
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Poz. 1885

Uchwała Nr LXIII/995/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Poradni Nefrologicznej Wieku Rozwojowego 
w Zespole Szpitalnym ul. J. Dekerta 1 oraz Poradni Stomatologicznej w Zespole Szpitalnym 

ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wlkp.

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

§ 1. Opiniuje się negatywnie likwidację Poradni Nefrologicznej Wieku Rozwojowego 
w Zespole Szpitalnym ul. J. Dekerta 1 oraz Poradni Stomatologicznej w Zespole Szpitalnym 
ul. Walczaka 42. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Wojciechowska

Załącznik
do Uchwały nr LXIII/995/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 września 2009 r.

 
Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta Gorzowa Wlkp. szczegółowo zapoznała się 

z argumentami  zawartymi  w wystąpieniu skierowanym do Przewodniczącej  Rady Miasta  
i projektem uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie kolejnych przekształceń 
Szpitala  Wojewódzkiego  w  Gorzowie.  Komisja  zapoznała  się  też  szczegółowo  
ze stanowiskiem w tej sprawie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przekazanym Marszałkowi 
Województwa Lubuskiego w dniu 25.09.2009 i w pełni popiera zawarte w piśmie Prezydenta 
sugestie  i  propozycje,  dotyczące  przekształcenia  Szpitala  Wojewódzkiego  w  Gorzowie. 
Przekształcanie  Szpitala  nie  może  powodować  trwającą  likwidację  wielu  jego 
dotychczasowych  komórek  i  usług  oraz  ograniczać  dostępność  mieszkańcom  Gorzowa  
i  północnej  części  województwa  do  likwidowanych  i  ograniczanych  świadczeń.  Trudno 
inaczej  traktować  np.  zamiar  przekazania  opieki  nad  pacjentami  Poradni  Nefrologicznej 
Wieku  Rozwojowego,  którą  zamierza  się  likwidować,  niepublicznej  placówce w Zielonej 
Górze.  O  likwidacji  tej  poradni,  jak  i  Poradni  Stomatologicznej  nie  mogą  decydować, 
wskazane w projekcie,  tylko trudności  kadrowe i  limity zlecanych  usług przez Narodowy 
Fundusz  Ochrony  Zdrowia.  Rada  Miasta  Gorzowa,  w  trosce  o  dostępność  i  jakość 
oferowanych  usług  zdrowotnych  przez  Szpital  Wojewódzki  w  Gorzowie  dla  pacjentów  
z  Gorzowa  i  północnej  części  województwa,  wnosi  o  umożliwienie  zapoznania  się  
z docelową koncepcją organizacyjną i kadrową Szpitala w Gorzowie Wlkp. Generalną zasadą 
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wszelkich  przekształceń  szpitala  powinno  być  przede  wszystkim  to,  aby  nie  ograniczać 
dostępu  pacjentów  do  świadczeń  zdrowotnych  prowadzonych  przez  Szpital  Wojewódzki. 
Komisja  Spraw  Społecznych  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  posiedzeniu  w  dniu 
29.09.2009r,  postanowiła  zaproponować  Radzie  Miasta  negatywne  zaopiniowanie 
przedstawionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego. 

Poz. 1886

Uchwała Nr LXIV/996/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy z  dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j.  z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
ze zm.) oraz art. 5 ust. 1- 4, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych[1] (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.: 
1) od gruntów: 
a)  związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1m2 powierzchni, 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,72 zł od 
1 ha powierzchni, 
c)  pozostałych,  w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni, 
d) związanych z działalnością pół golfowych – 0,28 zł od 1 m2 powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  –  19,48  zł  od  1  m2 

powierzchni użytkowej, 
c)  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 9,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
d)  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  udzielania  świadczeń 
zdrowotnych – 3,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
e)  pozostałych,  w tym zajętych  na prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku 
publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  6,59  zł  od  1  m2 powierzchni 
użytkowej; 
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 
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§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych  zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości  grunty  i  budynki  lub  ich  części 
stanowiące własność Miasta Gorzowa Wlkp.,  które znajdują się w jego władaniu lub jego 
jednostek  organizacyjnych  w  okresie  kiedy  nie  są  wykorzystywane  dla  realizacji  zadań 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

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

§  5.  Traci  moc  uchwała  Nr  XLII  695/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
29  października  2008  roku  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji  
i deklaracji podatkowych na 2009 rok. 

§  6.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

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

Poz. 1887

Uchwała Nr LXIV/997/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp. na 2010 rok

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy z  dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) 
i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
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(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2010 r. 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 648 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.008 zł, 
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.261 zł
2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  
12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, według stawek 
podatkowych określonych w załączniku Nr 1 do uchwały. 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i  poniżej  
12 ton - 1.429 zł
4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż  
12 ton, w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, według 
stawek podatkowych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały. 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą  od  7  ton  i  poniżej  12  ton,  z  wyjątkiem związanych  wyłącznie  z  działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.238 zł
6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego,  według  stawek  podatkowych 
określonych w załączniku Nr 3 do uchwały. 
7) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.164 zł, 
b) od równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.970 zł

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

§  3.  Traci  moc  uchwała  Nr  XLII/697/2008  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
29  października  2008  roku  w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku  od  środków 
transportowych na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2009 rok. 

§  4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXIV/997/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton 

 
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita w tonach Stawka podatku 

(w złotych) 
nie mniej
niż

mniej niż

Dwie osie
12 13 1.396 zł
13 14 1.483 zł
14 15 1.536 zł
15 1.574 zł

Trzy osie
12 17 1.588 zł
17 19 1.626 zł
19 21 1.691 zł
21 23 1.737 zł
23 25 1.828 zł
25 1.963 zł

Cztery osie i więcej
12 25 2.109 zł
25 27 2.178 zł
27 29 2.248 zł
29 31 2.480 zł
31 2.508 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXIV/997/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego, 
przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba  osi  i  dopuszczalna  masa 
całkowita  zespołu  pojazdów: 
ciągnik  siodłowy  +  naczepa, 
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku 
(w złotych)

nie mniej
niż mniej niż
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Dwie osie
12 18 1.594 zł
18 25 1.755 zł
25 31 1.866 zł
31 2.003 zł

Trzy osie
12 40 1.963 zł
40 2.578 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXIV/997/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

 
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem 

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita zespołu pojazdów: 
naczepa/przyczepa + pojazd 

silnikowy (w tonach)

Stawka podatku 
(w złotych) 

nie mniej
niż

mniej niż

Jedna oś
12 18 1.185 zł
18 25 1.322 zł
25 1.471 zł

Dwie osie
12 28 1.451zł
28 33 1.503 zł
33 38 1.542 zł
38 1.755 zł

Trzy osie
12 38 1.529 zł
38 1.963 zł

Niniejsza  ustawa  dokonuje  w  zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 
z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące 
ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w  niniejszej  ustawie  -  z  dniem uzyskania  przez 
Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w  Unii  Europejskiej  -  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 
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Poz. 1888

Uchwała Nr LXIV/998/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 121, poz. 844 
ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W podstawie  prawnej  do  uchwały  Nr  XLII/698/2008  Rady  Miasta  Gorzowa 
Wlkp. z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu 
płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. dodaje się 
art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 listopada 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

§  2  Zmianie  ulega  Załącznik  Nr  1  do  uchwały  Nr  XLII/698/2008  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru 
i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., 
który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§  4.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIV/998/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH
 
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I 
PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GEUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:
a) do 4 m2 13 zł
b) 5 - 6 m2 21 zł
c) 7 - 10 m2 32 zł
d) powyżej 10 m² 42 zł
2) ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH 
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a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne 53 zł
b) gałązki choinkowe 11 zł
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 21 zł
d) kartki świąteczne 13 zł
e) inne artykuły świąteczne 16 zł
2.  SPRZEDAŻ  W  MIEJSCACH  NIE  WYZNACZONYCH  PRZEZ 
PREZYDENTA  MIASTA  LUB  BEZ  ZEZWOLENIA  NA 
DYSPONOWANIE GRUNTEM

50 zł

II. PLACE TARGOWE 
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładowności do 0,5t   5 zł
b) z samochodu o ładowności 0,5t – 1,5t                                                              6 zł
c) z samochodu o ładowności 1,5t – 4,5t 11 zł
d)  z  samochodu  o  ładowności  ponad  4,5t,  z  autobusu,  z  przyczepy 
campingowej, 13 zł

 e)  z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze 11 zł 
2)  SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 1 m2   3 zł
b) 2 – 4 m2   8 zł
c) 5 – 6 m2 11 zł
d) 7 – 10 m2 17 zł
e) za każdy 1 m ² powyżej 10 m2   2 zł
3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA   2 zł
4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu 16 zł
b) samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej,        
przyczepy do samochodu osobowego, samochodu  o ładowności do 3,5t,       
motocykla, motoroweru lub skutera 

13 zł

c) samochodu ciężarowego o ładowności ponad 3,5t 21 zł
d) roweru   6 zl
5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW   5 zł
6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby 32 zł
b) gałązki choinkowe   5 zł
c) kwiaty, wieńce, znicze, świece lub grys 11 zł
d) inne artykuły świąteczne   8 zł 
III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI I STREFĄ ŚRÓDMIEJSKĄ
1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:  
a) do 1 m²   6 zł
b) 2 – 4 m² 17 zł
c) 5 – 6 m² 21 zł
d) 7 – 10 m² 34 zł
e) za każdy 1 m² powyżej 10 m²   4 zł

Objaśnienia:

1.STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – 
Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich –  Herberta. 
2. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy: 
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a) ul.Szczecińskiej (giełda – w części administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorzowie Wlkp.),
b) ul.Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego), 
c) ul.Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego), 
d) ul.Przemysłowej, 
e) ul.Witosa, 
f) ul.Cichońskiego,
określone  na  załącznikach  mapowych  nr  1-6,  stanowiących  integralną  część  niniejszej 
uchwały. 
3. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w I.STREFA ŚRODMIEJSKA pkt 1 ppkt 2 
i II. PLACE TARGOWE pkt 6  dotyczy okresów: 
a) Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą, 
b) Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
c) Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII. 
4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów świątecznych z różnych grup rodzajowych 
pobiera się opłatę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.
5. Sprzedaż  z  miejsc  o  powierzchni  oznacza  powierzchnię  zajętą  przez  towary  oraz 
urządzenia (obiekty),  z których dokonuje się sprzedaży,  a także powierzchnię zajętą przez 
towary znajdujące się wokół tych urządzeń (obiektów) i zaplecze magazynowe.
6.  Dzienna stawka opłaty targowej  nie  może przekroczyć  górnej  granicy określonej  przez 
Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na 
2010 rok wynosi 681,54 zł. 

Poz. 1889

Uchwała Nr LXIV/999/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

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

§  1.  W  uchwale  Nr  XLV/754/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008r. w sprawie jednostkowej  stawki dotacji  przedmiotowej  na rok 2009 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. wprowadza się zmianę polegającą na 
tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIV/999/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

Kalkulacja  jednostkowej  stawki  dotacji  przedmiotowej  w  budżecie  na  rok  2009  na 
administrowanie  komunalnym  zasobem  mieszkaniowym  i  użytkowym  przez  Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej.
Dotacja przedmiotowa w kwocie 9.447.461,00zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek:

lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa
kwota 
dotacji
w zł

1. Kontynuacja remontu budynku po hotelu „Metalowiec”
kalkulacja dla: 4 727,71 m² 105,76zł/m²      500 003

2. Remonty lokali z ruchu ludności 
kalkulacja dla: 80 lokali 25 000zł/lokal   2 000 000

3.
Remont budynku przy ul.Słonecznej 62a (siedziba klubu 
„Zodiak” i biblioteki) 
kalkulacja dla: 1 budynek

51 275zł/budynek        51 275

4. Remont tarasu budynku przy ul. Kwiatowej 49A-C
kalkulacja dla: 1 929,23 m² 259,17zł/m²     499 999

5.
Aktualizacja  dokumentacji  technicznej  budynków 
Wspólnot Mieszkaniowych
kalkulacja dla: 800 lokali

250zł/lokal     200 000

6. Budowa altanek śmietnikowych 
kalkulacja dla: 22 altanki 25 000zł/altankę      550 000

7.
Wymiana  stolarki  okiennej  w  bud.  Przychodni  przy 
ul.Mieszka I 42
kalkulacja dla: 729,95 m²

109,60zł/m²        80 003

8. Remont wiatrołapu przy ul. Baczyńskiego 24
kalkulacja dla: 1 sztuka 15 000zł/szt.       15 000

9.
Zaliczka  na  fundusz  remontowy udział  Gminy              
we Wspólnotach Mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 286 876 m²

8,71zł/m²   2 498 690

10.
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu 
remontowego za lata ubiegłe 
kalkulacja dla: 500 wspólnot

4 000zł/wspólnotę   2 000 000

11.
Dopłata  różnicy  do  czynszu  w  lokalach  socjalnych 
komunalnych
kalkulacja dla: 11 117 m²

33,33zł/ m²      370 530

12.

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych
w zasobie GTBS na potrzeby komunalne 
kalkulacja dla powierzchni : 2 040,82 m² 
9,40 zł x12 m-cy=112,80zł (stawka w zasobie GTBS) 
-4,50 zł x12 m-cy=54zł        (stawka w z. komunalnym) 
4,90 zł x12 m-cy=58,80zł  (różnica)

58,80zł/m²      120 000 

13. Spłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych 
kalkulacja dla: 3 wniosków 1 666,67zł/kaucję         5 000
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14. Administrowanie halą nr 3 przy ul. Przemysłowej 
kalkulacja dla: 2.994 m²  33,40zł/m²      100 000

15.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 61 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
- 605,00zł - udział właścicieli prywatnych (12,1%)
= 4.395,00zł - udział Miasta (87,9%)

4 395zł/udz. Miasta          4 395

16. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 62 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
- 2.690,00zł - udział właścicieli prywatnych (53,8%)
=2.310,00zł - udział Miasta (46,2%)

2 310zł/udz. Miasta          2 310

17.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 63 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
- 1.365,00zł - udział właścicieli prywatnych (27,3%)
=3.635,00zł  - udział Miasta (72,7%)

3 635zł/udz. Miasta          3 635

18.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 64 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
-1.655,00zł - udział właścicieli prywatnych (33,1%)
=3.345,00zł - udział Miasta (66,9%)

3 345zł/udz. Miasta         3 345

19.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 64a - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
-2.420,00zł - udział właścicieli prywatnych (48,4%)
=2.580,00zł - udział Miasta (51,6%)

2 580zł/udz. Miasta          2 580

20.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 65a - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
-3.540,00zł - udział właścicieli prywatnych (70,8%)
=1.460,00zł - udział Miasta (29,2%)

1 460zł/udz. Miasta          1 460

21.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy  ul. Mieszka I 67 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł - koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
-3.465,00zł - udział właścicieli prywatnych (69,3%)
=1.535,00zł - udział Miasta (30,7%)

1 535zł/udz. Miasta          1 535

22.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 69 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł – koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:  -  2.075,00zł  –  udział  właścicieli  prywatnych 
(41,5%)
=2.925,00zł – udział Miasta (58,5%)

2 925zł/udz. Miasta          2 925
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23.

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku 
przy ul. Mieszka I 70 - kalkulacja dla udziału Miasta:
5.000,00zł – koszt dokumentacji dla całego budynku, w 
tym:
- 2.185,00zł – udział właścicieli prywatnych (43,7%)
=2.815,00zł – udział Miasta (56,3%)

2 815zł/udz. Miasta          2 815

24.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 1 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
 75.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 49.350,00zł – udział właścicieli prywatnych (65,8%)
=25.650,00zł – udział Miasta (34,2%)

25 650zł/udz. Miasta        25 650

25.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 2 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  75.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 45.150,00zł – udział właścicieli prywatnych (60,2%)
=29.850,00zł – udział Miasta (39,8%)

29 850zł/udz. Miasta       29 850

26.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 3
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  75.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 14.925,00zł – udział właścicieli prywatnych (19,9%)
=60.075,00zł – udział Miasta (80,1%)

60 075zł/udz. Miasta       60 075

27.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 4 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  70.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 36.890,00zł – udział właścicieli prywatnych (52,7%)
=33.110,00zł – udział Miasta (47,3%)

33 110zł/udz. Miasta       33 110

28.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 5 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  65.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 16.120,00zł – udział właścicieli prywatnych (24,8%)
=48.880,00zł – udział Miasta (75,2%)

48 880zł/udz. Miasta       48 880

29.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 6 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  60.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 40.320,00zł – udział właścicieli prywatnych (67,2%)
=19.680,00zł – udział Miasta (32,8%)

19 680zł/udz. Miasta       19 680

30.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 7 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  70.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 52.990,00zł – udział właścicieli prywatnych (75,70%)
=17.010,00zł - udział Miasta (24,3%)

17 010zł/udz. Miasta       17 010
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31.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 8 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  60.000,00zł – koszt remontu całego budynku, w tym:
- 52.800,00zł – udział właścicieli prywatnych (88,0%)
=  7.200,00zł – udział Miasta (12,0%)

7 200zł/udz. Miasta          7 200

32.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 9 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  72.000,00zł - koszt remontu całego budynku, w tym:
- 24.624,00zł - udział właścicieli prywatnych (34,2%)
=47.376,00zł - udział Miasta (65,8%)

47376zł/udz. Miasta        47 376

33.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 10 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  60.000,00zł - koszt remontu całego budynku, w tym:
- 49.020,00zł - udział właścicieli prywatnych (81,7%)
=10.980,00zł - udział Miasta (18,3%)

10 980zł/udz. Miasta        10 980

34.

Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Mieszka 
I 11 
- kalkulacja dla udziału Miasta:
115.000,00zł - koszt remontu całego budynku, w tym:
- 45.885,00zł - udział właścicieli prywatnych (39,9%)
=69.115,00zł - udział Miasta (60,1%)

69 115zł/udz. Miasta        69 115

35.

Wykonanie  remontu  elewacji  budynku  przy 
ul.Chrobrego 13
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  70.000,00zł - koszt remontu całego budynku, w tym:
- 26.810,00zł - udział właścicieli prywatnych (38,3%)
=43.190,00zł - udział Miasta (61,7%)

43 190zł/udz. Miasta        43 190

36.

Wykonanie  remontu  dachu  mansardowego  wraz  z 
lukarnami  budynku przy ul.Mieszka I 1
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  50.000,00zł - całkowity koszt remontu, w tym:
- 32.900,00zł - udział właścicieli prywatnych (65,8%)
=17.100,00zł - udział Miasta (34,2%)

17 100zł/udz. Miasta        17 100

37.

Wykonanie zespolenia ściany bocznej wraz z remontem 
elewacji budynku przy ul.Mieszka I 10
- kalkulacja dla udziału Miasta:
  15.000,00zł - całkowity koszt remontu, w tym:
- 12.255,00zł - udział właścicieli prywatnych (81,7%)
=  2.745,00zł - udział Miasta (18,3%)

2 745zł/udz. Miasta          2 745

RAZEM   9 447 461
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Poz. 1890

Uchwała Nr LXIV/1000/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

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

§  1.  W  uchwale  Nr  XLV/755/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008 roku w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp., zmienionej uchwałą 
Nr LVI/922/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r., uchwałą LX/956/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. 
oraz  uchwałą  Nr  LXIII/972/2009  z  dnia  30  września  2009 r.  wprowadza  się  następujące 
zmiany: 
1) zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały: 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik
do Uchwały nr LXIV/1000/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie 
i eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców Miasta: 

L.p. Jednostka organizacyjna kwota dotacji 
przedmiotowej

stawka dotacji przedmiotowej

1. Imprezy 308.450,00 zł. 4,71 zł.
2. Stadion sportowy ul. 

Myśliborska
476.809,00 zł. 6,40 zł.

3. Stadion żużlowy ul. Śląska 461.000,00 zł. 12,21 zł.
4. Ośrodek przywodny w 

Nierzymiu
190.000,00 zł. 5,57 zł.

5. Boisko w Małyszynie 99.800,00 zł. 11,07 zł.
Razem dotacja: 1.536.059,00 zł.
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Poz. 1891

Uchwała Nr LXIV/1001/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej w 2009r.

Na  podstawie  art.  35a  ust.3  w  związku  z  art.  48  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  
27  sierpnia  1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U.2008r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 
Osób  Niepełnosprawnych  jednostkom  samorządu  terytorialnego  (Dz.  U.  2003r.  Nr  88  
poz. 808 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  W  Uchwale  Nr  XLIX/818/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
04  marca  2009r.  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  finansowego  środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2009r., § 1 otrzymuje brzmienie: „ § 1 określa się zadania oraz 
środki  na  ich  realizację  z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 
według  algorytmu  dla  powiatu  grodzkiego  Razem:  -  3.066.996,-zł  z  czego:  1.Środki 
finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie: - 205.000,-zł w tym: 
1)  dofinansowanie  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na  wniesienie 
wkładu do socjalnej (art.12 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych) - 200.000,-zł. 
2) dostosowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych (art.38 i 40 
ustawy) - 5.000,-zł. 
2.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej - 2.861.996,-zł w tym: 

1) dofinansowanie  na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  na 
wniesieniewkładu do socjalnej (art. 12 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)- 200.000,-zł.

2) Dostosowanie  kosztów  szkolenia  i  przekwalifikowania  osób  niepełnosprawnych  
(art.38 i 40 ustawy)- 5.000,-zł.
2.  Środki  finansowe  na  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  społecznej-  2.861.996,-zł.  
W tym:

1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 
art. 35 ust 1 pkt 8- 1.405.620,-zł.
2)  dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w  turnusach 
rehabilitacyjnych- 519.931,-zł.
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,  przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym- 727.175,-zł.
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osobom niepełnosprawnym- 39.270,-
zł.
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych- 170.000,-zł.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania przeniesień 
środków finansowych na poszczególne zadania. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1892

Uchwała Nr LXIV/1002/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie Rodzinny Dom 
Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Na  podstawie  art.12  pkt  8  lit  „i”  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.); art.21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
oraz art.19 pkt.4 oraz art.85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  
(t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz.728 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wydzielić z dniem 1 stycznia 2010 roku z zakresu zadań Gorzowskiego Centrum 
Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej  w  Gorzowie  Wlkp.  działalność  dotyczącą 
prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka. 

§  2.  1.Utworzyć  Rodzinny  Dom  Dziecka  jako  jednostkę  organizacyjną  miasta, 
działającą w formie jednostki budżetowej. 
2.Dom, o którym mowa w ustępie 1 wykonywał będzie zadania własne powiatu dotyczące 
zapewnienia rodzinnej opieki nad dziećmi. 

§  3.  Siedziba  Rodzinnego  Domu  Dziecka  mieści  się  w  Gorzowie  Wlkp.,  przy  
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. 

§  4.  Obsługę  finansowo  -  księgową  Rodzinnego  Domu  Dziecka  ustali  Prezydent 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

§  5.  Mienie  będące  we  władaniu  Rodzinnego  Domu  Dziecka  staje  się  mieniem 
utworzonej jednostki. 

§ 6. Należności i zobowiązania przejmuje utworzona jednostka. 

§ 7. Pracownicy Rodzinnego Domu Dziecka stają się pracownikami jednostki. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1893

Uchwała Nr LXIV/1003/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art.  12 pkt. 8 lit.  „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.  j.  Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.),  art.  21 ust.  2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 85 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 
ze zm.)  oraz Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 19 października 
2007r.  w  sprawie  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  (Dz.  U.  z  2007r.  Nr  201,  
poz. 1455) uchwala się co następuje:

DZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. działa na podstawie obowiązującego 
prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: 1.ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (t. j. Dz. U. 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.); 
2.ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r. Nr 142,  
poz.1592 ze zm.), 
3.ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005r. Nr 249, poz. 2104 
ze zm.), 
4.Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  października  2007r.  
w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455). 

DZIAŁ II. Nazwa i siedziba Rodzinnego Domu Dziecka. 

§ 2. Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. zwany dalej  RDD jako placówka 
opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego jest jednostką organizacyjną nie posiadającą 
osobowości  prawnej,  działającą  jako  wyodrębniona  jednostka  budżetowa  Miasta  
Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Siedziba RDD mieści się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyszyńskiego 1. 

§  4.  RDD  używa  na  wywieszkach,  pieczątkach,  formularzach,  ogłoszeniach  oraz 
korespondencji nazwy Rodzinny Dom Dziecka w Gorzowie Wlkp. 

§ 5. RDD nie posiada tablicy urzędowej. 

§  6.  RDD jako  placówka  opiekuńczo  –  wychowawcza  typu  rodzinnego  zapewnia 
dzieciom całkowicie  lub  częściowo pozbawionym  opieki  rodziców dzienną  i  całodobową 
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opiekę oraz wychowanie, w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. 

§  7.  W  placówce  rodzinnej  może  przebywać  od  4  do  8  dzieci.  W  szczególnie 
uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. 

DZIAŁ III. Zadania Rodzinnego Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. 

§  8.  Do  zadań  RDD  w  szczególności  należy:   1.stworzenie  jednej,  wielodzietnej 
rodziny dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej, 
2.wychowanie dzieci w różnym wieku, w tym dorastających i usamodzielniających się, 
3.umożliwienie wspólnego wychowania i opieki licznemu rodzeństwu, 
4.zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, 
5.ustalenie zasad kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z sądem, centrum pomocy 
i ośrodkiem adopcyjno – opiekuńczym. 

§  9.  Placówka  rodzinna  współpracuje  z  ośrodkiem  adopcyjno  –  opiekuńczym  
i  centrum  pomocy  w  celu  zapewnienia  wysokiej  jakości  i  skuteczności  oddziaływań 
wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem. 

DZIAŁ VI. Organizacja Rodzinnego Domu Dziecka. 

§  10.  Działalnością  RDD  kieruje  Dyrektor  powoływany  i  odwoływany  przez 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 11. Dyrektor podejmuje wszystkie decyzje dotyczące funkcjonowania RDD, a nie 
zastrzeżone do kompetencji innych organów. 

§  12.  Dyrektor  placówki  rodzinnej  jest  jednocześnie  wychowawcą.  W  razie  jego 
nieobecności  placówką  rodzinną  kieruje  osoba  wyznaczona  przez  podmiot  prowadzący,  
w uzgodnieniu z dyrektorem. 

§  13.  Osobą  upoważnioną  do  składania  oświadczeń  woli  w  zakresie  zobowiązań 
finansowych jest Dyrektor i osoba prowadząca rachunkowość jednostki. 

§  14.  Dyrektor  RDD  działa  na  podstawie  pełnomocnictw  udzielonych  przez 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., które określają jego uprawnienia i kompetencje. 

§  15.  Szczegółową  organizację  RDD  i  zakres  sprawowanej  w  RDD  opieki  nad 
dzieckiem określa regulamin organizacyjny. 

§ 16. Nadzór nad działalnością RDD sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przy 
pomocy  Gorzowskiego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  i  Polityki  Społecznej,  a  nadzór 
pedagogiczny sprawuje Wojewoda Lubuski. 

DZIAŁ V. Gospodarka finansowa. 

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

§  18.  RDD  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  podstawie  planu  finansowego 
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ustalonego przez Dyrektora i zatwierdzonego przez Dyrektora GCPRiPS. 

§ 19. RDD posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

DZIAŁ VI. Postanowienia końcowe. 
§ 20. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 

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

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Poz. 1894

Uchwała Nr LXIV/1004/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  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 200.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200.000,00
dochody majątkowe 200.000,00
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200.000,00

§ 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 200.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 200.000,00
wydatki majątkowe 200.000,00

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

Przewodnicząca Rady Miasta 

Krystyna Sibińska
 

1895

Uchwała Nr LXIV/1005/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  165  ust.4,  art.184  ust.1  pkt.  2,  7,  14  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
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     30.552,00
Dział 758 - Różne rozliczenia     26.504,00
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe     26.504,00
wydatki bieżące     26.504,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie       4.048,00
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       4.048,00
wydatki bieżące, w tym dotacje       4.048,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     30.552,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie                 30.552,00
Rozdział 80104 – Przedszkola     26.504,00
wydatki bieżące, w tym dotacje     26.504,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność       4.048,00
wydatki bieżące       4.048,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

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

1896

Uchwała Nr LXIV/1006/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.) oraz art.166 ust.4 oraz art.184 ust.1 pkt 2, 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   347.151,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   347.151,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   347.151,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   347.151,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   347.151,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie     61.195,00
Rozdział 80104 – Przedszkola     61.195,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne     61.195,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport   285.956,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe   285.956,00
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne   285.956,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania.
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1897

Uchwała Nr LXIV/1007/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.  165  ust.4,  art.184  ust.1  pkt.  2,  7,  14  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
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            2.117.691,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego            2.117.691,00
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego            2.117.691,00
wydatki bieżące            2.117.691,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę            2.117.691,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie            2.116.379,00
Rozdział 80104 – Przedszkola            2.116.379,00
wydatki bieżące, w tym dotacje            2.116.379,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza       1.312,00
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka       1.312,00
wydatki bieżące, w tym dotacje       1.312,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218  
w godzinach urzędowania.
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1898

Uchwała Nr LXIV/1008/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.  a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust.2 pkt 10 i art.68 ust.1 pkt 
6  ustawy z dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  
Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  1.Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  99%  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości  obejmującej  działkę  Nr  1857/11  o  pow.  6.446  m2,  położonej  przy  
ul. Słowiańskiej, w kwocie 535.211 zł netto. 
2.Sprzedaż  nieruchomości  następuje  na  rzecz  Parafii  Rzymsko-Katolickiej  
p.w. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na działalność sakralną. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1899

Uchwała Nr LXIV/1009/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.68 ust.1 pkt 1, w związku z art. 6 
pkt  6  oraz  art.  37  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§  1.  1.Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  99%  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży 
nieruchomości  obejmującej  działkę  Nr  1857/12  o  pow.11.816m2,  położonej  przy  
ul. Słowiańskiej. 
2.Sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację 
celu publicznego - budowę siedziby Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp. 
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§ 2. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta 
ją na inne cele niż cel uzasadniajacy udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od 
dnia jej nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
waloryzacji. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1900

Uchwała Nr LXIV/1010/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

57



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIV/1010/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych dp 

przekształcenia na własność 

Lp. położenie 
nieruchomości

nr 
działki

powierzchnia 
(m2)

opłata za 
przekształce

nie (zł)

wysokość bonifikaty przy 
uiszczeniu opłaty jednorazowo 

(%)

1. ul. Brauna 17 270/2 731 12.510 95

2. ul. Czołgistów 477 841 15.820 95

3. ul. Metziga 15 415/1 i 
415/2

776 26.250 95

4. ul. 
Wróblewskiego

625 1129 24.330 95
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1901

Uchwała Nr LXIV/1011/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXIV/1011/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

lp. położenie nieruchomości

lokal

Nr i pow. 
działki

wartość 
udziału w 

gruncie lub 
wysokość 
pierwszej 
opłaty [zł]

wysokość bonifikaty [%]

pow. [m2]
pow. pom. przynależ-

nych [m2]
wartość [zł] jednorazowa 

zapłata ceny

rozłożenie ceny 
na raty

2 lata 5 lat

1. Al.Konstytucji 3 Maja 9/11 54,30 - 77.929
1552

247m2 1.051,50 80 75 65

2. Al.Konstytucji 3 Maja 10/6 64,80 - 99.650
1551

362m2 1.277,50 74 69 59

3. Al.Konstytucji 3 Maja 63/11 22,20 2,90 52.680 596/1,596/2
283 390,00 80 70 60

4. Al.Konstytucji 3 Maja 65/5 22,30 - 53.665
594

141m2 371,25 73 63 53

5. Armii Polskiej 21/2 79,76 10,40 120.910
1083

311m2 2.007,50 85 80 70

6. Armii Polskiej 14/6 78,80 - 123.845
1147

429m2 2.411,25 85 80 70

7. Armii Polskiej 14/7 71,40 - 108.980
1147

429m2 2.190,00 85 80 70

8. Broniewskiego 6f/1 52,70 - 117.550
446/1,446/3, 
446/4,446/9

1.615m2
1.737,50 79 69 59

9. Chrobrego 12a/2 38,87 - 79.950
887

178m2 1.062,50 80 70 60

10. Dowgielewiczowej 29/3 62,40 - 145.970
800

146m2 975,00 77 67 57

11. Dowgielewiczowej 29/5 62,10 - 145.290
800

146m2 965,00 77 67 57

12. Drzymały 24/2 75,80 8,50 104.860
964/2
292m2 5.237,50. 81 76 66

13. Drzymały 27/4 54,48 17,30 63.330
1001

971m2 27.010,00 76 71 61

14. Drzymały 40/8 103,30 - 151.630
1021

269m2 2.680,00 79 74 64

15. Kostrzyńska 4/4 37,72 5,56 52.930
657/2
521m2 5.150,00 76 71 61

16. Kostrzyńska 87e/1 55,69 9,94 88.970
742/1

4.243m2 22.240,00 74 64 54

17. Kosynierów Gdyńskich 80/11 64,00 - 96.420
720

248m2 1.760,00 77 72 62

18. Krzywoustego 11/11 69,80 8,04 104.615
811

390m2 2.810,00 67 62 52

19. Łokietka 31/4 52,78 4,59 81.330
1761

342m2 1.372,50 76 71 61

20. Łokietka 31/4a 34,31 5,46 53.610
1761

342m2 962,50 81 76 66

21. Ogrodowa 6/3 84,10 13,20 125.500
2306

204m2 3.522,50 83 78 68

22. Słoneczna 42/2 48,54 13,40 71.940
2142

227m2 870,00 85 80 70

23. Sportowa 14e/10 54,44 - 127.320
1283

144m2 482,50 77 67 57

24. Walczaka 9/2 61,00 - 122.270
1429

171m2 1.115,00 76 66 56

25. Warszawska 53/3 92,07 16,50 113.420
1557

665m2 36.730 85 80 70

26. Warszawska 55/5a 81,81 6,72 115.120
1558

868m2 22.940 79 74 64

27. Warszawska 55/6 72,07 6,72 95.750
1558

868m2 20.420 80 75 65
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1902

Uchwała Nr LXIV/1012/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/906/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 
2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 1 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie:

 

§ 2.  W uchwale Nr LX/945/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 sierpnia 
2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 13 załącznika do uchwały w ten sposób, 
że otrzymuje on brzmienie:
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta:

Krystyna Sibińska

1903

Uchwała Nr LXIV/1013/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

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

Na  podstawie  art.  37  ust.  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz §2 ust. 4 uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31, poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz. Urz.  Województwa Lubuskiego Nr 78,  poz.  1117),  Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21 listopada  2007r.  (Dz.Urz.  Województwa Lubuskiego Nr 134,  
poz.1885) oraz Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62, poz.1064) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z  Czesławem  Tarczyńskim  umowy  najmu  garażu  o  powierzchni  10,4m2,  położonego  na 
działce  gruntu  nr  225 w podwórzu przy  ul.  Mieszka  I  52 na  czas  nieoznaczony.  Stawka 
czynszu za najem garażu wynosi 4,30zł/m² netto miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1904

Uchwała Nr LXIV/1014/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu garażu
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Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr 261,  poz.2603 ze  zm.)  oraz  §2 ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31, poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz. Urz.  Województwa Lubuskiego Nr 78,  poz.  1117),  Nr XXIII/333/2007 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz.  Województwa Lubuskiego Nr 134,  
poz.1885) oraz Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2008r.  
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62, poz.1064) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia ze 
Stanisławem Gruszczyńskim umowy najmu garażu  o powierzchni  13,6m2,  położonego na 
działce  gruntu  nr  241  w  podwórzu  przy  ul.Mieszka  I  53  na  czas  nieoznaczony.  Stawka 
czynszu za najem garażu wynosi 4,30zł/m2 netto miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta:

Krystyna Sibińska

1905

Uchwała Nr LXIV/1015/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
użytkowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.11 ust.1, art. 13 ust. 
1,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j.  Dz.U. z 2004r.  
Nr  261,  poz.2603  ze  zm.),  art.  172  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o  spółdzielniach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) oraz w związku z uchwałą  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 31, poz.504) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
użytkowego przy ul. Kombatantów 2 o pow. użytkowej 49,7m2 w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1906

Uchwała Nr LXIV/1016/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi

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

§ 1. Skargę Firmy Euro Centrum Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie uznaje się za 
zasadną- uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik
do Uchwały nr LXIV/1016/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

Uzasadnienie 

Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  na  posiedzeniach  
w dniach 15.12.2008r. i 28.09.2009r. rozpatrywała skargę Firmy Euro Centrum Pomerania 
Sp.  z  o.o.  w  Szczecinie  reprezentowanej  przez  pełnomocnika  r.pr.  Annę  Oszczędę  na 
niezgodne  z  prawem  działanie  Prezydenta  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  W  przeprowadzonym 
postępowaniu  wyjaśniającym  stwierdzono,  iż  dwukrotnie  odmówiono  w  drodze  decyzji 
ustalenia  warunków  zabudowy  dla  inwestycji  budowy  samoobsługowej  stacji  paliw  
z  kontenerem  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  i  niezbędną  infrastrukturą  techniczną. 
Decyzje wydane przez Prezydenta Miasta zostały zaskarżone do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.  Mimo braku zastrzeżeń  co do kompletności  materiału 
dowodowego zgromadzonego przez  oragan I  instancji  SKO postanowiło  uchylić  decyzje  
w całości  i  skierować  do  ponownego  rozpatrzenia.  W świetle  art.61  ust.1  pkt.1  ustawy  
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z dn.27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz.717, 
ze  zm.)  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  zdaniem  Kolegium  organ  I 
instytucji  dokonał  błędnej  oceny  prawnej  możliwości  realizacji  inwestycji.  Po  analizie 
dokumentów  i  zapoznaniu  się  z  rozstrzygnięciami  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego,  Komisja  Gospodarki  i  Rozwoju  uznała  skargę  Firmy  Euro  Centrum 
Pomerania Sp. z o.o. w Szczecinie za zasadną. 
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Uchwała Nr LXIV/1017/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust.  
3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie  praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), uchwala 
się co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne 

§  1.  1.Uchwała  niniejsza  reguluje  zasady  wynajmowania  lokali  mieszkalnych 
wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  oraz  tryb  zaspokajania  potrzeb 
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp. i ustala kryteria wyboru 
osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. 
2.Zasób  mieszkaniowy  będący  w  dyspozycji  Gminy  służy  zaspakajaniu  potrzeb 
mieszkaniowych  członków  wspólnoty  samorządowej,  w  szczególności  potrzeb 
mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. 

§  2.  Zasobem  mieszkaniowym  zarządza  (administruje)  Zakład  Gospodarski 
Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., inna osoba fizyczna lub prawna wybrana przez wspólnotę 
mieszkaniową danego budynku. 

§ 3. Źródłem zaspakajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane 
z ruchu ludności i w nowo budowanych domach lub wynajmowane przez gminę od innych 
właścicieli. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dochodzie miesięcznym - należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny 
dochód brutto członków gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł, osiągnięty w okresie 
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem, 
2) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej 
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (t.j.  Dz.  U.  
z 2005 r.Nr 31, poz. 266 ze zm.), 
4)  o  osobach  zamieszkujących  w  granicach  administracyjnych  miasta  -  należy  przez  to 
rozumieć osoby posiadające na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. centrum życiowe i prowadzące 
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na  tym  terenie  gospodarstwo  domowe,  które  mogą  wykazać  się  w  szczególności: 
zameldowaniem na pobyt stały lub czasowy na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., zatrudnieniem 
w granicach  administracyjnych  Miasta  Gorzowa Wlkp.  a  w przypadku  osób bezdomnych 
zaświadczeniami lub innymi  odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi zamiar stałego 
pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., 
5) mieszkaniu chronionym - należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa 
w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 ze zm.), 

Rozdział 2
Podmiotowy zakres najmu 

§  5.  1.Gmina  wynajmuje  lokale  mieszkalne  osobom  pełnoletnim,  które  spełniają 
łącznie następujące warunki: 
1) zamieszkują w granicach administracyjnych miasta, 
2)  nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,  a w przypadku małżonków żadnemu  
z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu, 
3) zamieszkują z osobami bliskimi tj. z rodzicami lub dziećmi, a powierzchnia mieszkalna 
(pokoi) przypadająca na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5 m2

2.Prezydent  Miasta  po  uzyskaniu  opinii  Społecznej  Komisji  Mieszkaniowej  może 
zdecydować o wynajęciu lokalu mieszkalnego spoza listy osobom bez względu na wysokość 
osiąganego  dochodu,  które  nie  spełniają  warunków określonych  w  ust.1  w  wyjątkowych 
przypadkach,  wynikających  z  charakteru  wykonywanej  przez  wnioskodawcę  pracy  lub 
sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Gminy. 

Rozdział 3
Przedmiotowy zakres najmu 

§ 6. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne w tym: 
1) lokale zamienne, 
2) lokale na czas nieoznaczony, 
3) lokale socjalne, 
4) lokale przeznaczone do remontu we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy lub 
powstałe w wyniku adaptacji powierzchni niemieszkalnych, 
5) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, 
6)  mieszkania chronione. 

§  7.  Umowa  najmu  lokalu,  z  wyjątkiem  lokalu  socjalnego  i  w  uzasadnionych 
przypadkach lokalu wskazanego spoza listy, zawierana jest na czas nieoznaczony. 

Rozdział 4
Kryteria dochodowe 

§ 8. Osoby ubiegające sie o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące 
kryteria dochodowe: 
1)  w  przypadku  umów  najmu  lokali  socjalnych  dochód  nie  może  przekroczyć  100% 
najniższej  emerytury  w  gospodarstwie  jednoosobowym  i  75%  najniższej  emerytury  na 
każdego członka w gospodarstwie wieloosobowym, 
2)  w przypadku  umów zawieranych  na  czas  nieoznaczony dochód nie  może  przekroczyć 
200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury  
w gospodarstwie wieloosobowym. 

66



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

Rozdział 5
Lokale zamienne 

§9. 1.Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom lokali, w przypadku: 
a) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki, 
b) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu kapitalnego, renowacji, modernizacji oraz 
wykwaterowania ze względu na inne cele i inwestycje, 
c) uznania lokalu za nienadający się na stały pobyt ludzi, 
d) zmiany funkcji lokalu lub budynku, 
e)  przeznaczenia  do  zbycia  w  drodze  przetargu  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,  
w której znajdują się lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzów Wlkp., 
2.Umowy najmu lokalu zamiennego zawierane są w pierwszej kolejności: 
a)  z najemcami zamieszkującymi w budynkach, w których w trybie o państwowym nadzorze 
budowlanym stwierdzony został stan zagrożenia życia lub mienia mieszkańców, 
b) z najemcami pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru 
i mającymi prawo do lokalu zamiennego, 
c)z najemcami pozbawionymi mieszkań z tytułu realizacji inwestycji priorytetowych. 
3.Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje się  z najemcą lub małżonkami,  jeżeli  tytuł 
prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom, jeżeli żadnemu 
z  nich  nie  przysługuje  tytuł  prawny  do  innego  lokalu.  Prawo  do  zamieszkiwania  wraz  
z najemcą w lokalu zamiennym mają : małżonek oraz osoby wspólnie z nim zameldowane 
oraz stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu 
wywodzą z prawa tego najemcy. 
4.Lokale  zamienne wynajmowane są osobom,  o których  mowa w ust.  1,  bez względu na 
wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego. 

Rozdział 6
Lokale na czas nieoznaczony 

§ 10. Umowa najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego może być zawarta  
z osobami: 
1) które spełniają łącznie warunki określone w § 5 ust. 1 oraz § 8 pkt 2, 
2) którym przysługuje lokal zamienny, 
3)  w wyjątkowych przypadkach w oparciu o § 5 ust. 2, 
4)  które  nie  uzyskały  zgody na przedłużenie  umowy najmu lokalu  socjalnego na  kolejny 
okres  roczny  z  uwagi  na  przekroczenie  kryterium  dochodowego  obowiązującego  przy 
zawieraniu  umów najmu lokali  socjalnych zgdnie z § 8 pkt  1.  Zgodę taką może wyrazić 
Prezydent  Miasta  na  wniosek  osoby  zainteresowanej,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej pod warunkiem nie posiadania tytułu prawnego do innego 
lokalu  przez  żadnego z  członków prowadzących  wspólne  gospodarstwo domowe z  osobą 
wnioskującą. 

Rozdział 7
Lokale socjalne 

§11.1.Gmina tworzy bazę lokali socjalnych. Przeznacza na ten cel lokale o obniżonej 
wartości technicznej, skaładające się z izby lub zespołu izb, które wraz z pomieszczeniami 
pomocniczymi mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a w szczególności lokale: 
- usytuowane na wspólnym przedpokoju, - z pomieszczeniem wc usytuowanym poza lokalem 
lub  poza  budynkiem,  -  nie  posiadające  instalacji  wodnej  i  kanalizacyjnej,  -  położone  
w suterynie. 
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2.Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych. 
3.Umowy  najmu  lokalu  socjalnego  zawierane  są  na  okres  jednego  roku  z  możliwością 
przedłużenia na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej 
zawarcie takiej umowy. 
4.Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może 
wyrazić  zgodę na zawarcie  umowy najmu lokalu socjalnego z osobą,  która nie złożyła  w 
terminie  wniosku  o  przedłużenie  umowy  najmu  zajmowanego  lokalu  socjalnego  a  nadal 
spełnia kryteria do zawarcia takiej umowy. 
5.W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są z osobami: 
1)  eksmitowanymi  na  mocy  wyroku  sądu,  którym  sąd  przyznał  uprawnienia  do  lokalu 
socjalnego, a które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad rodziną lub 
z  uwagi  na  ten  fakt,  członkowie  rodziny  zostali  zmuszeni  do  opuszczenia  zajmowanego 
lokalu, 
2) pozbawionymi  mieszkań w wyniku zdarzeń losowych (pożar,  powódź),  które nie  mają 
prawa do lokalu zamiennego, 

§  12.  Prezydent  Miasta  może  wyrazić  zgodę  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 
socjalnego z najemcą wobec, którego została orzeczona eksmisja z nadaniem uprawnień do 
otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli  standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi 
lokalu  socjalnego  pod  warunkiem  nie  posiadania  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  
i osiągania dochodu kwalifikującego do uzyskania lokalu socjalnego. 

Rozdział 8
Mieszkania chronione 

§  13.  1.Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  na  pisemny  i  umotywowany  wniosek 
jednostki  organizacyjnej  pomocy  społecznej,  może  przeznaczyć  z  komunalnego  zasobu 
mieszkaniowego lokale mieszkalne z przeznaczeniem na mieszkania chronione. 
 2.Mieszkania chronione, o których mowa w ust. 1, wynajmowane będą na czas nieoznaczony 
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, 
3..Jednostka organizacyjna dysponuje przekazanymi lokalami na cele określone w ust. 1, 
4.Wyłanianie  osób,  mających  zamieszkiwać  w mieszkaniach  chronionych  następuje  przez 
jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1 w oparciu o istniejące 
przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych. 

Rozdział 11
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych 

§ 14. 1.Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny w przypadku: 
a)  jeżeli  najemca  przekazuje  do dyspozycji  Gminy lokal,  w którym występuje  nadwyżka 
stanowiąca co najmniej jeden pokój, 
b) na mniejsze metrażowo przy jednoczesnym zachowaniu ilości pokoi, 
c)  gdy za zamianą przemawiają względy zdrowotne potwierdzone orzeczeniem lekarskim, 
wymagające dostosowania mieszkania  do potrzeb osób ze schorzeniem narządu ruchu lub 
trwałą chorobą wymagającą odrębnego pomieszczenia. 
2.Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest brak zaległości czynszowych i innych opłat za 
użytkowanie lokalu oraz przekazanie lokalu w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe 
zasiedlenie, chyba, że lokal wymaga wykonania prac remontowych obciążających zgodnie  
z ustawą wynajmującego. 
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§15. 1.Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali pomiędzy osobami fizycznymi 
zamieszkującymi w zasobie gminnym, jak również z osobami fizycznymi spoza tego zasobu 
pod warunkiem, iż jedno z zamienianych lokali należy do mieszkaniowego zasobu gminy  
z obowiązkiem zachowania minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną 
osobę uprawnioną. 
2.Uczestnikiem zamiany lokalu może być osoba fizyczna posiadająca: - prawo najmu lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  - spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, - prawo do 
lokalu  stanowiącego  odrębną  własność,  -  osoba  bezumownie  korzystająca  z  lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,której wypowiedziano umowę najmu. 
3.Zamiana  lokalu  odbywa  się  pomiędzy  uczestnikami  posiadającymi  tytuł  prawny  do 
zajmowanego lokalu oraz nie posiadającymi zaległości czynszowych w chwili dokonywania 
zamiany. 
4.Zamiana lokalu gminnego, do którego były najemca utracił tytuł prawny, może nastąpić po 
wyrażeniu  zgody Prezydenta  Miasta  na  przywrócenie  tytułu  prawnego w celu  dokonania 
zamiany. 
5.Dopuszczalna jest zamiana lokalu o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie, 
jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu. 
6.Dopuszczalna jest zamiana lokalu o wyższym standardzie na lokal o niższym standardzie, 
jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu. 
7.Dopuszczalna jest zamiana lokali z wolą spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią. 
8.Dopuszczalna jest zamiana lokalu socjalnego na lokal socjalny. 
9.Zamiana  lokali  odbywa  się  na  podstawie  wniosków  o  zamianę  lokali  złożonych  przez 
zainteresowanych w Biurze Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 
10.Zamiana lokali może również nastąpić na podstawie propozycji złożonej najemcy przez 
Biuro Zamiany Mieszkań Gminy Gorzów Wlkp. – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
11.Dokonanie  zamiany  lokalu  wchodzącego  w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy 
następuje na podstawie zgody Prezydenta. 
12.Do  zamiany  innych  lokali  niezbędna  jest  zgoda  właściciela  danego  lokalu,  organu 
spółdzielni mieszkaniowej. 

§16.  1.Biuro  Zamiany  Mieszkań  w  imieniu  Gminy  Gorzów  Wlkp.  –  Zakładu 
Gospodarki  Mieszkaniowej  może  złożyć  propozycję  zamiany  dotychczasowego  lokalu 
wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na inny lokal w przypadku, gdy: 
a) istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego a ilością osób 
w nim zamieszkujących, 
b) najemca lokalu posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, a także w przypadku, 
gdy zaległość w opłatach skutkowałaby rozwiązaniem dotychczasowej umowy najmu oraz 
wystąpieniem na drogę postępowania sądowego o nakazanie opróżnienia lokalu, 
c)  najemca utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu z tytułu zaległości czynszowych. 
2.Warunkiem zamiany,  o której mowa w ust. 1 pkt b i c, jest spłata zaległości zadłużenia 
przez najemcę lub osobę trzecią. 
3.Warunkiem  zamiany,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  c  jest  zgoda  Prezydenta  Miasta 
przywracająca tytuł prawny do lokalu. 
4.Nie przyjęcie przez najemcę zgłaszającego wolę zamiany dwukrotnej propozycji zamiany 
lokalu oraz nie spłacenie zaległości w opłatach, skutkować będzie uruchomieniem procedury 
opróżnienia lokalu. 
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§ 17. Gmina odmawia zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli; 
1)  w  następstwie  dokonania  zamiany  zostałby  wynajęty  lokal,  w  którym  na  członka 
gospodarstwa domowego przypadałoby mniej niż 5m2 powierzchni ogólnej pokoi, 
2)  najemca  posiada  tytuł  prawny  do  zajmowania  więcej  niż  jednego  lokalu  (domu) 
mieszkalnego oraz gdy współmałżonek najemcy lub właściciela zamienianego lokalu posiada 
prawo do innego lokalu, 
3)   najemca lokalu  wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega  z opłatą 
należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 
3 miesięcy z wyjątkiem przypadku spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią. 

Rozdział 10
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy 

§ 18.  1.W razie  opuszczenia  przez  najemcę  lokalu  mieszkalnego  i  pozostawienia  
w  nim  osób  zamieszkujących  dotychczas  wspólnie  z  najemcą,  jeżeli  pozostały  jego 
pełnoletnie  dzieci,  osoby  przysposobione,  rodzice  oraz  rodzeństwo,  a  okres  wspólnego 
zamieszkiwania wynosił co najmniej 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu 
(  w przypadku  małżeństw  żadne  z  małżonków)  -  należy  wydać  skierowanie  do  zawarcia 
umowy  najmu  na  ten  lokal,  w  przypadku:  -  braku  możliwości  przekwaterowania 
pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez dotychczasowego najemcę, gdyż najemca 
nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w którym zamieszkał,    -  gdyby przekwaterowanie 
pozostawionych  osób  do  lokalu  uzyskanego  przez  najemcę  spowodowało  pogorszenie 
warunków mieszkaniowych tj, przypadałoby poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. 
2.Odmawia się wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu, jeżeli powierzchnia mieszkalna 
(pokoi)  w  lokalu  opuszczonym  przez  najemcę  w  przypadku  pozostania  osoby  samotnej 
przekroczy 20m2 a rodziny wieloosobowej 10m2 na osobę. W tym przypadku należy wydać 
skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego. 
3.Jeżeli  dotychczasowy  najemca  lokalu  zalegał  z  zapłatą  czynszu  lub  innych  opłat  za 
używanie lokalu, osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu tego lokalu mieszkalnego, 
uzyskują zgodę pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości. 
4.W przypadku braku przesłanek do zawarcia  umowy najmu z osobami,  które  pozostały  
w lokalu opuszczonym przez najemcę i braku przesłanek do wskazania lokalu zamiennego, 
wynajmujący wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia lokalu wyznaczając miesięczny 
termin. 
5.Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wynajmujący wszczyna postępowanie 
sądowe. 

§ 19. 1.Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem 
na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do opuszczenia, opróżnienia lokalu 
i przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od śmierci najemcy z zastrzeżeniem ust. 
2 i 3. 
2.Wynajmujący  może  w  szczególnych  przypadkach  przedłużyć  termin  do  opuszczenia  
i opróżnienia lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do 6 - ciu miesięcy. 
3.Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej może wyrazić 
zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z wnukami najemcy, które nie wstąpiły w stosunek 
najmu  po  śmierci  najemcy,  jeżeli  faktycznie  zamieszkiwały  w  tym  lokalu,  zgodnie  
z potwierdzeniem wynajmującego przez okres co najmniej 5 lat przed śmiercią najemcy i nie 
posiadają tytułu prawnego do innego lokalu. 
4.Do dnia opróżnienia lokalu osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązane są uiszczać 
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odszkodowanie  w  wysokości  określonej  w  art.  18  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 
5.Po  bezskutecznym upływie  terminów  określonych  w ust.  1  i  2  wynajmujący  wszczyna 
postępowanie sądowe o eksmisję. 
6.Ustala się okres 30 dni od daty zgonu najemcy na przekazanie lokalu przez osoby bliskie do 
dyspozycji wynajmującego, jeżeli najemca zamieszkiwał samotnie. 

Rozdział 11
Inne przypadki zawarcia umowy najmu 

§ 20. 1.Najemcy lokali  niesamodzielnych,  z używalnością wspólnych pomieszczeń  
w przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi i zasadami racjonalnej 
gospodarki, mogą wystąpić z wnioskiem o: 
1)  zawarcie  umowy  najmu  zwolnionej  przez  innego  najemcę  części  lokalu,  jeżeli  
w zajmowanym dotychczas lokalu powierzchnia mieszkalna (pokoi )przypadająca na jedną 
osobę  wynosi  mniej  niż  10m2 a  okres  wspólnego  zamieszkiwania  osób  prowadzących 
gospodarstwo domowe, zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego, wynosił co najmniej 5 lat, 
2)  trwałe  wydzielenie  wynajmowanych  przez  siebie  części,  jeżeli  jest  to  zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa. 
2.Najemcy lokalu położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została 
zwolniona, Gmina może wskazać inny samodzielny lokal. 

§21. 1.Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z: 
1) osobami,  które utraciły tytuł  prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia 
umowy  najmu  lub  prawomocnego  orzeczenia  sądowego  nakazującego  opuszczenie  
i opróżnienie lokalu, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały, 
2)  byłym  najemcą,  który  po  pozbawieniu  go  tytułu  prawnego  do  zajmowania  lokalu 
uregulował w całości zaległość w opłatach, 
3) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wyraził 
zgodę zamiany lokalu  za pośrednictwem Biura Zamiany Mieszkań – Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej ze spłatą zadłużenia przez osobę trzecią. 
2.Wyrażenie  zgody  stosunku  do  osób  wymienionych  w  ust.  1  pkt  1  i  2  następuje  pod 
warunkiem nie  posiadania  tytułu  prawnego do innego lokalu  a  w przypadku  małżonków, 
jeżeli  żadnemu z nich nie  przysługuje taki  tytuł,  z  jednoczesnym zachowaniem kryterium 
dochodowego określonego w § 8 pkt 2, 

§ 22. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 mogą 
być zbyte w drodze przetargu lub oddane w najem rodzinie gwarantującej płatność czynszu, 
umieszczonej  na  liście  przydziału  lokali  na  czas  nieoznaczony  lub  oczekującej  na  lokal 
zamienny. 

Rozdział 12
Tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przeznaczonych do remontu 
wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz najem lokali 

powstałych w drodze adaptacji 

§  23.  1.Prezydent  Miasta  podaje  do  publicznej  wiadomości  poprzez  umieszczenie 
informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które są przeznaczone do wykonania remontu 
przez  przyszłego  najemcę,  określając:  strukturę  lokalu,  zakres  prac  remontowych, 
szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty. 
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2.Informacja o lokalach umieszczana jest przez okres 2 tygodni i jest to jednocześnie termin 
w którym przyjmowane są oferty, 
3.Lokale  te  mogą  być  wynajmowane  osobom  oczekującym  na  lokale  zamienne  
i umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą 
one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych 
kosztów remontu. 
4.Decyzję  o  wyborze  osób,  którym  wskazane  zostaną  te  lokale  każdorazowo  podejmuje 
Prezydent  Miasta,  po  uprzednim zweryfikowaniu  złożonych  ofert,  uwzględniając  pozycję 
wniosku na liście przydziału. 
5.Osoba,  która  uzyskała  pozytywną  decyzję  Prezydenta  Miasta  zobowiązana  jest  do 
przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym. 
6.Skierowanie  do  zawarcia  umowy  najmu  zostanie  wydane  po  zakończeniu  remontu  
i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót. 

§  24.  1.W  budynkach  stanowiących  100% własności  gminy  za  zgodą  Prezydenta 
Miasta dopuszcza się przeznaczenie pomieszczeń niemieszkalnych służących mieszkańcom 
do użytku wspólnego do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy, adaptacji w celu utworzenia 
bądź powiększenia lokali mieszkalnych, przeprowadzonych na koszt własny. 
2.Najemcą  lokalu  o  którym  mowa  w  ust.  1  może  być  osoba,  która  nie  posiada  tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego, bądź najemcy lokali w których na jedną osobę uprawnioną 
do  zamieszkiwania  przypada  mniej  niż  5  m2 powierzchni  mieszkalnej  a  najemcy  ci 
zamieszkują  w  lokalach  znajdujących  się  bezpośrednio  pod,  nad  lub  obok  pomieszczeń 
przewidzianych do adaptacji bez względu na osiągane dochody. 
3.Zgoda  Prezydenta  Miasta  poprzedzona  jest  uzyskaniem  opinii  Społecznej  Komisji 
Mieszkaniowej. 
4.Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu lokalu do użytkowania zgodnie z przepisami 
prawa  budowlanego,  Prezydent  Miasta  wyraża  zgodę  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 
powstałego w wyniku przebudowy. 

Rozdział 13
Zasady wyrażania zgody na podnajem albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub 

jego części 

§  25.  1.Umowa  podnajmu  lokalu  w  całości  lub  w  części  albo  użyczenia  lokalu 
wymaga zgody wynajmującego, wyrażonej na piśmie. 
2.Wyrażenie zgody na podnajem lokalu następuje w przypadku udokumentowania: 
1) pracy poza miejscem stałego zameldowania, 
2) pobytu w zakładach opieki zdrowotnej powyżej 6 miesięcy (za wyjątkiem DPS), 
3) pobytu w zakładzie karnym powyżej 6 miesięcy. 
4) Umowa może być zawarta każdorazowo na okres nie dłuższy niż 1 rok, ale nie częściej niż 
dwukrotnie w stosunku do tego samego lokalu. 
5) Oddanie lokalu lub jego części do używania bez zgody wynajmującego stanowi podstawę 
do wypowiedzenia umowy najmu. 

Rozdział 14
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych i na czas 

nieoznaczony oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej 

§26. 1.Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu gminnego należy składać 
w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 
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2.Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację określoną w załącznikach nr 1 lub 
nr 2 uchwały. 
3.Przy  kwalifikowaniu  wniosku  do  zawarcia  umowy  najmu  uwzględnia  się  dodatkową 
powierzchnię mieszkalną w wysokości 10 m2 gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny 
zabiegający  wraz  z  nim  o  zawarcie  umowy  najmu,  porusza  się  na  wózku  inwalidzkim, 
dotknięty jest chorobą nowotworową lub porażeniem mózgowym. 
4.Kwalifikowanie osób i rodzin do umieszczenia na listę celem zawarcia umowy najmu na 
lokale mieszkalne odbywa się z udziałem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
5.Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miasta, która określa jej zakres działania 
i regulamin pracy. Rada Miasta określa liczebność, kadencję i skład Komisji. 
6.Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu 
grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla lokali mieszkalnych na 
czas nieoznaczony i lokali socjalnych i po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta podaje się 
do publicznej wiadomości w okresie od 15 stycznia do 15 lutego roku następnego. 
7.Umieszczenie na liście  nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu  
w  stosunku  do  wszystkich  osób  w  danym  roku,  gdyż  uzależnione  to  będzie  od  ilości 
uzyskanych  wolnych  lokali.  Osoby,  rodziny które  nie  otrzymają  skierowania  do zawarcia 
umowy  najmu  w  danym  roku  kalendarzowym  podlegają  ponownej  weryfikacji  przy 
sporządzaniu list przydziału na następny rok po ponownym złożeniu wniosku. 
8.W  przypadku  posiadania  równej  liczby  punktów  przez  osoby  umieszczone  na  liście 
przydziału,  o  kolejności  przydziału  decyduje  Prezydent  Miasta  uwzględniając  okres 
oczekiwania. 
9.Umowy  najmu  zawierane  są  przez  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  na  podstawie 
pisemnego wskazania najemcy wystawionego przez Gminę. 
10.Zawarcie umowy najmu poprzedzone jest umieszczeniem na rocznej liście zaopiniowanej 
przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 
11.Nie  przyjęcie  trzech  ofert  lokali  w  danym  roku  przez  osoby  umieszczone  na  liście, 
powoduje skreślenie tych osób z listy przydziału przez Prezydenta Miasta. 
12.Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu: 
1) po złożeniu wniosku o najem mieszkania, 
2) przed zawarciem umowy najmu. 
13.Sprawdzanie  spełniania  warunków  może  też  być  dokonywane  przez  cały  okres 
oczekiwania,  licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy 
najmu. 
14.Dopuszcza  się  przekwalifikowanie  wniosków  osób,  rodzin  z  listy  przydziału  lokali 
socjalnych  na  listę  przydziału  lokali  na  czas  nieoznaczony  i  odwrotnie,  jeżeli  sytuacja 
finansowa uległa zmianie a pozostałe uwarunkowania nie zmieniły się. Przekwalifikowanie 
wymaga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

§27. Osoby wynajmujące lokale mieszkalne opłacają czynsz z tytułu najmu, określony 
Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  oraz  opłaty  określone  w  art.  7,  8  i  9  ustawy  z  dnia  
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.). 

§28.  Traci  moc  uchwała  nr  XIV/196/2007  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27  czerwca  2007r.  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład 
mieszkaniowego  zasobu  gminy  zmieniona  uchwałami  nr  XLV/762/2008  Rady  Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008r. i nr LVI/923/2009 z dnia 24 czerwca 2009r. 
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§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

1908

Uchwała Nr LXIV/1018/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005 roku 
Dz. U. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz § 25 ust.  4 uchwały nr XIV/196/2007 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  27  czerwca  2007  roku  w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali 
wchodzących skład mieszkaniowego zasobu gminy,  zmienionej uchwałą nr XLV/762/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2008 roku i uchwałą nr LVI/923/2009 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2009 roku, uchwala się co następuje:

§  1.  W  celu  zapewnienia  prawidłowej  procedury  związanej  z  rozpatrywaniem  
i załatwianiem wniosków o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i najem lokali 
socjalnych oraz poddania tych spraw kontroli  społecznej  powołuje się Społeczną Komisję 
Mieszkaniową w składzie:  1.Przewodniczący - Grażyna Hołówko 
2.Zastępca przewodniczącego - Łucja Kacprzak 
3.Członek - Jerzy Sobolewski 
4.Członek - Jan Kosicki 
5.Członek - Maria Czyrka 
6.Członek - Maria Litwiniec 
7.Członek - Agnieszka Czapska 
8.Członek - Michał Klisiński 
9.Członek - Małgorzata Korzeniowska 
10.Członek - Jolanta Żuchowska 

§ 2. Kadencja Społecznej Komisji Mieszkaniowej trwa 4 lata. 

§  3.  Traci  moc  uchwała  nr  LIX/668/2005  rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
19 października 2005 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

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

74



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1909

Uchwała Nr LXV/1019/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji 

podatkowych na 2010 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8,  art.  40  ust.  1  i  art.  41  ust.  1  ustawy z  dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 - 4, art. 6 ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:

§  1.  W  uchwale  Nr  LXIV/996/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
zwolnień  od  podatku  od  nieruchomości  oraz  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji 
podatkowych  na  2010  rok,  zmienia  się  zapis  §  2,  który  otrzymuje  brzmienie:  
,,§ 2. Oprócz zwolnień określonych w art. 7 ust.1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części stanowiące mienie 
komunalne  nie  przekazywane  w  zarząd,  użytkowanie  wieczyste,  dzierżawę,  najem, 
użyczenie". 

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

§  3.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Uchwała Nr LXV/1020/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.18  ust.  2  pkt  15  i  art.  40  ust.  1  i  ust.  2  pkt  4  ustawy z  dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zm.), art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 o cenach1 (Dz.U.Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art.34a ust.2 
ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 
ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.  1.Ustala  się  opłaty i  ceny biletów jednorazowych,  okresowych  i  karnetów za 
przewozy  osób  środkami  komunikacji  miejskiej  na  liniach  normalnych  miejskich  oraz 
specjalnych  wychodzących  poza  granice  administracyjne  miasta  Gorzowa wlkp.  zawarte  
w załączniku nr 1 do uchwały. 
2.Opłaty za przewóz rowerów i psów (z wyjątkiem małych trzymanych na rękach) ustala się 
w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej za przewóz na danej linii. 

§ 2. 1.Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach uprawnieni są: 
a) posłowie i senatorowie RP, 
b) radni Rady Miasta Gorzowa Wlkp., 
c) pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. oraz 
członkowie ich rodzin w zakresie ustalonym w załączniku do regulaminu wynagradzania, 
d) inwalidzi wojenni i wojskowi, 
e)  inwalidzi  zaliczeni  do  I  grupy  inwalidztwa,  osoby  całkowicie  niezdolne  do  pracy  
i samodzielnej egzystencji, osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym i wskazani przez 
nich przewodnicy, 
f) osoby, które ukończyły 70 lat, 
g) dzieci do lat 4, 
h) dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna  
w okresie  do  ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej  lub  ponadgimnazjalnej  - 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia lub szkoły wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia, 
i) osoby posiadające status pioniera miasta Gorzowa Wlkp., 
j) osoby będące członkami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lub 
Związku Sybiraków, zamieszkałe w Gorzowie Wlkp., 
k) ociemniali i ich przewodnicy, 
l) kombatanci, 
m)  rodzice  lub  opiekunowie  dzieci  i  młodzieży  dotkniętej  inwalidztwem  lub 
niepełnosprawnej  zawsze  przy  przejazdach  wraz  z  dzieckiem  lub  przy  przejazdach,  po 
dziecko,  z  miejsca  zamieszkania  lub  miejsca  pobytu  do  przedszkola,  szkoły,  placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji,  ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, 
domu  pomocy  społecznej,  ośrodka  wsparcia,  zakładu  opieki  zdrowotnej,  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem, 
n) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. i Policji, 
o)  Honorowi Dawcy Krwi,  legitymujący się  oddaniem honorowo conajmniej:  mężczyźni  
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25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp., 
p)  posiadacze  Biletów  Jednodniowych  (VBB-Bilet  Jednodniowy T/P)  uprawniających  do 
przejazdu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. do godz. 24:00  
w dniu skasowania biletu. 
2.Do korzystania z przejazdów ulgowych na wszystkich liniach uprawnieni są: 
a)  dzieci  w  wieku  powyżej  4  lat  do  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego 
przygotowania przedszkolnego, 
b)  dzieci  i  młodzież  w  okresie  od  rozpoczęcia  odbywania  obowiązkowego  rocznego 
przygotowania  przedszkolnego  do  ukończenia  gimnazjum,  szkoły  ponadpodstawowej  lub 
ponadgimnazjalnej  -  publicznej  lub  niepublicznej  o  uprawnieniach  szkoły  publicznej,  nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 
c) studenci szkół wyższych, 
d) na podstawie biletów jednorazowych i karnetów, zarejestrowani bezrobotni  mieszkańcy 
miasta Gorzowa Wlkp., którzy utracili prawo do pobierania zasiłku na podst. art. 9 ust. 1 pkt. 
14  lit.  "b"  w związku z  art.  73 ust.  1  ustawy z  dnia  20  kwietnia  2004 roku o  promocji 
zatrudnienia  i  instytucjach  rynku pracy (Dz.U.  Nr 99 poz.  1001)  w okresie  niepobierania 
zasiłku, 
e) emeryci i renciści, ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatek 
oraz osoby uprawnione do renty socjalnej. 

§  3.  1.Określa  się  rodzaje  dokumentów,  którymi  należy  legitymować  się  przy 
korzystaniu z przejazdów bezpłatnych określonych w § 2 pkt. 1: 
a) legitymacja poselska lub senatorska, 
b) legitymacja radnego, 
c) bilet wolnej jazdy, 
d) legitymacja inwalidy wojennego lub wojskowego, 
e)  orzeczenie  lekarza  orzecznika  ZUS  stwierdzające  całkowitą  niezdolność  do  pracy  
i samodzielnej egzystencji (legitymacja inwalidy I-szej grupy) lub orzeczenie Powiatowego 
Zespołu  do  Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  stwierdzające  znaczny  stopień 
niepełnosprawności wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, 
f) dokument potwierdzający tożsamość i umożliwiający stwierdzenie wieku, 
g) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka, 
h) dla dzieci i młodzieży legitymacja przedszkolna (wzór MENiS II/181/2) lub legitymacja 
szkolna  dla  uczniów  dotkniętych  inwalidztwem  lub  niepełnosprawnych  (wzór  MENiS 
II/182/2  -  ważność  zachowują  również  legitymacje  wzoru  MEN  II/182)  lub  orzeczenie 
komisji lekarskiej d/s inwalidztwa i zatrudnienia wraz z legitymacją szkolną lub studencką 
albo legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z legitymacją szkolną lub studencką, 
i)legitymacja  pioniera  miasta  Gorzowa  Wlkp.  wraz  z  innym  dokumentem  ze  zdjęciem 
potwierdzającym tożsamość, 
j)  legitymacja  członkowska  Stowarzyszenia  Polaków  Poszkodowanych  przez  III  Rzeszę, 
legitymacja Związku Sybiraków, 
k) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub wypis z treści orzeczenia Powiatowego 
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzające znaczny lub umiarkowany 
stopień  niepełnosprawności  spowodowany  narządem  wzroku,  określony  odpowiednim 
kodem, wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwiedzającym tożsamość,  w przypadku 
przewodników wskazanie przez ociemniałego, 
l)  legitymacja  kombatancka  wydana  przez  Urząd  d/s  Kombatantów  i  Osób 
Represjonowanych, 
m) dla podróżujących wraz z dzieckiem dokument dziecka, dla podróżujących po dziecko lub 
po jego odwiezieniu zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego (wzór MI-I/2002 
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- ważność zachowuje również zaświadczenie wzór MEN III/4), 
n)  legitymacja  Honorowego  Dawcy  Krwi  w  sztywnej  okładce  z  potwierdzonym  wpisem 
oddania: mężczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi. 
o) Bilety Jednodniowe (VBB-Bilet Jednodniowy T/P) w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin 
lub Berlin-Gorzów Wlkp. ważne do godz. 24:00 w dniu skasowania biletu. 
2.Określa  się  rodzaje  dokumentów,  którymi  należy  legitymować  się  przy  korzystaniu  
z przejazdów ulgowych określonych w § 2 pkt. 2: 
a) dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka, 
b) legitymacja szkolna, 
c) legitymacja studencka, 
d) aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, ważne 1 miesiąc od daty wydania 
bądź  przedłużenia  ważności,  potwierdzone  przez  Miejski  Zakład  Komunikacji  wraz  
z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, 
e)  dowód  osobisty  lub  inny  dokument  umożliwiający  stwierdzenie  tożsamości  oraz 
legitymacja  emeryta  lub  rencisty  (w  tym  legitymacja  upoważniająca  do  renty  socjalnej) 
wydane przez uprawniony organ. 
3.Dokumenty  stanowiące  podstawę  do  przejazdów  bezpłatnych  i  ulgowych  są  określone 
przepisami  szczegółowymi  i  wydane przez polskie władze państwowe, samorządowe oraz 
organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

§  4.  Ustala  się  opłaty  dodatkowe  w  wysokości  określonej  w  załączniku  nr  1  do 
uchwały za: 
niedopełnienie  obowiązku  zapłaty  należności  przewozowych  z  tytułu  przewozu  osób, 
rowerów oraz psów, 
 naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu zwierząt i rzeczy, 
 spowodowanie zatrzymania pojazdu lub zmianę trasy przejazdu bez uzasadnionej przyczyny.
 

§ 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej ważne są bilety z nadrukiem "MZK 
Gorzów Wlkp." z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 lit. "o". 

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

§ 7. Tracą moc uchwały: 

-  uchwała  Nr  XXIII/325/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  listopada  2007r.  
w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe  lokalnego  transportu 
zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp., 
-  uchwała  Nr XXXVII/605/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  25 czerwca 2008r. 
zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  opłat,  zwolnień  i  ulg  w  opłatach  za  usługi  przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp. 

§  8.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do udo uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218 
w godzinach urzędowania.”
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Uchwała Nr LXV/1021/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1) i ust.3 pkt 1, art.
13b  ust.1-7,  art.13f  ust.1-3,  art.40a  ust.1  ustawy  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Na drogach publicznych,  w obszarze  zwanym Strefą  Płatnego Parkowania na 
miejscach wyznaczonych, wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych. 

§ 2. 1.Wykaz ulic w Strefie Płatnego Parkowania określa załącznik nr 1 do uchwały. 
2.Stawki  opłat  za  parkowanie  pojazdów  samochodowych  w  Strefie  Płatnego  Parkowania 
określa załącznik nr 2 do uchwały. 
3.Sposób  pobierania  opłat  określa  Regulamin  parkowania  stanowiący  załącznik  nr  3  do 
uchwały. 

§ 3. 1.Od opłat zwolnione są pojazdy: 
1)  Policji,  Inspekcji  Transportu  Drogowego,  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, 
Agencji  Wywiadu,  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego,  Służby  Wywiadu  Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, 
służb ratowniczych. 
2) zarządów dróg 
3) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej. 

§ 4. 1.Ustala się zerową stawkę opłaty dla następujących użytkowników dróg: 
1) pojazdy oznakowane, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych 
o  obniżonej  sprawności  ruchowej  lub  pojazdy  zaopatrzone  w  kartę  parkingową  na 
wyznaczonych miejscach. 
2) samochody służbowe Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
3) samochody firm wykonujących prace na rzecz dróg. 

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

§  6.  Uchyla  się  Uchwałę  Nr  XX/214/2003  Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
26 listopada 2003r. w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. 

§  7.  Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/1021/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

1.WYKAZ ULIC W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
1) ul. Warszawska – od ul. Stanisława Cichońskiego do ul. Zbigniewa Herberta 
2) ul. Gen. Władysława Sikorskiego - od ul. Zbigniewa Herberta do ul. Dworcowej 
3) ul. Pionierów 
4)  ul. Zbigniewa Herberta 
5)  ul. Obotrycka 
6)  ul. Wodna 
7)  ul. Lutycka 
8)  ul. Dzieci Wrzesińskich 
9)  ul. Hawelańska 
10) ul. Wełniany Rynek 
11) ul. Zabytkowa 
12) ul. Władysława Jagiełły 
13) ul. Mostowa 
14) ul. Łazienki 
15) ul. Łużycka 
16) ul. Stara 
17) ul. Młyńska 
18) ul. Pocztowa 
19) ul. Bolesława Chrobrego – od ul. Spichrzowej do ul. Władysława Jagiełły 
20) ul. Stanisława Cichońskiego 
21) ul. Spichrzowa 
22) ul. Nadbrzeżna 
23) ul. Składowa 
24) ul. Dworcowa 
25) ul. Orląt Lwowskich 
26) ul. Ewarysta Estkowskiego – od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kosynierów Gdyńskich 
27) ul. Kosynierów Gdyńskich – od ul. Ewarysta Estkowskiego do ul. Józefa Wybickiego 
28) ul. Józefa Wybickiego 
29) ul. Władysława Łokietka 
30) ul. Michała Drzymały 
31) ul. Strzelecka 
32) ul. Garbary 
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/1021/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r.  

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE STREFA  PŁATNEGO 
PARKOWANIA

1. Opłata  jednorazowa  za 
pierwszą godzinę w tym: 

2,50 

-za pierwsze 15 minut 0,50
-za pierwsze pół godziny 1,00

2. Opłata  jednorazowa  za  2 
godzinę 

3,00

3. Opłata  jednorazowa  za  3 
godzinę 

3,50

4. Opłata  jednorazowa  za 
każdą następną godzinę 

2,50

5. Abonament za parkowanie  
- 1- tygodniowy 60,00
- 1- miesięczny 150,00
- 1- roczny 1500,00

6. Abonament  za  parkowanie 
dla mieszkańców SPP

 

- 1- miesięczny 20,00
- 1- roczny 120,00

7 Opłata  dodatkowa  za 
nieuiszczenie  opłaty  za 
parkowanie  pojazdów 
samochodowych  na 
drogach publicznych

50,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXV/1021/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r. 

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania 

ROZDZIAŁ I: PRZEPISY WPROWADZAJĄCE
1.Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia należy rozumieć następująco: 
1) SPP – Strefa Płatnego Parkowania. 
2)  BSPP  -  Biuro  Strefy  Płatnego  Parkowania  w  Gorzowie  Wlkp  ,  czynne  w  godzinach 
funkcjonowania SPP. 
3) Karta parkingowa – dokument uprawniający: 
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a)  osobę  niepełnosprawną  o  obniżonej  sprawności  ruchowej,  kierującą  pojazdem 
samochodowym, 
b) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej, 
c)  pracowników  placówek  zajmujących  się  opieką,  rehabilitacją  lub  edukacją  osób 
niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek do bezpłatnego parkowania na 
miejscach wyznaczonych w SPP. Kartę parkingową wydaje Wydział  Komunikacji  Urzędu 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
4)  Abonament za parkowanie dla mieszkańców SPP – dokument zawierający numer seryjny, 
numer rejestracyjny pojazdu (również nabytego na drodze umowy leasingowej lub sprzedaży 
ratalnej)  oraz  ulicę  przy  której  zlokalizowane  jest  mieszkanie  użytkownika  pojazdu 
zameldowanego  na  pobyt  stały  w  granicach  SPP.  Abonament  przysługuje  wyłącznie  dla 
pojazdu o rzeczywistej masie całkowitej do 2,5 ton. 
5)  Abonament  za  parkowanie  -  dokument  stwierdzający  opłatę  za  parkowanie  w  SPP  
w  określonym  czasie  (tygodnie,  miesiące,  rok).  Zawiera  nr  seryjny  hologramu,  numer 
rejestracyjny pojazdu i datę ważności abonamentu. 
6)  Parkomat- automat do sprzedaży biletów parkingowych . 
7)  Bilet parkingowy - dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono parkowanie pojazdu. 
8)  Karta specjalna – dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania w strefie, wydany 
dla użytkowników dróg z zerową stawką opłaty. 
9) Parkowanie bez wniesionej opłaty – stwierdzenie przez kontrolerów SPP braku dowodu 
wniesienia  opłaty  za  parkowanie  (biletu  parkingowego,  abonamentu)  lub  dokumentu 
upoważniającego do bezpłatnego parkowania w SPP (karty parkingowej, karty specjalnej). 
10)  Przekroczenie  czasu  parkowania  –  parkowanie  ponad  czas  określony  na  bilecie 
parkingowym. 
11) Administrator SPP – podmiot zarządzający Strefą Płatnego Parkowania.

ROZDZIAŁ II: PRZEPISY OGÓLNE
1) Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym. 
2) Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za 
parkowanie. Wykaz ulic w SPP określa załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp.  w  sprawie  pobierania  opłat  za  parkowanie  pojazdów samochodowych  na  drogach 
publicznych w Gorzowie Wlkp. 
3)  Zastrzeżone  wydzielone  stanowiska  postojowe  (koperty)  na  prawach  wyłączności  są 
wyłączone z ogólnie dostępnych miejsc parkingowych w SPP. Wykupienie takiego miejsca 
może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą organu zarządzającego ruchem. 
4) Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 " strefa parkowania". Znak D-44 oznacza 
wjazd do strefy,  w której  za postój  pojazdu, na wyznaczonych parkingach,  pobierana jest 
opłata.  W strefie  oznakowanej  znakiem D-44 postój  w czasie  wskazanym na  znaku,  bez 
wniesienia  opłaty jest  zabroniony,  z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek,  dla 
których ustalona została zerowa stawka opłaty. Wyjazdy ze strefy oznakowane są znakami 
D-45 "koniec strefy parkowania". Płatne miejsca do parkowania (zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji  ruchu)  oznakowane są  znakami  D-18 „parking”  i  D-18 „parking”  
z napisem „koniec parkingu”. 
5)  Organizatorzy  imprez  organizowanych  w Strefie  Płatnego  Parkowania  zobowiązani  są 
uzyskać zgodę Prezydenta Miasta na określony czas trwania imprezy,  nie później  niż  na  
14 dni przed jej rozpoczęciem
. 
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ROZDZIAŁ III: REALIZACJA OPŁAT W SPP.
1) Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w dniach: 
-- od poniedziałku do piątku - w godzinach od 9.00- 18.00. 
--  w soboty - w godzinach od 9.00- 14.00. 
2)  Parkujący w SPP zobowiązani są do wniesienia opłaty za parkowanie poprzez: 
a)   wykupienie  biletu  parkingowego  za  kwotę  odpowiadającą  przewidywanemu  czasowi 
parkowania, 
b)  wykupienie w BSPP abonamentu. 
3)  Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie (bilet parkingowy, abonament) lub 
dokument  upoważniający do bezpłatnego  parkowania  (karta  parkingowa,  karta  specjalna), 
należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu,  w sposób nie budzący 
wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie. Umieszczenie ich w miejscu niewidocznym lub 
w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu będzie traktowane jako 
postój nieopłacony. 
4)  Opłacenie czasu parkowania jest proporcjonalne do wartości użytej  monety lub monet. 
Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 15 minut. 
5) Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym miejscu postojowym upoważnia do jego 
użycia na innym w ramach opłaconego limitu czasu. 
6)  Wykupienie  abonamentu  za  parkowanie  upoważnia  do  nieograniczonego  postoju  na 
Dowolnym ogólnodostępnym miejscu do parkowania, lecz nie stanowi podstawy do roszczeń 
wobec administratora strefy w przypadku braku miejsc postojowych. 
7)  Abonament  za  parkowanie  dla  mieszkańców SPP  upoważnia  do  parkowania  pojazdu  
w odległości maksymalnej 100 m od miejsca zamieszkania. 
8) Parkujący bez ważnego abonamentu za parkowanie lub abonamentu za parkowanie dla 
mieszkańców  SPP  zobowiązani  są  uiścić  opłatę  za  parkowanie  na  zasadach  określonych 
niniejszym regulaminem. 
9)  W  przypadku  zmiany  numeru  rejestracyjnego  pojazdu,  wymiana  dokumentów 
uprawniających do parkowania następuje nieodpłatnie. 
10) Karta parkingowa wydana za granicą uprawnia do bezpłatnego parkowania pojazdu na 
miejscu wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej. 
11)  Korzystanie z ogólnie dostępnych miejsc postojowych w SPP przez pojazdy zaopatrzenia 
i  taksówki  w  godzinach  funkcjonowania  SPP,  jest  odpłatne  według  zasad  określonych 
niniejszym regulaminem. 

ROZDZIAŁ IV: NIEOPŁACENIE POSTOJU
1) W przypadku stwierdzenia przez służbę parkingową parkowania bez wniesionej opłaty, 
korzystający  ze  SPP  zobowiązany  jest  na  podstawie  wezwania  pozostawionego  przez 
kontrolera SPP do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł. na konto Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp. 
2) W przypadku przekroczenia czasu parkowania korzystający ze SPP jest obowiązany na 
podstawie  wezwania  pozostawionego  przez  kontrolera  SPP  niezwłocznie  uiścić  opłatę  
w  Biurze  SPP.  Opłata  naliczona  zostanie  za  czas  od  godziny  określonej  na  bilecie 
parkingowym do momentu jej wniesienia według stawek opłat określonych w załączniku nr 2 
do  Uchwały  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  sprawie  pobierania  opłat  za  parkowanie 
pojazdów  samochodowych  na  drogach  publicznych  w  Gorzowie  Wlkp.  W  przypadku 
zgłoszenia się do BSPP dnia następnego za moment wniesienia opłaty przyjmuje się godzinę 
18.00 dnia określonego na wezwaniu ( w soboty godzina 14.00 ). 
3)  Ustala  się,  że  opłaty  wynikające  z  pkt.  2  można  uregulować  w  dniach  pracy  strefy 
najpóźniej  do  godziny  18.00  (  w  soboty  do  godziny  14.00  )  dnia  następnego  po  dniu 
określonym na wezwaniu. 
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4) W przypadku nieuiszczenia  opłaty w terminie  określonym w pkt.  3 parkowanie będzie 
traktowane  tak  jak  bez  wniesienia  opłaty  za  które  należy  wnieść  opłatę  dodatkową  
w wysokości określonej w pkt. 1. 
5)  Nieuiszczenie  opłaty dodatkowej  podlega  ściągnięciu  należności  w trybie  określonym  
w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
6)  Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym 
obciążają  zobowiązanego.  Koszty  egzekucyjne  podlegają  przymusowemu  ściągnięciu  
w trybie egzekucji administracyjnej. 
7)  Należności z tytułu nieuiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłaconego postoju w SPP 
przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym należność 
powinna zostać uiszczona. 
8)  Obowiązkiem Biura SPP jest wystawienie pokwitowania wniesionych opłat. 

ROZDZIAŁ V: POSTÓJ NIEWŁAŚCIWY I KONTROLA SPP.
1)  Niezastosowanie się do znaków "Strefa parkowania" stanowi naruszenie ustawy "Prawo 
o ruchu drogowym" i ustawy Kodeks Wykroczeń (art. 92 §1 i §2) oraz jest złamaniem prawa 
lokalnego wynikającego z uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie pobierania opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. 
2)  Do  kontroli  parkowania  na  miejscach  wyznaczonych  dla  pojazdów  osób 
niepełnosprawnych upoważnia się Straż Miejską. 
3) Do kontroli wnoszenia opłat za postój w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy BSPP 
(kontrolerzy SPP), którzy działają na podstawie Regulaminu SPP oraz zakresu obowiązków. 
4)  Do obowiązków kontrolerów SPP należy: 
--  sprawdzanie ważności biletów parkingowych, 
--  sprawdzanie ważności abonamentów, 
--  wypisywanie w terenie wezwań do uiszczenia opłaty za nieopłacony postój, 
--  wykonywanie dokumentacji fotograficznej pojazdom, które na czas kontroli nie posiadają 
opłaty za postój, 
--  zgłaszanie Straży Miejskiej wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów, 
--   kontrola  stanu  oznakowania  strefy  i  parkingów oraz  usuwanie  na  bieżąco  wszystkich 
stwierdzonych nieprawidłowości, 
5)  Skargi  i  wnioski  dotyczące  funkcjonowania  SPP  należy  składać  do  Wydziału  Dróg  
i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

ROZDZIAŁ VI: BIURO STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA
1.BSPP wykonuje w szczególności zadania: 
1)  Gromadzi  dane  dostarczane  przez  kontrolerów  SPP  na  temat  nie  uiszczenia  opłat  za 
parkowanie. 
2)  Przekazuje  do Urzędu Miasta  wykaz  pojazdów, które nie  uiściły  opłat  do ściągnięcia  
w trybie egzekucji administracyjnej. 
3) Przedstawia Prezydentowi Miasta wnioski dotyczące realizacji SPP w Gorzowie Wlkp. 
4) Dba o oznakowanie pionowe i poziome miejsc postojowych w SPP. 
5) Dba o utrzymanie czystości miejsc postojowych w SPP. 

ROZDZIAŁ VII: PRZEPISY KOŃCOWE
1.Regulamin został opracowany na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j.  Dz. U. Nr 19 z 2007 r.,  
poz. 115 ze zm.). 
2) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. Nr 108 z 2005 r., 
poz.908 ze zm.). 
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3) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków i  sygnałów drogowych  (Dz.  U.  Nr  170  z  2002 r.,  
poz. 1393 ze zm.). 
4) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 109 z 2007 r. poz. 756  
ze zm.). 
5)  Ustawy  z  dnia  17  czerwca  1966  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji  
(tekst jednolity Dz. U. Nr 229 z 2005r., poz. 1954 ze zm.). 
6)  Rozporządzenie  Ministra  finansów z  dnia  22  listopada  2001  r.  w sprawie  wykonania 
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2001 r. 
Nr 137, poz. 1541 ze zm.). 
7)  Rozporządzenie  Ministra  Finansów z  dnia  27  listopada  2001  r.  w  sprawie  wysokości 
kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem 
egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543). 

1912

Uchwała Nr LXV/1022/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.165  ust.4  i  art.184  ust.1  pkt  7  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XLV/744/2008
z  dnia  17  grudnia  2008  roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  na  2009  rok
wprowadza się zmiany polegające na:

- zwiększeniu planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki 
 Mieszkaniowej o kwotę 1.469.790,00

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

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

- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę   746.928,00
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę   746.928,00

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

1913

Uchwała Nr LXV/1023/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmia w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze zm.)  art.  165 ust.4, art.184 ust.1 pkt 2, 7, 11,12 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
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 80.520,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 80.520,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 80.520,00
wydatki bieżące, w tym dotacje80.520,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 80.520,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 80.520,00
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 80.520,00
wydatki majątkowe, w tym dotacje 80.520,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załacznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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Uchwała Nr LXV/1024/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  art.184  ust.1  pkt  2,  14  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  roku
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 3.260.814,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.260.814,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.260.814,00
wydatki majątkowe 3.260.814,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 3.260.814,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.623.867,00
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne      37.281,00
wydatki bieżące      37.281,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      35.780,00

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne      15.890,00
wydatki bieżące, w tym  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      15.890,00

Rozdział 80110 – Gimnazja    574.677,00
wydatki bieżące    574.677,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    557.825,00

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne      85.019,00
wydatki bieżące      85.019,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      82.407,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół        2.454,00
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        2.454,00

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące    240.230,00
wydatki bieżące, w tym dotacje    240.230,00

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1.041.009,00
wydatki bieżące 1.041.009,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.019.283,00

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne    265.667,00
wydatki bieżące    265.667,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    259.887,00
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Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne   195.502,00
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   195.502,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne   159.106,00
wydatki bieżące   159.106,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   156.758,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność       7.032,00
wydatki bieżące       7.032,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   636.947,00
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne   129.299,00
wydatki bieżące   129.299,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   126.501,00

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     34.728,00
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     34.728,00

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne   157.981,00
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   157.981,00

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego   100.023,00
wydatki bieżące   100.023,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     99.192,00

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne   187.267,00
wydatki bieżące   187.267,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   183.816,00

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe     27.649,00
wydatki bieżące     27.649,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     27.010,00

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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1915

Uchwała Nr LXV/1025/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.);  art.12,  pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 
ze  zm.)  oraz  art.166  ust.  4,  art.184  ust.1  pkt  2,  5  ustawy z  dnia  30  czerwca  2005 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje:

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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1916

Uchwała Nr LXV/1026/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

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

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 37.442,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 37.442,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 37.442,00
dochody bieżące 37.442,00
dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 37.442,00

§ 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 23.692,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23.692,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 23.692,00
wydatki bieżące 23.692,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   1.592,00

§ 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 61.134,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   7.362,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   7.362,00
wydatki bieżące   7.362,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53.772,00
Rozdział 85395 – Pozostała działalność 53.772,00
wydatki bieżące 53.772,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.261,00

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 
w godzinach urzędowania.
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1917

Uchwała Nr LXV/1027/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok 

Na podstawie  art.18 ust.2  pkt  4  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie 
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z  2001  roku  Nr  142,  poz.1591  ze  zm.)  ;  art.12,  pkt  5  ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr142,  
poz.1592  ze  zm.),  art.  184  ust.  1  pkt.  1,  2,  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 dochodów o kwotę   1.051,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   1.051,00
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych   1.051,00
dochody bieżące   1.051,00
wpływy z różnych dochodów   1.051,00

§ 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 22.992,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.200,00
dochody bieżące 12.200,00
odsetki od środków na rachunku bankowym 12.200,00

Dział 758 – Różne rozliczenia   3.092,00
Rozdział 78514 – Różne rozliczenia finansowe   3.092,00
dochody bieżące   3.092,00
wpływy z różnych dochodów   3.092,00
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   7.700,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne , w tym poradnie
specjalistyczne   7.700,00
dochody bieżące   7.700,00
wpływy z usług   7.700,00

§ 3.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   4.875,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   4.875,00
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy   4.875,00
wydatki bieżące, w tym dotacje   4.875,00

§ 4.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 26.816,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 12.200,00
wydatki bieżące 12.200,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie   3.092,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   3.092,00
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wydatki bieżące   3.092,00

Dział 852 – Pomoc społeczna   3.824,00
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie   3.824,00
wydatki bieżące   3.824,00
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   1.824,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   7.700,00
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne , w tym poradnie
specjalistyczne   7.700,00
wydatki bieżące   7.700,00

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1918

Uchwała Nr LXV/1028/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008 – 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 8 lit „e” 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje;

§  1.  W  Uchwale  Nr  XXXIX/642/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
27 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2008-2010, zmianie ulega § 1 
ust.1, który otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji na 
lata:  2008,  2009  i  2010  z  przeznaczeniem na  dofinansowanie  rozbudowy i  modernizacji 
Amfiteatru  w  Parku  Siemiradzkiego  w  Gorzowie  Wlkp.  Dofinansowanie  wyniesie 
16.000.000 zł z tego: w roku 2008 – 115.516 zł, w roku 2009 – 460.150 zł, w roku 2010 –  
15.424.334 zł.”

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1919

Uchwała Nr LXV/1029/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8  marca  1990 o samorządzie  gminnym (t.j.  Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz 1591 ze  zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w Gorzowie Wlkp. 
1) Przedszkola:  Przedszkole Miejskie nr 1 im. Świat Bajeczki Jedyneczki,  ul. Kosynierów 
Gdyńskich 29; Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Drzymały 26; Przedszkole Miejskie nr 3 im. 
Krasnala  Hałabały,  ul.  Słoneczna  11;  Przedszkole  Miejskie  nr  4,  ul.  Kobylogórska  107; 
Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Drzymały 18; Przedszkole Miejskie nr 7 im. Bajkowy Świat, 
ul.  Głowackiego  4;  Miejskie  Przedszkole  Integracyjne  nr  9,  ul.  Widok  25;  Przedszkole 
Miejskie nr 10, ul. Lelewela 1; Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Malczewskiego 2; Przedszkole 
Miejskie nr 12, ul. Sportowa 2; Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka, ul. Bracka 19; 
Miejskie  Przedszkole  Integracyjne  nr  14  im.  Przyjaciół  Dzieci,  ul.  Kasprowicza  10; 
Przedszkole Miejskie nr 15 im. Baśniowy Dom, ul. Boh. Warszawy 5; Przedszkole Miejskie 
nr 16, ul. Wiejska 6; Przedszkole Miejskie nr 17, ul. Maczka 21; Przedszkole Miejskie nr 18, 
ul.  Łużycka 8; Przedszkole Miejskie nr 19 im. Jana Brzechwy,  ul.  9 Maja 7; Przedszkole 
Miejskie  nr  20  im.  Przyjaciół  Przyrody,  ul.  Walczaka  47;  Przedszkole  Miejskie  nr  21
 im.  Misia  Uszatka,  ul.  Dunikowskiego  5  a;  Przedszkole  Miejskie  nr  22  im.  Tęczowe 
Przedszkole,  ul.  Szarych  Szeregów 2;  Przedszkole  Miejskie  nr  23 im.  Tygryska  Pietrka,  
ul. Wróblewskiego 32; Przedszkole Miejskie nr 25, ul. Długosza 34; Miejskie Przedszkole 
Integracyjne  nr  27,  ul.  Śląska  42;  Przedszkole  Miejskie  nr  29,  ul.  Wróblewskiego  48; 
Przedszkole  Miejskie  nr  30,  ul.  Taczaka  1a;  Przedszkole  Miejskie  nr  31  im.  Kubusia 
Puchatka, ul. Chmielna 7; Przedszkole Miejskie nr 32 im. Króla Maciusia I, ul. Stilonowa 20; 
Przedszkole  Miejskie  nr  33,  ul.  Walczaka  4;  Przedszkole  Specjalne  nr  34  (ZKS nr  1),  
ul. Walczaka 1. 
2) Szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, ul. Dąbrowskiego 
23;  Szkoła  Podstawowa  nr  4  im.  Henryka  Sienkiewicza,  ul.  Kobylogórska  110;  Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty,  Al. Konstytucji  3-go 
Maja 44; Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego (ZS nr 6), ul. Gwiaździsta 
14; Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kochanowskiego, ul. Nowa 7; Szkoła Podstawowa  
nr 10 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Towarowa 21; Szkoła Podstawowa nr 11 im. Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego (ZSS), ul. Stanisławskiego 2; Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela 
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Makuszyńskiego, ul. Dobra 16; Szkoła Podstawowa nr 13 im. Arkadego Fiedlera (ZS nr 13), 
ul. Szwoleżerów 2; Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojska Polskiego, ul. Kotsisa 1; Szkoła 
Podstawowa  nr  16  im.  Józefa  Piłsudskiego  (ZSO  nr  16),  ul.  Dunikowskiego  5;  Szkoła 
Podstawowa  nr  17  im.  Adama  Mickiewicza  (ZSO  nr  3),  ul.  Warszawska  18;  Szkoła 
Podstawowa nr 20 im. Bohaterów Westerplatte (ZS nr 20), ul. Szarych Szeregów 7; Szkoła 
Podstawowa nr 21 im. Orląt Lwowskich (ZS nr 21), ul. Taczaka 1. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/238/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
24  marca  2004  r.  w  sprawie  ustalenia  sieci  publicznych  przedszkoli  i  oddziałów 
przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wlkp. 

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

§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, 
na tablicach informacyjnych publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, o których mowa 
w § 1. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1920

Uchwała Nr LXV/1030/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2010

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

Rozdział 1
Wprowadzenie 

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

94



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

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

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

Rozdział 2
Cele Programu 

§ 4. Celem Programu w roku 2010 jest: 1.Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia 
spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu. 
2.Ograniczenie  zaburzeń  życia  rodzinnego  i  społecznego  wywołanych  nadużywaniem 
alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. 
3.Zapobieganie spożywaniu alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
4.Zmniejszanie  rozmiarów  naruszeń  prawa  na  rynku  alkoholowym  oraz  prowadzenie 
procedur  zmierzających  do  uzyskania  orzeczenia  o  obowiązku  poddania  się  leczeniu  
w zakładzie lecznictwa odwykowego. 
5.Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków spożywania i uzależnienia od 
alkoholu oraz formach pomocy osobom uzależnionym. 

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów 

§ 5. Cel określony w § 4 ust. 1: 1.Sposób realizacji poprzez prowadzenie i wspieranie: 
1) terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, 
2) terapii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, 
3) poradnictwa prawno - terapeutycznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 
oraz osób doświadczających i stosujących przemoc w rodzinie, 
4) działań resocjalizacyjno - opiekuńczych, 
5) działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych, 
6) programów readaptacyjnych dla osób kończących leczenie. 
2.Wskaźniki osiągania celów: 
1) liczba ośrodków terapeutycznych, 
2)  liczba  pacjentów  uzależnionych  i  współuzależnionych  korzystających  z  programów 
terapeutycznych, 
3) liczba osób uzależnionych zobowiązanych przez sąd do podjęcia leczenia, 
4) liczba osób uczestniczących w programach pomocy dla osób doświadczających przemocy 
w rodzinie, 
5) liczba działających stowarzyszeń oraz grup samopomocowych, 
6)  liczba osób uczestniczących w programach readapatacyjnych. 
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§  6.  Cel  określony  w  §  4  ust.  2:   1.Sposób  realizacji  poprzez  prowadzenie, 
organizowanie i wspieranie: 
1) specjalistycznych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych tym problemem, 
2) zatrudnienia socjalnego w formie finansowania centrów integracji społecznej, 
3) specjalistycznych placówek pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 
4)  okolicznościowych  i  świątecznych  imprez  integrujących  społeczność  lokalną  
i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. 
2.Wskaźniki osiągania celu: 
1)  liczba  dzieci  i  młodzieży  uczęszczających  do  specjalistycznych  placówek  wsparcia 
dziennego, 
2) liczba uczestników centrum integracji społecznej, 
3) liczba osób znajdujących zatrudnienie po zajęciach w centrum integracji społecznej, 
4)  liczba  osób  korzystających  ze  specjalistycznych  placówek  pomocowych  dla  osób 
uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, 
5) rodzaje imprez okolicznościowych i świątecznych wraz z liczbą ich uczestników. 

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

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

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

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

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

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

§ 13. W związku z podróżami służbowymi członków Komisji przysługuje dieta, zwrot 
kosztów podróży i noclegów na zasadach i wysokości określonych rozporządzeniem Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania  należności  przysługujących  pracownikowi  zatrudnionemu  w  państwowej  lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. 

Rozdział 5
Sposób realizacji Programu 

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

§  15.  Program uwzględnia  loklane  możliwości  realizacji  pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
leczenia,  rehabilitacji  i  resocjalizacji  osób uzależnionych  oraz redukcji  szkód społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem. 
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§ 16. Realizacja Programu nastąpi poprzez: 
1) udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych, 
2) zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych, 
3)  tworzenie  bazy  merytorycznej,  organizacyjnej  i  materialnej  niezbędnej  do  realizacji 
Programu. 

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

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

Rozdział 6
Kontrola efektywności niniejszego programu 

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

§ 20. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania 
w terminie do dnia 31 marca 2011 r. 

Rozdział 7
Ustalenia końcowe 

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1921

Uchwała Nr LXV/1031/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

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

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

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

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

Rozdział 2
Cele Programu 

§ 4.  Celem Programu w roku 2010 jest:   1.Zapobieganie  powstawaniu  problemów 
wynikających  z  używania  substancji  psychoaktywnych  oraz  zmniejszenie  rozmiarów 
uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem i uzależnieniem od narkotyków. 
2.Zapobieganie używania środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży. 
3.Podniesienie stanu wiedzy na temat uzależnień i sposobach pomocy osobom uzależnionym. 

Rozdział 3
Sposoby realizacji i wskaźniki osiągania celów 

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

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

Rozdział 4
Sposób realizacji Programu 

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

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

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

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

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

Rozdział 5
Kontrola efektywności niniejszego Programu 

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

§ 14. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania zadania 
w terminie do dnia 31 marca 2011 roku. 

Rozdział 6
Ustalenia końcowe 

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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1922

Uchwała Nr LXV/1032/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2010

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,  
poz. 873 ze zm.), uchwala się co następuje:

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

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

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

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

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

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

§  7.  Zlecanie  zadań  publicznych  organizacjom  pozarządowym  może  nastąpić  po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb 
zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób. 

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

§  9.  Rada  Miasta  Gorzowa Wlkp.  na podstawie  kalendarza  imprez  i  uroczystości, 
wniosków  corocznie  składanych  przez  organizacje  pozarządowe,  a  także  na  podstawie 
dotychczasowego  przebiegu  współpracy  z  organizacjami  uznaje,  że  do  zagadnień 
priorytetowych, których realizacja w roku 2010 jest najpilniejsza, należą: 
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 
a)  organizacja  procesu  szkolenia  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży,  dorosłych  i  osób 
niepełnosprawnych uzdolnionych sportowo, a w tym zakup sprzętu sportowego, 
b) logistyka przygotowań oraz uczestnictwo w zawodach sportowych, 
c) propagowanie i organizacja imprez masowych w ramach programu "Sport dla wszystkich" 
przez czynny i bierny udział mieszkańców, 
d) szkolenie i dokształcanie instruktorów, trenerów i wolontariuszy kultury fizycznej, 
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e) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i korekcyjnych, 
f) stwarzanie warunków do rozwoju nowych dyscyplin sportowych, 
2) prowadzenie i organizowanie działań kulturalnych, w tym: 
a) edukacja kulturalna, 
b) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 
c) inicjatywy kulturotwórcze, 
d) przedsięwzięcia kultywujące tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe, 
e) działania kulturalne promujące miasto, 
3) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 
a)  organizacja  imprez  i  wydarzeń  turystycznych,  mających  na  celu  upowszechnienie, 
promocję oraz rozwój turystyki i krajoznawstwa, 
b)  dofinansowanie  kolonii  i  półkolonii  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin  zagrożonych 
patologiami, 
4) pomoc społeczna oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym: 
a) prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego, 
b) pomoc osobom z chorobą nowotworową i sprawowanie nad nimi opieki, 
c)  prowadzenie  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób  z  zaburzeniami 
psychicznymi, 
d) udzielanie opieki osobom bezdomnym, 
5) promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) przeciwdziałanie uzależnieniom. 

§ 10. Zadania publiczne w obszarze "ochrona i promocja zdrowia oraz działania na 
rzecz  osób niepełnosprawnych"  oraz "przeciwdziałanie  uzależnieniom"  określone zostaną  
w  uchwale  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu 
Profilaktyki  Zdrowia  dla  mieszkańców  Gorzowa  Wlkp.,  w  uchwale  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych  na  rok  2010  oraz  w  uchwale  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010. 

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

§  12.  Podmiotami  programu  współpracy,  zarówno  w  formie  finansowej,  jak  
i pozafinansowej są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które 
prowadzą  swoją  działalność  na  terenie  Gorzowa  Wlkp.  lub  dla  jego  mieszkańców  
(bez  względu  na  siedzibę),  nie  będące  jednostkami  sektora  finansów  publicznych  i  nie 
działające w celu osiągnięcia zysku. 
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§ 13.  Bezpośrednimi  realizatorami  Programu Współpracy Miasta  Gorzowa Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. jest Prezydent Miasta i jednostki organizacyjne 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

§  14.  Wskaźnikami  efektywności  Programu  będą  w  szczególności  informacje 
dotyczące: 
1)  liczby  organizacji  pozarządowych  podejmujących  zadania  publiczne  na  rzecz  lokalnej 
społeczności, 
2) liczby osób, które były adresatami rożnych działań publicznych, 
3)  wysokość  środków  finansowych  przeznaczonych  z  budżetu  Miasta  na  realizację  tych 
zadań. 

§  15.  Prezydent  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  składa  Radzie  Miasta  Gorzowa  Wlkp. 
sprawozdanie z realizacji uchwały w terminie do dnia 31 marca 2011 roku. 

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1923

Uchwała Nr LXV/1033/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się 
co następuje:

§  1.  Likwiduje  się  jednostkę  budżetową  o  nazwie  Izba  Wytrzeźwień  
w Gorzowie Wlkp. 

§  2.  Majątek  nieruchomy  znajdujący  się  w  trwałym  zarządzie  Izby  Wytrzeźwień 
przechodzi  we  władanie  Prezydenta  Miasta  i  zostanie  zagospodarowany  na  zasadach 
obowiązujących  w  ustawie  z  dnia  21  sierpnia  1997  o  gospodarce  nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 

§ 3. Majątek ruchomy Izby Wytrzeźwień zostanie przekazany Urzędowi Miasta lub 
innym jednostkom organizacyjnym Miasta wg ich uzasadnionych potrzeb lub zbyty w sposób 
zapewniający  uzyskanie  najwyższej  ceny.  O  przeznaczeniu  majątku  zdecyduje  Prezydent 
Miasta. 
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§ 4. 1.Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 30 czerwca 2010r. 
2.Czynności  likwidacyjne  obejmują  w szczególności:  uregulowanie  spraw pracowniczych, 
zamknięcie ksiąg rachunkowych, zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do 
archiwum  zakładowego  Urzędu  Miasta,  sporządzenie  protokołów  stanu  majątku, 
wierzytelności  i  długów,  uregulowanie  wymagalnych  należności,  zgłoszenie  likwidacji  do 
odpowiednich rejestrów i instytucji, przekazanie majątku zgodnie z § 2 i 3 niniejszej uchwały. 
3.Czynności  likwidacyjne  Izby  Wytrzeźwień  przeprowadzi  likwidator  powołany  przez 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 5.  Należności  i  zobowiązania  zlikwidowanej  Izby Wytrzeźwień  przejmuje Urząd 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1924

Uchwała Nr LXV/1034/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

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

§  1.  W  uchwale  Nr  XLV/755/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008 roku w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakładu budżetowego w Gorzowie wlkp., zmienionej uchwałą 
Nr LVI/922/2009 z dnia 24 czerwca 2009 r.. uchwałą LX/956/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r., 
uchwałą Nr LXIII/972/2009 z dnia 30 września 2009 r. oraz uchwałą Nr LXIV/1000/2009  
z dnia 28 października 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) zmianie ulega załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały: 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/1034/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie i 
eksploatację bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców miasta: 

L.p. Jednostka 
organizacyjna

Kwota dotacji przedmiotowej Stawka dotacji przedmiotowej

1. Imprezy 308.450,00 4,71
2. Stadion 

sportowy ul. 
Myśliborska

476.809,00 6,40

3. Stadion żużlowy 
ul. Śląska

461.000,00 12,21

4. Ośrodek 
przywodny w 

Nierzymiu

190.000,00 5,57

5. Boisko w 
Małyszynie

19.280,00 2,14

Razem dotacja: 1.455.539,00  

1925

Uchwała Nr LXV/1035/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

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

§  1.  W  uchwale  Nr  XLV/754/2008  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
17 grudnia 2008r. w sprawie jednostkowej  stawki dotacji  przedmiotowej  na rok 2009 dla 
Zakładu  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Gorzowie  Wlkp.,  zmienionej  uchwałą  
Nr  LVI/916/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  24  czerwca  2009r.,  uchwałą  
Nr  LVII/930/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  2  lipca  2009r.,  uchwałą  
Nr  LX/955/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  26  sierpnia  2009r.,  uchwałą  
Nr LXIV/999/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2009r. wprowadza 
się  zmianę  polegającą  na  tym,  że  załącznik  nr  1  otrzymuje  brzmienie  jak  załącznik  do 
niniejszej uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

1926

Uchwała Nr LXV/1036/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:  załącznik  do  uchwały  znajduje  się  do  wglądu  w  Biurze  Rady  Miasta  pok.  218  
w godzinach urzędowania.
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1927

Uchwała Nr LXV/1037/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/839/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r. 
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 71 załącznika do uchwały w ten sposób, 
że otrzymuje on brzmienie:

 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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1928

Uchwała Nr LXV/1038/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/1038/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Lp. położenie 
nieruchomości

nr 
działki

powierzchnia 
(m2)

opłata za 
przekształcenie 

(zł)

wysokość bonifikaty przy 
uiszczeniu opłaty 
jednorazowo (%)

1. ul. Dekerta 2012 2082 48.990 95
2. ul. Dekerta 25 185 314 10.270 95
3. ul. Koralowa 2093 1198 19.300 95
4. ul. 

Skarżyńskiego 
32

2468 312 12.770 95
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1929

Uchwała Nr LXV/1039/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 października 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.11 ust.1, art. 13 ust. 
1,  art.  68 ust.  1  pkt.  8  i  art.  209a ust.  1  ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.  Dz.U.  z  2004r.  Nr  261,  poz.2603  ze  zm.),  oraz  uchwały  
Nr  XXXIX/655/2008  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  27  sierpnia  2008r.  w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
i użyczania ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94, poz.1419) uchwala się, co następuje:

§  1.  Wyraża  się  zgodę  na  udzielenie  50% bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  działki  
Nr 1131/14 o pow. 72m2, zbywanej na rzecz Jana i Marii Naumowicz na odtworzenie działki 
budowlanej  dla  nieruchomości  przy  ul.  Walczaka  17c  oznaczonej  nr  ewid.  1131/6 
zabudowanej jednorodzinnym domem mieszkalnym. 

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

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1930

Uchwała Nr LXV/1040/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  9 lit.a  ustawy z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.37 ust.4 i art.68 ust.1 
pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261, poz.2603) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na: 
-- odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia z Michałem Jelińskim na czas nieoznaczony 
umowy najmu udziału 6.514/10.000 części w lokalu mieszkalnym Nr 12 w budynku przy 
ul.Dekerta 49, 
-- udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży tego udziału – w trybie art.37 ust.2 pkt 9 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
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§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  po 
nabyciu tego lokalu w udziałach przez Miasto Gorzów Wlkp. i Michała Jelińskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1931

Uchwała Nr LXV/1041/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.Dz.U.  z  2004r.  Nr  261,  poz.2603  ze  zm.)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  31,  poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2008r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego Nr 62, poz.1064) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu lokalu użytkowego położonego na II piętrze budynku przy ul.Borowskiego 31 
o  pow.  23,82m²  wraz  z  częściami  wspólnymi  o  pow.  3,05m²  z  posłem  do  Parlamentu 
Europejskiego  Markiem  Gróbarczykiem  na  czas  sprawowania  mandatu  poselskiego  
z przeznaczeniem na biuro. Stawka czynszu za najem lokalu wynosi 3zł netto miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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1932

Uchwała Nr LXV/1042/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Na  podstawie  art.37  ust.4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami  (t.j.Dz.U.  z  2004r.  Nr  261,  poz.2603  ze  zm.)  oraz  §2  ust.4  uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
gospodarowania  lokalami  użytkowymi  (Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  31,  poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. 
(Dz.  Urz.  Woj.  Lubuskiego  Nr  78,  poz.1117),  Nr  XXIII/333/2007  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 listopada 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 134, poz.1885) oraz 
Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 maja 2008r. (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego Nr 62, poz.1064) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu  lokalu  użytkowego  położonego na  parterze  budynku  przy ul.Łokietka  21  
o łącznej pow. 70,3m², w tym: 
--dwóch pomieszczeń o pow. 36,9m² oraz części wspólne o pow. 9,5m² z Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej - na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na biuro, 
--jednego  pomieszczenia  o  pow.  19m²  oraz  części  wspólne  o  pow.  4,9m²  z  posłem  do 
Parlamentu  Europejskiego  Bogusławem  Liberadzkim  -  na  czas  sprawowania  mandatu 
poselskiego z przeznaczeniem na biuro. 
Stawka czynszu za najem lokalu wynosi 3,80zł/m² netto miesięcznie. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1933

Uchwała Nr LXV/1043/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Na  podstawie  art.  37  ust.  3  i  4  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz § 2 ust. 4 uchwały  
Nr  VIII/97/2007  Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  21  marca  2007r.  w sprawie  zasad 
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gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 2007r. 
Nr 31 poz.504), zmienionej uchwałą Nr XIV/195/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
27 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 78 poz.1117) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Jolantą Perkowską umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w budynku przy 
ul.  Chrobrego  23  o  powierzchni  57,35m2 –  z  przeznaczeniem  na  działalność  handlową. 
Stawka czynszu wynosi 22,54zł/m2. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1934

Uchwała Nr LXV/1044/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),  uchwala  się,  co 
następuje:

§ 1.  Stwierdza  się  zgodność  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów sporządzonego na 
podstawie Uchwały Nr LXVII/782/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. 
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  w  rejonie  ulic:  Dobrej  i  Saperów  z  ustaleniami 
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp., uchwalonego Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
18  czerwca  2003  roku,  zmienionego  Uchwałą  Nr  LXXIV/903/2006  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 roku. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

115



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 9 (190) /2009

1935

Uchwała Nr LXV/1045/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Dobrej i Saperów.

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  5  ustawy z dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz.U. z  2001 r.  Nr  142, poz.  1591 ze zm.),  art.  20 ust.  1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 
ze zm.),  w związku z Uchwałą Nr LXVII/782/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
22  lutego  2006  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Dobrej i Saperów, 
po  stwierdzeniu  zgodności  z  ustaleniami  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków 
Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  uchwalonego  Uchwałą  
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 roku, zmienionego 
Uchwałą  Nr  LXXIV/903/2006  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  30  sierpnia  2006  r. 
uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne 

§ 1.  1.Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic Dobrej i Saperów zwany dalej planem. 
2.Integralną częścią uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu, stanowiące 
załącznik nr 2; 
3)  rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu 
infrastruktury  technicznej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy  oraz  zasadach  ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1)  teren  –  obszar  o  określonym  przeznaczeniu  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu i oznaczony symbolem; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku; 
3)  powierzchnia  zabudowy  –  stosunek  powierzchni  zabudowy  liczonej  po  zewnętrznym 
obrysie budynku do powierzchni działki wyrażony w procentach; 
4)  powierzchnia  biologicznie  czynna  -  należy  przez  to  rozumieć  grunt  rodzimy  pokryty 
roślinnością  oraz  wodę  powierzchniową  na  działce  budowlanej,  a  także  50%  sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów, urządzone jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu 
zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2; 
5)  intensywność  zabudowy  -  stosunek  powierzchni  zabudowy  liczonej  po  zewnętrznym 
obrysie budynku razy ilość kondygnacji do powierzchni działki; 
6)  obiekty  architektury  parkowej  –  budynki  o  formie  pawilonowej  lub  budowle,  służące 
ogólnodostępnej rekreacji plenerowej, takie jak: ogrody zimowe, sceny, muszle koncertowe, 
altany, których łączna powierzchnia zabudowy nie przekracza 10% powierzchni terenu; 
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7)  uciążliwość  –  oddziaływanie  powodowane  przez  przedsięwzięcia  mogące  znacząco 
oddziaływać na środowisko; 
8)  urządzenia  sportowo–rekreacyjne  –  boiska  lub  inne  niekubaturowe  urządzenia  służące 
sportowi i rekreacji; 
9)  usługi  –  formy  działalności  gospodarczej  niewywołujące  uciążliwości  i  niezwiązane  
z działalnością produkcyjną; 
10)  zabudowa mieszkaniowa  niskointensywna  – niska  zabudowa mieszkaniowa  w formie 
zabudowy tarasowej. 

§ 3.  1.Następujące  oznaczenia  przedstawione  na  rysunku  planu są  obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obiekty zabytkowe; 
5) strefa zabudowy wysokiej; 
6) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
7) pas techniczny. 
2.Pozostałe  oznaczenia  graficzne  przedstawione  na  rysunku  planu  mają  charakter 
informacyjny. 

Rozdział 2
Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) MW/U – teren zabudowy wielorodzinnej, usług; 
2) MN – tereny zabudowy jednorodzinnej; 
3) MNi – teren zabudowy mieszkaniowej; 
4) MN/U – tereny zabudowy jednorodzinnej, usług; 
5) U – tereny usług; 
6) ZP – tereny zieleni; 
7) ZL – lasy; 
8) E – teren elektroenergetyki; 
9) G – teren infrastruktury – gaz; 
10) K – teren infrastruktury – kanalizacja; 
11) KDG – tereny drogi głównej - kategorii powiatowa; 
12) KDD – tereny dróg dojazdowych - kategorii gminna; 
13) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 
14) KDP – ciągi pieszo-jezdne. 

§ 5.  W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala 
się: 
1)  ochronę  istniejących  grup  zieleni  i  szpalerów  drzew  towarzyszących  zabudowie  oraz 
ciągom komunikacyjnym; 
2) zakaz lokalizacji tablic reklamowych w liniach rozgraniczających dróg; 
3) na całym obszarze planu wprowadza się zakaz stosowania do wygradzania nieruchomości 
ogrodzeń betonowych z prefabrykowanych elementów; 
4)  na  terenach,  na  których  dopuszcza  się  zabudowę,  wyznacza  się  nieprzekraczalne  linie 
zabudowy. 
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§ 6. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji punktów zbierania odpadów, instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów; 
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 
3)  ustala  się  gromadzenie  i  usuwanie  odpadów  komunalnych  na  zasadach  określonych  
w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych; 
4)  ustala  się  rodzaje  terenów  objętych  ochroną  przed  hałasem,  dla  których  obowiązują 
zróżnicowane  dopuszczalne  poziomy hałasu,  określone  wskaźnikami  hałasu  w przepisach 
odrębnych: 
a) tereny oznaczone symbolami MW/U i MN/U pod względem akustycznym kwalifikują się 
na cele mieszkaniowo – usługowe, 
b)  tereny oznaczone  symbolami  MN pod względem akustycznym  kwalifikują  się  na  cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
c)  tereny oznaczone  symbolem MNi pod względem akustycznym  kwalifikuje  się  na  cele 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
d) tereny oznaczone symbolem U pod względem akustycznym kwalifikują się jako tereny  
w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, 
5) zakres ochrony powietrza regulują zapisy w §15 

§ 7.  W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz 
dóbr  kultury  współczesnej  na  całym  obszarze  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego: 
1) ustala się ochronę konserwatorską obiektów zabytkowych, polegającą w szczególności na 
zachowaniu  podstawowych  elementów obiektów,  takich  jak  bryła  budynku,  forma  dachu, 
rozmieszczenie  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  symetryczne  podziały  stolarki,  detale 
architektoniczne; 
2)  dla  obiektów,  o  których  mowa w pkt  1)  wprowadza  się  zakaz  stosowania  materiałów 
nietradycyjnych,  w  tym  zwłaszcza  blachy  dachówko-podobnej  oraz  paneli  z  PCV  
z wyjątkiem przypadków uzgodnionych z odpowiednimi służbami ochrony zabytków; 
3)  dopuszcza  się  rozbiórkę  obiektów  znajdujących  się  pod  ochroną  konserwatorską  
w przypadku złego stanu technicznego budynku po wykonaniu inwentaryzacji  budowlano-
architektonicznej i po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami ochrony zabytków; 
4) w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych lub budowlanych na przedmiot o cechach 
zabytku,  należy  wstrzymać  wszelkie  roboty  mogące  uszkodzić  lub  zniszczyć  przedmiot, 
zabezpieczyć  go,  a  także  miejsce  jego  odkrycia  przy  użyciu  dostępnych  środków  oraz 
bezzwłocznie powiadomić zakresie tym fakcie odpowiednie służby ochrony zabytków. 

§ 8.  W  zakresie  wymagań  wynikających  z  potrzeby  kształtowania  przestrzeni 
publicznych wprowadza się następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających ulic obiektów małej architektury, 
urządzeń technicznych oraz zieleni; 
2) dla obiektów małej architektury wzdłuż całych ciągów ulic obowiązują jednolite formy. 

§ 9.  Ustala  się  następujące  ogólne  zasady  uzbrojenia  terenów  w  infrastrukturę 
techniczną: 
1) w granicach planu dopuszcza się modernizację, rozbudowę, budowę i przebudowę sieci  
i obiektów infrastruktury technicznej; 
2) sieci infrastruktury technicznej lokalizować w liniach rozgraniczających dróg lub pasach 
technicznych z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne 
lub terenowe uniemożliwiają takie prowadzenie; 
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3)  odstępstwo,  o  którym  mowa  w  pkt  2)  dopuszcza  się  pod  warunkiem  braku  kolizji  
z pozostałymi zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu wynikającymi z ustaleń planu; 
4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom  na  terenach  własnych  inwestorów,  pod  warunkiem nienaruszenia  warunków 
zabudowy, o których mowa w rozdziale 3; 
5)  na  wszystkich  terenach  z  wyjątkiem  terenów  U  2  i  U  3  zakazuje  się  lokalizowania 
instalacji  radiokomunikacyjnych,  radionawigacyjnych i radiolokacyjnych,  emitujących pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi więcej niż 
15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 

§ 10. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) dla wszystkich terenów z wyjątkiem MNi, MN3 i MN4, obowiązek zaopatrywania się  
z  ogólnodostępnej  istniejącej  sieci  wodociągowej  a  w przypadku  jej  braku dopuszcza  się 
możliwość czasowego wykorzystywania własnych ujęć wody do czasu jej realizacji; 
2) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z urządzeniami technicznymi zgodnie z § 9 
pkt 2), 3) i 4) na warunkach określonych przez zarządcę sieci; 
3) główny kierunek zaopatrywania w wodę z terenu KDG i ulicy Kostrzyńskiej; 
4) przepisów zawartych w pkt 1), 2) i 3) nie stosuje się, jeżeli ustalenia szczegółowe stanowią 
inaczej. 

§ 11. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej; 
2) budowę sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z §9 pkt 2) i 3) na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci; 
3) główny kierunek odbioru ścieków w ulicy Kostrzyńskiej i terenie KDG; 
4)  obowiązek  podczyszczenia  ścieków  o  przekroczonych  dopuszczalnych  wartościach 
zanieczyszczeń,  przed  ich  wprowadzeniem  do  kanalizacji  sanitarnej,  w  oczyszczalniach 
zakładowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora; 
5) lokalizację pompowni w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4); 
6) dopuszczenie lokalizacji bezodpływowych zbiorników ścieków do czasu realizacji sieci. 

§ 12. W zakresie odprowadzania wód opadowych: 
1) ustala się retencjonowanie i zagospodarowanie wód w granicach własnych działki; 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do systemu sieci kanalizacji deszczowej; 
3) ustala  się budowę sieci  kanalizacji  deszczowej zgodnie z §9 pkt 2) i  3)  na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci; 
4) dopuszcza się budowę sieci kanalizacji deszczowej przez inwestora zgodnie z §9 pkt 2) i 3) 
na warunkach określonych przez zarządcę drogi; 
5) ustala się główny kierunek odbioru wód opadowych teren drogi KDG, ulica Kostrzyńska, 
lub rzeka Warta; 
6) ustala się dla projektowanego kolektora w terenie KDG strefę techniczną 6 m, w której 
obowiązuje zakaz lokalizacji innych sieci infrastruktury technicznej; 
7)  z  terenów  utwardzonych,  zanieczyszczonych  substancjami  ropopochodnymi, 
odprowadzenie wód opadowych po ich podczyszczeniu na terenie własnym. 

§ 13.  W zakresie zaopatrzenia  w gaz ustala się doprowadzenie gazu z rozdzielczej 
sieci gazowej na warunkach określonych przez operatora sieci zgodnie z § 9 pkt 2) i 3). 

§ 14. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) zakazuje się budowy napowietrznych linii energetycznych; 
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2)  ustala  się  zaopatrzenie  w  energię  elektryczną  z  projektowanych  i  istniejących  stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV znajdujących się w obrębie planu i poza jego granicami; 
3)  dopuszcza  się  budowę  dodatkowych  stacji  transformatorowych,  stosownie  do  potrzeb, 
zlokalizowanych na terenie własnym inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji określonych 
przez zarządzającego siecią zgodnie z §9 pkt 4. 

§ 15. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) budowę infrastruktury w oparciu o indywidualne lub grupowe źródła ciepła; 
2) dopuszczenie  ogrzewania z wykorzystaniem energii  słonecznej,  ciepła  ziemi,  wody lub 
powietrza; 
3) nakaz stosowania urządzeń grzewczych o sprawności nie mniejszej niż 92 %. 

§ 16. W zakresie zasad i warunków łączenia i dzielenia nieruchomości ustala się: 
1) możliwość łączenia gruntów; 
2) możliwość podziału na działki w sposób zapewniający zagospodarowanie terenu zgodnie 
z jego przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie; 
3) dopuszczenie wydzielenia geodezyjnego pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne oraz w celu regulacji granic. 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN 1, MN 2, MN 3, MN 
4, MN 5, MN 6, MN 7, MN 8, MN 9, MN 10, MN 11, MN 12, MN 13, MN 14: 
1) ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem, 
b) wysokość zabudowy do 12 m, 
c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem 
ustaleń określonych w pkt b), 
d) obsługa komunikacyjna: 
 -- dla terenu MN 1 od dróg KDD 1, KDD 3, KDD 5, 
 -- dla terenu MN 2 od dróg KDD 1, KDD 5 i KDP 2, 
 -- dla terenu MN 3 od dróg KDD 2, KDD 4, KDD 5, KDW 1, KDW 2, KDW 3 
 -- dla terenu MN 4 od dróg KDD 4 i KDD 5, 
 -- dla terenu MN 5 od dróg KDD 5 i KDG, 
 -- dla terenu MN 6 od dróg KDD 6 i KDD 9, 
 -- dla terenu MN 7 od dróg KDD 9, KDG, 
 -- dla terenu MN 8 od dróg KDD 6 i KDD 9, 
 -- dla terenu MN 9 od dróg KDD 6, KDD 7 i KDD 8, 
 -- dla terenu MN 10 od dróg KDD 6, KDD 7, KDD 8 i KDD 9, 
 -- dla terenu MN 11 od dróg KDD 10 i KDP 3, 
 -- dla terenu MN 12 od dróg KDD 10, KDD 11 KDP 3, 
 -- dla terenu MN 13 od dróg KDD 9, KDD 12, KDD 13 i KDP 4, 
 -- dla terenu MN 14 od dróg KDD 12, KDD13 i KDP 4; 
 e) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º, 
 f) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym, 
 g) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m od frontu działki, 
 h) ogrodzenia o ażurowości min. 60% od frontu działki, 
 i) na wszystkich terenach, z wyjątkiem terenu MN 3 i MN 4, powierzchnia zabudowy do 
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50% powierzchni działki, 
 j) na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki, 
 k)  na wszystkich  terenach,  z wyjątkiem terenu MN 3 i  MN 4 powierzchnia  biologicznie 
czynna co najmniej 30% powierzchni działki, 
 l) na terenach MN 3 i MN 4 powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 60% powierzchni 
działki, 
 m)  obowiązek zapewnienia  miejsc  parkingowych  zgodnie ze  wskaźnikiem co najmniej  1 
stanowisko postojowe na jedno mieszkanie, 
 n) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych powyżej 43 m. n. p. m. ustala się 
zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych, 
 o) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych poniżej 43 m. n. p. m. ustala się 
obowiązek zaopatrzenia w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej po jej wybudowaniu, 
 p) na terenach MN3 i MN4 dla budynków posadowionych powyżej 43 m. n. p. m. dopuszcza 
się zaopatrzenie w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej na warunkach określonych 
przez operatora sieci (lokalne urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody), 
 q)  na  terenach  MN3 i  MN4  dopuszcza  się  zaopatrzenie  w  wodę  z  sieci  wodociągowej 
prowadzonej z terenu MNi poprzez pas techniczny wydzielony w terenie MNi i ZP2 oraz 
drogę KDD4. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNi: 
1)  ustala  się  przeznaczenie:  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  niskointensywnej 
jednorodzinnej lub wielorodzinnej; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a)  ukształtowanie  zabudowy  w  formie  zabudowy  tarasowej  –  dach  kondygnacji  niższej 
stanowi taras kondygnacji wyższej, 
 b) przesunięcie poziome kondygnacji względem siebie wynosi minimum 2 m, 
 c) wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne, 
 d) dachy nad trzecią kondygnacją strome o nachyleniu połaci od 25° do 35° - dopuszcza się 
wykorzystanie  poddasza  na  funkcję  mieszkalną  (mieszkanie  z  III  kondygnacją 
dwupoziomowe), 
 e) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym, 
 f)  kalenice  dachów  sytuowane  równolegle  do  drogi  wewnętrznej  obsługującej  zespół 
zabudowy lub w sposób zbliżony do równoległego, 
 g) obsługa komunikacyjna od drogi KDD 8, 
 h) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej obsługującej teren o minimalnej szerokości 
w  liniach  rozgraniczających  12  m  -  pas  drogowy  wskazano  orientacyjnymi  liniami 
wydzielającymi drogę wewnętrzną w rysunku planu, 
 i) dopuszcza się powiązanie drogi wewnętrznej określonej w pkt h) z ulicą Hetmańską, 
 j) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni działki, 
 k) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30% powierzchni działki, z wyłączeniem 
z bilansu drogi wewnętrznej i działek wydzielonych z przeznaczeniem na obiekty i urządzenia 
infrastruktury, 
 l)  obowiązek  zapewnienia  miejsc  parkingowych  (w  tym  w  garażach)  zgodnie  ze 
wskaźnikiem co najmniej 1,5 stanowiska postojowego na jedno mieszkanie w obrębie terenu 
MNi, 
 m) dopuszcza się garaże w budynku, 
 n) dopuszcza się kondygnację podziemną z przeznaczeniem na garaże, z wykonaniem zjazdu, 
 o)  obowiązek sytuowania  co najmniej  10% wszystkich  miejsc postojowych wzdłuż drogi 
wewnętrznej, 
 p) dla budynków posadowionych powyżej 43 m. n. p. m. ustala się zaopatrzenie w wodę  
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z ujęć własnych, 
 q) dla budynków posadowionych poniżej 43 m. n. p. m. ustala się obowiązek zaopatrzenia 
w wodę z ogólnodostępnej sieci wodociągowej, 
 r) dla budynków określonych w pkt q) dopuszcza się możliwość czasowego wykorzystania 
własnych ujęć wody, 
 s) dla budynków posadowionych powyżej 43 m. n. p. m. dopuszcza się zaopatrzenie w wodę 
z ogólnodostępnej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez operatora sieci (lokalne 
urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody), 
 t) dopuszcza się zasilanie w wodę z sieci istniejących w ul. Hetmańskiej, 
 u)  ustala  się  obowiązek  wydzielenia  pasa  technicznego  o  szerokości  min.  3m pod  sieci 
wodociągowe,  łączącego  projektowaną  sieć  wodociągową  na  terenie  MNi  z  siecią 
wodociągową projektowaną na terenie KDD4, 
 v) dopuszcza się zlokalizowanie stacji podnoszenia ciśnienia wody, 
 w) dopuszcza się wydzielenie działki gruntu z przeznaczeniem określonym w lit. u). 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U 1, MN/U 2 i MN/U 
3: 
1)  ustala  się  przeznaczenie:  tereny  zabudowy  jednorodzinnej  lub  usług  lub  zabudowy 
jednorodzinnej z usługami; 
2) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem, 
b) wysokość zabudowy do 12 m, 
c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem 
ustaleń określonych w pkt b), 
d) obsługa komunikacyjna: 
-- dla terenu MN/U 1 od drogi KDG, 
-- dla terenu MN/U 2 od dróg KDD 8, KDD 9, KDD 13, KDW 4 
-- dla terenu MN/U 3 od dróg KDD 8, KDD 13, KDW 4, 
e) dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º, 
f) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w jednolitym kolorze ceglastym, 
g) ogrodzenia o wysokości do 1,5 m od frontu działki, 
h) ogrodzenia o ażurowości min.60% od frontu działki, 
i) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni działki, 
j) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 30% powierzchni działki, 
k)  obowiązek  zapewnienia  miejsc  parkingowych  zgodnie  ze  wskaźnikiem  co  najmniej  1 
stanowisko postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne 
rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MW/U: 
1)  ustala  się  przeznaczenie:  tereny  zabudowy  wielorodzinnej  lub  usług  lub  zabudowy 
wielorodzinnej z usługami w formach usług wbudowanych lub wolnostojących; 
2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem, 
b) wysokość zabudowy w strefie zabudowy wysokiej do 5 kondygnacji nadziemnych, poza 
strefą wysokość zabudowy do 12 m, 
c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem 
ustaleń w pkt b), 
d)  intensywność  zabudowy  w  strefie  zabudowy  wysokiej  1,8  a  poza  strefą  zabudowy 
wysokiej 1,2, 
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e) obsługa komunikacyjna: od dróg KDD 8, KDD 10, KDD 11, 
f)  dachy o nachyleniu połaci od 25º do 45º lub płaskie, 
g) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni działki, 
h)  obowiązek zapewnienia  miejsc parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem co najmniej  1,5 
stanowiska postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko postojowe na każde kolejne 
rozpoczęte 30m2 powierzchni użytkowej usług. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami U 1, U 2, U 3: 
1) ustala się przeznaczenie: tereny usług; 
2) dopuszcza się funkcję mieszkaniową; 
3) wprowadza się następujące ustalenia: 
a) ustala się, że funkcja mieszkaniowa może być wprowadzana na następujących warunkach: 
--  ogólna  powierzchnia  użytkowa  mieszkań  nie  może  być  większa  niż  40% powierzchni 
użytkowej budynku, 
--  funkcja mieszkaniowa tylko w ostatniej kondygnacji budynku, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem, 
c) dla terenu U 1 maksymalna wysokość zabudowy do 12 m, 
d) dla terenu U 2, U 3 maksymalna wysokość zabudowy do 17 m, 
e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy z zachowaniem 
ustaleń w pkt c) i d), 
f) obsługa komunikacyjna: 
 -- dla terenu U 1 od drogi KDD 2, 
 -- dla terenu U 2 od dróg KDD 9, KDD 12 i od ulicy Kostrzyńskiej, 
 -- dla terenu U 3 od dróg KDD 14 i od ulicy Kostrzyńskiej, 
 g) dachy o nachyleniu połaci od 30º do 45º lub płaskie, 
 h) powierzchnia zabudowy dla terenów U1 i U3 do 60% powierzchni działki, 
 i) powierzchnia zabudowy dla terenu U2 do 70% powierzchni działki, 
 j)  obowiązek zapewnienia  miejsc  parkingowych zgodnie ze wskaźnikiem co najmniej  1,5 
stanowisko postojowe na jedno mieszkanie oraz 1 stanowiska postojowego na każde kolejne 
rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP 1, ZP 2 i ZP 3 
 1) ustala się przeznaczenie: tereny zieleni; 
 2) teren ZP 3 – teren zieleni rekreacji obsługujący zabudowę mieszkaniową na terenie MNi 
przeznaczony do łącznego zagospodarowania; 
 3) wprowadza się następujące ustalenia: 
 a) obowiązuje zakaz zabudowy, 
 b) dopuszcza się lokalizację obiektów architektury parkowej, oświetlenia terenu, 
 c) na terenie ZP 1 obowiązuje ochrona obszaru figurującego w gminnej ewidencji zabytków 
w zakresie układu kompozycyjnego,  historycznych  nasadzeń oraz murowanego,  ceglanego 
ogrodzenia od strony ulicy Kostrzyńskiej, 
 d) na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasadzenia w miejscach historycznej zieleni, 
 e) na terenie ZP 2 i ZP 3 dopuszcza się lokalizację ścieżek spacerowych, 
 f)  na terenie ZP 1 dopuszcza się nowe nasadzenia  oraz lokalizację  obiektów architektury 
parkowej  i  ścieżek  spacerowych  po  uzgodnieniu  z  odpowiednimi  służbami  ochrony 
zabytków, 
 g) dopuszcza się prowadzenie infrastruktury technicznej zgodnie z § 9 pkt 2), 3) i 4), 
 h)  na  terenie  ZP  3  dopuszcza  się  lokalizację  urządzeń  i  obiektów  służących  rekreacji  
i retencjonowania wód opadowych, 
 i)  na  terenie  ZP2  ustala  się  wydzielenie  pasa  technicznego  pod  sieci  wodociągowe  
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o szerokości min. 3m. 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się: 
 1) przeznaczenie: teren lasu; 
 2) zakaz wykonywania ogrodzenia terenu; 
 3) zakaz budowy wszelkich obiektów nie związanych z gospodarką leśną lub parkową. 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDG: 
 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: droga główna kategorii - powiatowa; 
 2)  szerokość  w  liniach  rozgraniczających:  zmienna  od  20  m do  35  m  określona  jak  na 
rysunku planu; 
 3) ustala się lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej; 
 4)  w  sąsiedztwie  terenów  zabudowy mieszkaniowej  ustala  się  obowiązek  wprowadzenia 
zieleni pełniącej funkcję izolacyjną lub ekranów akustycznych; 
 5) dopuszcza się zmianę kategorii drogi. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD 1, KDD 2, KDD 3, 
KDD 4, KDD 5, KDD 6, KDD 7, KDD 8, KDD 9, KDD 10, KDD 11, KDD 12, KDD 13, 
KDD 14: 
 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe kategorii – gminna; 
 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW 1, KDW 2, KDW 
3, KDW 4: 
 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne; 
 2) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDP 1, KDP 2, KDP 3, 
KDP 4: 
 1) ustala się przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo-jezdne; 
 2) wprowadza się następujące ustalenia: 
 a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem, 
 b)  dla  terenu  KDP  1  minimalna  szerokość  w  liniach  rozgraniczających  10  m  zgodnie  
z rysunkiem. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem G ustala się przeznaczenie: 
teren infrastruktury – gaz. 

§ 29.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  E  1,  E  2  ustala  się 
przeznaczenie: tereny elektroenergetyki. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem K ustala się przeznaczenie 
podstawowe teren infrastruktury – kanalizacja. 

Rozdział 3
Przepisy końcowe 

§ 31.  Ustala  się  jednorazową  opłatę  z  tytułu  wzrostu  wartości  nieruchomości  
w wysokości: 30%. 
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§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 33.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

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

1936

Uchwała Nr LXV/1046/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

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

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.  j.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  oraz  art.  12  ust.  1  ustawy  z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.) w związku z uchwałą Nr LI/840/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 
2009  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwala się co następuje:

§ 1.  W  uchwale  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
18  czerwca  2003  r.  w  sprawie  uchwalenia  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.,  zmienionej  Uchwałą  
Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
1.W części tekstowej – stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały: 
1) w rozdziale V ust. 2.2 pkt. 6) dodaje się lit. c), d), e), f) w brzmieniu: „c) w rejonie ulicy 
Litewskiej – na terenie dawnego poligonu wojskowego, d) na południe od ulicy Myśliborskiej 
–  na  terenie  dawnej  pętli  autobusowej  -  Myśliborska,  e)  przy  ulicy  Matejki  –  w rejonie 
przedszkola  miejskiego  nr  1  i  Osiedla  Młodych,  f)  na  południe  od  ulicy  Walczaka  –  
w północno-wschodniej części miasta przy granicy z gminą Santok,” 
2)  w rozdziale  VI ust.  7  dodaje  się  pkt.  3),  4),  5),  6)  w brzmieniu:  „3)  w rejonie  ulicy 
Litewskiej– na terenie dawnego poligonu wojskowego; 4) na południe od ulicy Myśliborskiej 
–  na  terenie  dawnej  pętli  autobusowej  Myśliborska;  5)  przy  ulicy  Matejki  –  w  rejonie 
przedszkola  miejskiego  nr  1  i  Osiedla  Młodych;  6)  na  południe  od  ulicy  Walczaka  –  
w północno-wschodniej części miasta przy granicy z gminą Santok;” 
2.W części graficznej – stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały: 
1) rysunek nr 2.1. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. stanowi załącznik nr 2 
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do niniejszej uchwały. 

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/1046/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Uwag nie wniesiono.

1937

Uchwała Nr LXV/1047/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka 
z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Gorzowa Wlkp.

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.,  Nr  80,  poz.  717  ze  zm.),  uchwala  się  co 
następuje:

§ 1.  Stwierdza  się  zgodność  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka 
zgodnego z Uchwałą Nr LI/841/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2009r. 
w sprawie  przystąpienia  do zmiany miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka z ustaleniami 
Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  
Gorzowa Wlkp., przyjętego Uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
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18 czerwca 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z  dnia  30  sierpnia  2006  r.,  zmienionego  Uchwałą  Nr  LXV/1046/2009  Rady  Miasta  
Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1938

Uchwała Nr LXV/1048/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie 
gminnym  (Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591,  ze  zm.),  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, 
ze  zm.),  w  związku  z  uchwałą  Nr  LI/841/2009  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  
25 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, 
po  stwierdzeniu  zgodności  przyjętych  rozwiązań  z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  uchwalonego 
uchwałą  Nr  XII/131/2003  Rady  Miasta  Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  18  czerwca  2003  r., 
zmienionego uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 
2006 r.,  zmienionego  uchwałą  Nr  LXV/1046/2009 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z  dnia  
25 listopada 2009 r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne 

§ 1. 1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, zwana dalej „planem”, obejmuje 
obszar  położony  w  obrębie  3  -  Wawrów,  ograniczony:  od  północnego-zachodu  ulicą 
Franciszka Walczaka,  od północnego-wschodu południowo-zachodnimi granicami  działek  
o numerach ewidencyjnych: 119/5, 122, 123, 126 – obręb 3 – Wawrów, od wschodu granicą 
administracyjną  miasta  Gorzowa Wlkp.  i  Gminy Santok,  od  południowego-zachodu  ulicą 
Silwanowską oraz północno-wschodnimi granicami działek o numerach ewidencyjnych: 131, 
132 – obręb 3 – Wawrów, w granicach określonych na rysunku planu. 
2.W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu na brak takich dóbr kultury; 
2)  granic  i  sposobów  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 - 
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ze względu na brak takich terenów lub obiektów; 
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - 
ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania; 
4)  granic  obszarów wymagających  przeprowadzenia  scaleń  i  podziałów nieruchomości  -  
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
5)  granic  obszarów  rehabilitacji  istniejącej  zabudowy  i  infrastruktury  technicznej  -  
ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
6)  granic  obszarów  wymagających  przekształceń  lub  rekultywacji  -  ze  względu  na  brak 
potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów; 
8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników 
i ich stref ochronnych. 

§ 2.  1.Integralną  częścią  planu  jest  rysunek  planu  w  skali  1:  1000,  stanowiący 
załącznik Nr 1 do uchwały. 
2.Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2)  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 
zagospodarowania; 
3) granice terenów pod budowę obiektów usługowych handlu wielkopowierzchniowego; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) symbole terenów; 
7) dominanty i akcenty architektoniczne; 
8) korytarze techniczne; 
9) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia; 
10) pasy technologiczne; 
11) dane wymiarowe. 
3.Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 
planu stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. 
4.Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1)  akcent  architektoniczny  –  część  obiektu  budowlanego  wymagająca  indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego; 
2)  dominanta  –  element  kompozycji  urbanistycznej  w  postaci  wyeksponowanego  
w  przestrzeni  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  stanowiącego  punkt  orientacyjny  
w przestrzeni miejskiej; 
3) działka budowlana – działka w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.); 
4)  korytarz  techniczny  –  pas  terenu  wzdłuż  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej,  
w  którym  obowiązują  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  określone  w  ustaleniach  planu  
i w przepisach odrębnych; 
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia, której nie może przekroczyć żaden nadziemny 
element  budynku  za  wyjątkiem  gzymsów,  okapów  dachów,  balkonów,  wykuszy,  galerii, 
tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, elementów odwodnienia. Gzymsy i okapy 
nie mogą przekroczyć nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej niż 0,8 m, natomiast części 
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budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy - o więcej 
niż 1,3 m. Balkony,  wykusze i galerie mogą stanowić łącznie maksymalnie  30% długości 
każdej elewacji; 
6)  nośnik  reklamowy  –  budowla  służąca  reklamie  wraz  z  elementami  konstrukcyjnymi  
i zamocowaniami; 
7) obowiązująca linia zabudowy – linia, zgodnie z którą należy sytuować co najmniej 60 % 
elewacji obiektu budowlanego, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 
8) obiekty usługowe handlu wielkopowierzchniowego – obiekty usługowe obejmujące lokale 
handlowe lub samodzielne obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; 
9)  pas  technologiczny  –  pas  terenu  wzdłuż  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych 
krajowej sieci przesyłowej o napięciu 220 kV i 400 kV, w którym obowiązują ograniczenia 
w zagospodarowaniu określone w ustaleniach planu i w przepisach odrębnych; 
10) plan – tekst niniejszej uchwały i rysunek planu; 
11)  powierzchnia  zabudowy –  powierzchnia  zabudowy wszystkich  budynków  i  obiektów 
kubaturowych  istniejących  i  projektowanych  zlokalizowanych  na  działce  budowlanej, 
wyznaczona  przez  rzut  poziomy  budynku,  mierzona  po  zewnętrznym  obrysie  ścian 
kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej obrys występuje poza obrys 
kondygnacji przyziemnej. Do powierzchni zabudowy zalicza się również prześwity, przejścia 
oraz rampy. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani 
ich  części  niewystających  ponad  powierzchnię  terenu,  ani  powierzchni  elementów 
drugorzędnych, np. daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; 
12)  rysunek  planu  –  graficzny  zapis  planu,  stanowiący  załącznik  Nr  1  do  uchwały, 
zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne; 
13)  teren  –  część  obszaru  objętego  planem  o  określonym  przeznaczeniu  i  zasadach 
zagospodarowania  wyznaczona  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi,  oznaczona 
symbolem; 
14)  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy  –  nieprzekraczalny  parametr 
wykorzystania działki budowlanej lub zabudowanej, liczony wg wzoru: D = P/T x 100 ( %), 
gdzie:  D  -  wskaźnik  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy,  P  -  łączna  powierzchnia 
zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 11, T - powierzchnia całkowita działki 
budowlanej. 

Rozdział 2
Ustalenia ogólne 

§ 4.  Ustala  się  następujące  przeznaczenie  terenów  wyznaczonych  liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu: 
1)  tereny  usług  komercyjnych,  w  tym  obiektów  usługowych  handlu 
wielkopowierzchniowego;  obiektów  produkcyjnych,  składów  i  magazynów  oznaczone 
symbolami: 1UC/P, 2UC/P, 3UC/P; 
2) tereny dróg publicznych: 
a) głównej oznaczonej symbolem KDG, 
b) lokalnej oznaczonej symbolem KDL; 
3) teren infrastruktury technicznej – ciepłociąg – oznaczony symbolem C. 

§ 5. Następujące tereny przeznaczone są na cele publiczne: 
1) teren drogi głównej oznaczonej symbolem KDG; 
2) teren drogi lokalnej oznaczonej symbolem KDL. 

§ 6.  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  ochrony  i  kształtowania  ładu 
przestrzennego, zagospodarowania terenów oraz kształtowania przestrzeni publicznych: 
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1)  zakaz  lokalizacji  w przestrzeni  publicznej:  nośników reklamowych,  reklam na  słupach 
oświetleniowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych; 
2) dopuszczenie lokalizacji w przestrzeni publicznej: tradycyjnych słupów ogłoszeniowych, 
tablic informacyjnych., elementów małej architektury, urządzeń technicznych, zieleni; 
3)  dopuszczenie  lokalizacji  zabudowy na  wspólnej  granicy sąsiadujących  ze  sobą  działek 
budowlanych w przypadku ich łącznego zagospodarowania; 
4)  nakaz  uwzględnienia  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  w  kształtowaniu  zabudowy  
i urządzeń komunikacji; 
5) zakaz lokalizacji ogrodzeń betonowych i żelbetowych. 

§ 7.  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  ochrony  środowiska,  przyrody  
i krajobrazu kulturowego: 
1)  nakaz  utwardzenia  i  skanalizowania  powierzchni  narażonych  na  zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi; 
2) nakaz oczyszczenia  ścieków opadowych z powierzchni  utwardzonych,  w szczególności 
placów, parkingów i dróg przed ich odprowadzeniem; 
3) odprowadzanie ścieków przemysłowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na warunkach 
właściwego zarządcy sieci; 
4) zakaz zrzutu zanieczyszczeń biogennych, organicznych i toksycznych do gruntu; 
5) zakaz lokalizacji funkcji zbierania odpadów, które wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności oraz funkcji odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów; 
6) nakaz urządzenia zieleni na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych; 
7) dopuszczenie lokalizacji zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników retencyjnych, 
zbiorników wyrównawczych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych. 

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków: 
1)  nakaz  wstrzymania  wszelkich  robót,  zabezpieczenia  przedmiotu  posiadającego  cechy 
zabytku  oraz  miejsca  jego  odkrycia,  oraz  niezwłocznego  zawiadomienia  wojewódzkiego 
konserwatora  zabytków,  a  jeżeli  nie  jest  to  możliwe  -  prezydenta  miasta,  w  przypadku 
natrafienia,  podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  lub  ziemnych,  na  przedmiot,  co  do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem – zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)  nakaz niezwłocznego zawiadomienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a jeżeli 
nie  jest  to  możliwe  -  prezydenta  miasta,  w  przypadku  dokonania  odkrycia  kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9.  1.Ustalenia  dotyczące  podziałów  nieruchomości  zawarte  są  w  ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów. 
2.Jeżeli  ustalenia  szczegółowe  tego  nie  zabraniają,  dopuszcza  się  wydzielenie  działek 
przeznaczonych pod lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

§ 10.  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  komunikacji  i  parkowania 
pojazdów: 
1)  dopuszczenie  wewnętrznej  obsługi  komunikacyjnej  poszczególnych  terenów  poprzez 
niepubliczne  drogi  dojazdowe  wewnętrzne  lub  ciągi  pieszo-jezdne,  z  możliwością 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej; 
2) nakaz zapewnienia w granicach własnej działki budowlanej odpowiedniej ze względu na 
funkcję i wielkość obiektu ilości miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 
3)  ustala  się  wskaźniki  do obliczania  zapotrzebowania  inwestycji  na  miejsca  postojowe,  
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o których mowa w pkt 2: 
a)  dla  zabudowy usługowej,  magazynów  i  handlu  hurtowego  –  co  najmniej  1,5  miejsca 
postojowego na 100 m2 powierzchni użytkowej, 
b) dla produkcji – co najmniej 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy, 
c) dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży do 2000 m2 – co najmniej 4 miejsca 
postojowe na  100 m2 powierzchni  sprzedaży i  35 miejsc  postojowych  na 100 stanowisk 
pracy, 
d) dla obiektów handlowych wielkopowierzchniowych – co najmniej 35 miejsc postojowych 
na 1000 m2 powierzchni sprzedaży i 35 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy; 

4)  dla  parkingów  naziemnych  ustala  się  lokalizację  miejsc  postojowych  w  zieleni  –  co 
najmniej co 10 miejsc postojowych jedno drzewo, z wyjątkiem parkingów zlokalizowanych 
w  pasach  technologicznych  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  krajowej  sieci 
przesyłowej,  gdzie  pomiędzy pasami  stanowisk  należy  zlokalizować  pasy zieleni  niskiej  
i  krzewiastej  w  proporcji  co  najmniej  1,5  m2  na  1  miejsce  parkingowe  dla  samochodu 
osobowego. 

§ 11.  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  systemów  infrastruktury 
technicznej: 1.Sieci infrastruktury technicznej – nowoprojektowane, jak również istniejące,  
w  miarę  ich  modernizacji,  dopuszcza  się  wyłącznie  jako  podziemne,  w  obrębie  linii 
rozgraniczających  terenów  komunikacji,  z  zachowaniem  odległości  wynikających  
z przepisów odrębnych. 
2.Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej towarzyszącej inwestycjom na 
poszczególnych terenach. 
3.Zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Franciszka 
Walczaka i w ulicy gen. Nikołaja Bierzarina (poza obszarem opracowania), na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci. 
4.Odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej w ulicy Franciszka Walczaka. 
5.W  zakresie  odprowadzenia  wód  opadowych  i  roztopowych  ustala  się  nakaz 
retencjonowania wszystkich wód na terenie działki budowlanej po uprzednim podczyszczeniu 
i  odprowadzenie wód w ilościach możliwych do przyjęcia przez kanalizację deszczową w 
ulicy Franciszka Walczaka. 
6.Zaopatrzenie  w  gaz  z  miejskiej  sieci  gazowej  średniego  ciśnienia  zlokalizowanej  na 
terenach:  1UC/P,  2UC/P  i  KDG,  wzdłuż  ulicy  Franciszka  Walczaka,  na  warunkach 
określonych przez zarządcę sieci. 
7.W zakresie zaopatrzenie w energię cieplną ustala się: 
1) dopuszczenie wykorzystania energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej; 
2)  stosowanie  urządzeń  grzewczych  o  wysokiej  sprawności  i  niskim  stopniu  emisji 
zanieczyszczeń. 
8.W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1)  dostawę  energii  elektrycznej  z  istniejącej  poza  obszarem  objętym  planem  stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV (Bierzarina GSM S-1836) i ze stacji nowoprojektowanych; 
2)  budowę  nowych  stacji  transformatorowych  wykonanych  w  zależności  od  sposobu 
zagospodarowania terenu jako obiekty wbudowane, dobudowane lub wolnostojące; 
3) dopuszczenie przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 
15kV  kolidujących  z  planowanym  zainwestowaniem,  polegającej  na  ich  skablowaniu  
i przeniesieniu, na warunkach uzgodnionych z właścicielem sieci; 
4) korytarz techniczny napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV 
obejmujący teren o szerokości 9 m, po 4.5 m od osi linii w obu kierunkach, w którym ustala 
się: 
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a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, 
b) zakaz sytuowania stanowisk pracy,  składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn oraz 
urządzeń budowlanych na czas budowy, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
c) zakaz lokalizacji zieleni wysokiej. 
9.Ustala  się,  iż  w  przypadku  przebudowy  istniejących  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych  średniego  napięcia  15kV na  linie  kablowe,  przestają  obowiązywać 
ograniczenia  w użytkowaniu  terenu w ustalonych w planie  korytarzach technicznych tych 
linii. 
10.W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się: 
1) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych jako podziemne; 
2)  dopuszczenie  anten telefonii  komórkowej  o  wysokości  maksymalnej  15 m na  dachach 
obiektów  usługowych  handlu  wielkopowierzchniowego,  produkcyjnych,  magazynów  
i składów. 
11.Wszelkie  inwestycje w zakresie zaopatrzenia  w wodę, gaz, ciepło,  energię elektryczną, 
odprowadzania  ścieków,  telekomunikacji  oraz  lokalizacji  innych  urządzeń  technicznych 
wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwego zarządcy sieci. 
12.W  przypadku  kolizji  projektowanego  zagospodarowania  z  istniejącymi  elementami 
infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych po uzyskaniu warunków technicznych od właściwego 
zarządcy sieci. 

§ 12.  Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  strefy  kontrolowanej  gazociągu 
wysokiego  ciśnienia,  obejmującej  obszar  po  25  m  na  stronę  od  osi  gazociągu  DN  250, 
zgodnie z rysunkiem planu: 
1) wszelkie działania inwestycyjne w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia 
należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu warunków technicznych od 
właściwego zarządcy sieci; 
2) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 
3) zakaz nasadzeń drzew i krzewów; 
4) dopuszczenie lokalizacji parkingów i placów manewrowych z uwzględnieniem pkt 1. 

§ 13. Elektroenergetyczna sieć przesyłowa.  1.Na terenie objętym planem znajdują się 
fragmenty dwóch elektroenergetycznych linii krajowej sieci przesyłowej o napięciu 400 kV 
i 220 kV: 
1) fragment elektroenergetycznej linii o napięciu 400 kV relacji Plewiska – Krajnik, wzdłuż 
której  obowiązuje  pas  technologiczny  o  szerokości  80  m –  po  40  m od  osi  linii  w obu 
kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) fragment elektroenergetycznej linii o napięciu 220 kV relacji Krajnik – Gorzów, wzdłuż 
której  obowiązuje  pas  technologiczny  o  szerokości  70  m –  po  35  m od  osi  linii  w obu 
kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu. 
2.Dla terenów znajdujących się w pasie technologicznym obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 
2)  zakaz  lokalizacji  obiektów  budowlanych,  w  szczególności  obiektów  zawierających 
materiały niebezpieczne pożarowo oraz stref zagrożonych wybuchem; 
3)  zakaz nasadzeń zieleni  wysokiej  pod linią  i  w odległości  do 20 m od osi  linii  w obu 
kierunkach; 
4)  opiniowanie  zmian  w kwalifikacji  terenu  w obrębie  pasa  technologicznego  linii  przez 
właściciela linii; 
5)  dopuszczenie  eksploatacji  i  modernizacji  elektroenergetycznej  linii  przesyłowych  
o napięciu 220 kV i 400 kV; 
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6)  dopuszczenie  odbudowy,  rozbudowy,  przebudowy  i  nadbudowy  istniejących  linii 
przesyłowych o napięciu 220 kV i 400 kV; 
7) dopuszczenie ewentualnej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV albo linii 
wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejącej linii o napięciu 220 kV, na warunkach 
określonych przez zarządcę linii; 
8)  dopuszczenie  urządzeń  komunikacji  w  postaci  dróg,  dojazdów,  zatok  postojowych  
i parkingów. 

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe 

§ 14.  1.Dla  terenów  oznaczonych  symbolami:  1UC/P,  2CU/P,  3UC/P  ustala  się 
przeznaczenie: 
 1) usługi komercyjne, w tym obiekty usługowe handlu wielkopowierzchniowego; 
 2) obiekty produkcyjne; 
 3) składy i magazyny. 
 2.Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
 1) zieleń urządzoną; 
 2) elementy małej architektury; 
 3) nośniki reklamowe sytuowane zgodnie z przepisami szczególnymi; 
 4) maszty oraz stacje bazowe telefonii komórkowej; 
 5)  urządzenia  komunikacji  w postaci  dróg wewnętrznych,  dojazdów, zatok  postojowych  
i parkingów; 
 6) garaże wielopoziomowe – wbudowane w obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 
 7) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
 3.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zagospodarowania terenów: 
 1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 60%; 
 2) teren biologicznie czynny – co najmniej 20% powierzchni działki; 
 3) lokalizacja zabudowy zgodnie z oznaczeniem: 
 a)  obowiązujących  linii  zabudowy  określonych  na  rysunku  planu  –  dotyczy  obiektów 
lokalizowanych w odległości mniejszej niż 100 m od linii obowiązujących, 
 b) nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu; 
 4)  lokalizacja dominant i akcentów architektonicznych w miejscach wskazanych na rysunku 
planu – z dopuszczeniem przesunięcia względem miejsca wskazanego na rysunku planu do 
30 m; 
 5)  lokalizacja dominant w miejscach wyznaczonych przez wskazane na rysunku planu osie 
widokowe lub na przedłużeniu osi widokowych – z dopuszczeniem przesunięcia względem 
miejsca wskazanego na rysunku planu do 20 m; 
 6) zakaz lokalizacji  ramp towarowych i  instalacji  urządzeń klimatyzacyjnych  oraz garaży 
wielopoziomowych od południowo – zachodniej strony terenu 2UC/P, w strefie sąsiadującej 
z terenem mieszkalnictwa wielorodzinnego (poza obszarem opracowania); 
 7) zieleń izolacyjna - wysoka i średniowysoka o szerokości nie mniejszej niż 15,0 m oraz 
minimalnej wysokości 3,0 m z zastosowaniem gatunków zimozielonych wzdłuż południowo - 
zachodnich  granic  terenu  2UC/P,  w  strefie  sąsiadującej  z  terenem  mieszkalnictwa 
wielorodzinnego i usługowym (poza obszarem opracowania); 
 8)  w  korytarzu  technicznym  ciepłociągu  na  terenach:  1UC/P  oraz  2UC/P,  do  momentu 
likwidacji  napowietrznej  estakady  ciepłowniczej,  ustala  się  zakaz  lokalizacji  urządzeń 
kolidujących z magistralą ciepłowniczą oraz innych trwałych form zagospodarowania, w tym 
parkingów, zadrzewień i zakrzewień. 
 4.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie kształtowania zabudowy: 
 1) wysokość budynków – do 14 m; 
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 2) wysokość w miejscach dominant – do 16 m; 
 3) dachy o nachyleniu połaci do 15°; 
 4)  nawiązanie,  na  przykład  detalem  architektonicznym,  materiałami  wykończeniowymi 
elewacji,  formami akcentów i  dominant  architektonicznych,  do architektury historycznych 
obszarów przemysłowych zlokalizowanych w strefie ochrony krajobrazowej „K2” przy ulicy 
Franciszka Walczaka (poza obszarem opracowania); 
 5)  kompleksowe  rozwiązanie  architektoniczne  elewacji  zlokalizowanych  od  strony  ulicy 
Franciszka Walczaka, ulicy Silwanowskiej i terenu KDL, z zastosowaniem: 
 a) podziałów wertykalnych jako dominujących, 
 b)  cegły  lub  okładziny  klinkierowej  w  kolorze  naturalnej  ceramiki  –  w  szczególności  
w  miejscach  dominant  i  akcentów  architektonicznych,  na  narożnikach  budynków  
i w miejscach głównych wejść do budynków – co najmniej 30% elewacji, 
 c) elementów wykończeniowych w kolorze naturalnego piaskowca, elementów stalowych, 
szkła – co najmniej 20 % elewacji. 
 5.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie podziału działek: 
 1) minimalna powierzchnia działki budowlanej i zabudowanej na terenach 1UC/P, 2UC/P  
i 3UC/P – 1 ha; 
 2) minimalna szerokość krótszego boku działki budowlanej i zabudowanej na terenach 1UC/
P, 2UC/P i 3UC/P – 80 m; 
 3) minimalny kąt położenia granic działek budowlanych na terenach 1UC/P, 2UC/P i 3UC/P 
w stosunku do pasa drogowego – 75°; 
 4) nakaz zapewnienia dostępu do wydzielanych działek z dróg stanowiących dojazd według 
ust. 6. 
 6.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie dojazdu do terenów: 
 1) 1UC/P – z terenu KDL; 
 2) 2UC/P, 3UC/P – z terenu KDL i z ulicy Silwanowskiej (poza obszarem opracowania). 

§ 15. 1.Dla terenu oznaczonego symbolem KDG ustala się przeznaczenie: 
 1) infrastruktura drogowa; 
 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
 2.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zagospodarowania terenów: 
 1) droga publiczna klasy głównej; 
 2) planowana kategoria: droga krajowa; 
 3) skrzyżowanie lub rondo; 
 4) co najmniej jednostronny chodnik; 
 5) co najmniej jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej; 
 6) zieleń przyuliczna; 
 7) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
 3.Ustala się zakaz podziału terenu. 

§ 16. 1.Dla terenu oznaczonego symbolem KDL ustala się przeznaczenie: 
 1) infrastruktura drogowa; 
 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
 2.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zagospodarowania terenów: 
 1) droga publiczna klasy lokalnej; 
 2) planowana kategoria: droga gminna; 
 3) dwustronny chodnik; 
 4) co najmniej jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej; 
 5) zieleń przyuliczna; 
 6) teren biologicznie czynny – co najmniej 10%; 
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 7) lokalizacja podziemnej magistrali ciepłowniczej; 
 8) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
 3.Ustala się zakaz podziału terenu. 

§ 17.  1.Dla  terenu  infrastruktury  technicznej  oznaczonego  symbolem  C  ustala  się 
przeznaczenie: ciepłociąg. 
 2.Obowiązują następujące ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu: 
 1) dopuszczenie likwidacji istniejącej napowietrznej estakady ciepłowniczej; 
 2) dopuszczenie lokalizacji podziemnych rurociągów ciepłowniczych; 
 3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
 3.Do momentu likwidacji napowietrznej estakady ciepłowniczej ustala się zakaz lokalizacji 
urządzeń  kolidujących  z  magistralą  ciepłowniczą  oraz  innych  trwałych  form 
zagospodarowania, w tym zadrzewień i zakrzewień. 
4.Ustala się dojazd z terenu KDL. 

Rozdział 4
Przepisy końcowe 

§ 18. Dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie określa się wysokość stawki 
procentowej stanowiącej podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem 
przez  właściciela  albo  użytkownika  wieczystego  nieruchomości,  której  wartość  wzrosła  
w związku z uchwaleniem planu, na 30%. 

§ 19. W obszarze objętym planem traci moc uchwała Nr LII/562/2005 Rady Miasta 
Gorzowa  Wlkp.  z  dnia  23  maja  2005  r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Gorzowa  Wlkp.  dla  obszaru  położonego  na 
południe od ul. Walczaka (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 34, poz. 768). 

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

uwaga:załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok.218  
w godzinach urzędowania.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXV/1048/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
o sposobie rozpatrzenia uwag

 
dotyczące terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka

W dniu 21 września 2009 r., na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), art. 39 
ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 
ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na 
środowisko (Dz U. nr 199 poz. 1227, ze zm.), a także uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr LI/841/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu 
do  publicznego  wglądu  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, 
wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko,  w  dniach  od  28  września  2009  r.  do 
19 października 2009 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

W wyznaczonym do dnia 9 listopada 2009 r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. 

Na  podstawie  art.20  ust.1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, ze zm.), w związku z brakiem 
uwag  do  projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta 
Gorzowa  Wlkp.  dla  obszaru  położonego  na  południe  od  ul.  Walczaka,  Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp. nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXV/1048/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych
 

dotyczące terenu objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  Nr  80  poz.  717,  ze  zm.)  Rada  Miasta  
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga, co następuje:
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§  1.  1.  Inwestycje  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  służące  zaspokajaniu 
zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  stanowią,  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  z  dnia  
8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) 
zadania własne gminy.
2. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane 
będą w sposób określony w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.), zgodnie z planami rozwoju.
3. W zakresie realizacji:
1) sieci  wodociągowej  i  kanalizacji  sanitarnej  -  przewiduje  się  budowę  sieci  w  drogach 
publicznych  (KDG, KDL) jako zadanie  realizowane ze środków Miasta,  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., kredytów, obligacji oraz środków pomocowych;
2) kanalizacji deszczowej - przewiduje się budowę sieci w drogach publicznych (KDG, KDL) 
jako zadanie realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych;
3) budowy dróg  -  przewiduje  się  realizację  dróg  publicznych  (KDG,  KDL)  jako  zadanie 
realizowane  ze  środków  Miasta  Gorzowa  Wlkp.,  kredytów,  obligacji  oraz  środków 
pomocowych.
4. Koszty  przewidziane  na  realizację  inwestycji  mogą  ulegać  zmianie  w  zależności  od 
aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii.
5. Nabycie gruntów pod drogami (KDG, KDL) może zostać zrealizowane drogą zamiany na 
inny grunt o zrównoważonej wartości.
6. Sieć energetyczna, telekomunikacyjna i gazociąg realizowane będą przez przedsiębiorstwa 
posiadające koncesję.

§ 2. Nie ustala się szczegółowego harmonogramu rea1izacji inwestycji.

1939

Uchwała Nr LXV/1049/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym 
między ulicami: Przemysłową, Woskową i Grobla.

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

§ 1. Ustala się przebieg następujących ulic: 
1) WOSKOWA - ulica odchodzi  od ulicy Grobla w kierunku zachodnim po czym skręca 
początkowo w kierunku południowym potem ponownie w kierunku zachodnim i dochodzi do 
ulicy Przemysłowej; 
2) ŚWIĘTEGO JERZEGO - ulica odchodzi od Wału Okrężnego w kierunku południowym, 
przechodzi przez ulicę Grobla i dochodzi do ulicy Woskowej. 

§ 2. Nadaje się nazwy ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski: 
 1) TARGOWA - ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Woskową; 
 2) MECHANICZNA - ulicy łączącej ulicę Przemysłową z ulicą Świętego Jerzego. 

§ 3. Plan sytuacyjny położenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 4.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego. 

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

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

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

1940

Uchwała Nr LXV/1050/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie przystąpienia miasta Gorzowa Wlkp. do Lubuskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),  art.  4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zm) - 
uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Mając na celu wspieranie działań zmierzających do upowszechniania turystyki, 
promocję miasta jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą wyraża się zgodę 
na  przystąpienie  Miasta  Gorzów  Wielkopolski  do  stowarzyszenia  Lubuska  Regionalna 
Organizacja  Turystyczna  "LOTUR"  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze,  zwanego  dalej 
„Stowarzyszeniem” w charakterze członka zwyczajnego. 

§ 2.  Do reprezentowania  miasta  Gorzowa Wlkp.  w Stowarzyszeniu  upoważnia  się 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent może działać poprzez swoich przedstawicieli. 

§ 3.  Akceptuje się statut Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej "LOTUR", 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXV/1050/2009

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009 r.

STATUT 
LUBUSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

 
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne
 

§1  Lubuska  Regionalna  Organizacja  Turystyczna  „LOTUR”  zwana  dalej 
Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
 

§2 Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia 
i zainteresowane jego działalnością.
 

§3  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  
i zagranica, a jego siedzibą jest miasto Zielona Góra. 

§4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

§5 Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6 Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

Rozdział 2 - Cele i zasady działania
 

§7Celem działalności Stowarzyszenia jest:
1)  kreowanie  i  upowszechnianie  wizerunku  województwa  jako  regionu  atrakcyjnego 
turystycznie w kraju i za granicą.
2) integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, 
instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa.
3) zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo
4) wzrost wpływów z turystyki
5) poprawa infrastruktury turystycznej w województwie
6) stworzenie regionalnego systemu informacji  turystycznej  oraz włączenie go w krajowe  
zarządzanie systemem ”it”
7)  inicjowanie,  opiniowanie,  wspomaganie  i  współpraca  z  lokalnymi  organizacjami  
turystycznymi
8) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury 
turystycznej
9) koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie
10) stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami 
regionalnymi i krajowymi.
11)  podejmowanie  inicjatyw  służących  podnoszeniu  jakości  świadczonych  usług 
turystycznych

§8 Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) wydawanie książek 22.11. Z PKD,
2) wydawanie gazet 22.12. Z PKD,
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3) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13. Z PKD
4) działalność biur podróży 63.30. A PKD,
5) działalność agencji podróży 63.30. B PKD,
6) działalność biur turystycznych 63.30. C PKD,
7) pozostałą działalność turystyczną 63.30. D PKD,
8) prowadzenie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk o ziemi 73.10. C PKD,
9) działalność związaną z organizowaniem targów i wystaw 74.84. A PKD,
10) pozostałą działalność komercyjną gdzie indziej nie sklasyfikowaną 74.84. B PKD,
11)  działalność  pozostałych  organizacji  członkowskich,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowaną 
91.33 Z PKD,
12) pozostałą działalność związaną ze sportem 92.62. Z PKD,
13) pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną 92.72. Z PKD.

Rozdział 3 - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§10  Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  zostać  każda  osoba  fizyczna  
i prawna, która:
1) posiada pełnię zdolności do czynności prawnych,
2) nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne),
3) złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania 
działań dla ich realizacji.

§11  Członkiem  wspierającym  może  być  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która 
popiera  działalność  stowarzyszenia,  uznaje  jej  statut  i  udziela  Stowarzyszeniu  pomocy 
finansowej.

§12  Członkiem  honorowym  może  być  każda  osoba  szczególnie  zasłużona  
w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Walnego  Zebrania.

§13  Cudzoziemcy,  bez  względu  na  miejsce  zamieszkania,  mogą  być  członkami 
Stowarzyszenia:  zwyczajnymi,  wspierającymi  i  honorowymi,  zgodnie  z  przepisami 
obowiązującymi obywateli polskich na podstawie uchwały Walnego  Zebrania.

§14  Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej  Polskiej, może 
być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§15  1.Wpisanie  na  listę  członków  następuje  na  podstawie  uchwały  Zarządu 
Stowarzyszenia wyłączeniem § 12 i § 13.
2.Skreślenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia

§16 Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
3) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
4) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
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5) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

§17  Członek  wspierający  i  honorowy  ma  wszelkie  prawa  przewidziane  w   §16, 
z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego.

§18 Do obowiązków członka należy:
1) przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia
3) regularne opłacanie składek członkowskich.

Ustęp 2 nie dotyczy członka wpierającego i honorowego.
Ustęp 3 nie dotyczy członka honorowego.

§19 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
1) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania 
obowiązków przewidzianych w art.18, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn 
nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej sześciu miesięcy
3) śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd 
zawiadamia zainteresowanego z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Rozdział 4 - Władze i organizacja Stowarzyszenia

§20 Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.

§21  Kadencja władz Stowarzyszenia  trwa trzy lata i  upływa z terminem kolejnego 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§22  Uzupełnienie  składu władz  Stowarzyszenia  w czasie  kadencji  może  nastąpić  
w drodze dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
1) do Zarządu Stowarzyszenia - jednomyślnie decyzją Zarządu,
2) do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji,
3) ilość osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 ilości osób pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 

§23  Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Walne  Zebranie  Członków 
Stowarzyszenia, które:
  1) ustala program działania Stowarzyszenia,
  2) wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
  3) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
  4) udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  5) rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
  6) uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia,
  7) określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe,
  8) podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
  9) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
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10)  podejmuje  uchwały  w  przypadkach  określonych  niniejszym  Statutem  oraz  w  innych 
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§24 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i niezwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, 
natomiast jako sprawozdawczo-wyborcze raz na trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek 1/3 ogółu członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od 
złożenia  wniosku  lub  podjęcia  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami,  dla  których  zostało 
zwołane.

§25 O  terminie  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  Zarząd  zawiadamia 
członków na dwa tygodnie przed Zebraniem.
Zarząd Stowarzyszenia
 

§26 Zarząd Stowarzyszenia:
1) reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu,
2) uchwala plan finansowy i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
3) ustala szczegółowy plan działania Stowarzyszenia,
4)  nawiązuje  kontakty  i  współpracę  z  władzami,  partiami  i  organizacjami  krajowymi  
i zagranicznymi,
5) powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy organizacyjne 
przydatne dla działalności Stowarzyszenia,
6)  składa  sprawozdanie  z  działalności  Stowarzyszenia  Walnemu  Zebraniu  Członków 
Stowarzyszenia,
7) podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym statutem.

§27 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi pięć osób osoby wybranych spośród 
członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  przez  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia. 
Zarząd składa się z Prezesa dwóch  Wiceprezesów  oraz dwóch Członków Zarządu
2.Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu 
z zastrzeżeniem § 37.

§28  Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba  
w  razie  potrzeby,  nie  rzadziej  niż  raz  na  kwartał,  a  także  na  wniosek  dwóch  członków 
Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
§29 Szczegółowy tryb pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna
 

§30.1.  Komisja  Rewizyjna  jest  organem  kontrolującym  całokształt  działalności 
Stowarzyszenia.
2.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3-5  członków  wybieranych  przez  Walne 
Zebranie.Członków.  Liczbę  członków  Komisji  Rewizyjnej  ustala  każdorazowo  Walne 
Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Członków.
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5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
- przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
- wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień  w  działalności, 
określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
- składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie 
wniosku o udzielanie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć 
Zarządu,  jeżeli  Komisja  dojdzie  do  wniosku,  że  spowodują  one  lub  mogą  spowodować 
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
- występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków 
względnie  z  wnioskiem  o  zwołanie  posiedzenia  Zarządu  w  przypadku  stwierdzenia 
niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami działań Zarządu,
- przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§31  1  Członek  Komisji  Rewizyjnej  może  być  zawieszony  w  czynnościach  lub 
odwołany z  jej  składu,  jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych  obowiązków, działa  niezgodnie  ze 
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  lub  odwołaniu  członka  Komisji  Rewizyjnej 
podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego 
Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
Rozdział 5 - Zasady wyborcze
 

§32  1.  Uchwały  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy 
obecności co najmniej 1/2 liczby członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym Statutem. 
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Członkowie władz  
o terminie  zebrania  władz Stowarzyszenia  winni być  powiadomieni  listem poleconym lub 
innym przyjętym przez władze trybem.
2.W  przypadku  braku  quorum  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia 
zapadają  zwykłą  większością  głosów,  a  ich  ważność  nie  jest  zdeterminowana  ilością  
uczestniczących w Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 

§33  Wybory  władz  Stowarzyszenia  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym,  przy 
nieograniczonej  liczbie  kandydatów.  Wybrany  jest  ten  członek,  który  uzyska  największą 
liczbę głosów - za.
Rozdział 6 - Majątek Stowarzyszenia
 

§34 Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§35 Na fundusze składają się:
7) wpływy ze składek członków i wpisowe,
8) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
9) dotacje,  darowizny  i  zapisy  przyjęte  pod  warunkiem,  że  nie  naruszają  niezależności 
samorządności Stowarzyszenia,
10) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, 
przy  czym  dochód  z  tej  działalności  przeznaczony  będzie  wyłącznie  na  realizację  zadań 
statutowych.
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§36 Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

§37  Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie 
dwaj członkowie Zarządu.
Rozdział 7 - Postanowienia końcowe

§38 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej 
połowy uprawnionych członków.
2. uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§39  W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu 
pracy w porozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia.

§40  Z  chwilą  zarejestrowania  Stowarzyszenia,  wszyscy  jego  założyciele  stają  się 
członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Prezes Wiceprezes
Lubuskiej Regionalnej Lubuskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej „LOTUR” Organizacji Turystycznej 

„LOTUR”
/-/Jadwiga Błoch /-/ Józef Kruczkowski

Członek Zarządu Wiceprezes
Lubuskiej Regionalnej Lubuskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej „LOTUR” Organizacji Turystycznej 

„LOTUR”

/-/ Ryszard Oleszkiewicz /-/ Waldemar Sługocki

Członek Zarządu
Lubuskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej „LOTUR”

/-/ Bruno Aleksander Kieć

1941

Uchwała Nr LXV/1051/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
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§ 1. Wyraża się zgodę na wykorzystanie herbu Miasta gorzowa Wielkopolskiego przez 
Akademię  Muzyki  i  Promocji  De  Moll  Dariusza  Glapy  z  siedzibą  
w  Gorzowie  Wielkopolskim  przy  ul.  Plac  Staromiejski  6,  w  działalności  edukacyjno  - 
muzycznej, na materiałach promocyjnych i elementach dekoracyjnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1942

Uchwała Nr LXV/1052/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

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

§ 1.  Wyraża  się  zgodę  na  wykorzystanie  herbu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego 
przez  Lubuskie  Porozumienie  Oddziałów  Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno  - 
Krajoznawczego  z  siedzibą  w  Krośnie  Odrzańskim  przy  ul.  Poznańskiej  42,  w  logo 
Lubuskiego  Porozumienia  Oddziałów  PTTK,  które  będzie  umieszczane  na  materiałach 
promocyjnych. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska

1943

Zarządzenie Nr 1407/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 27 sierpnia  2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 299.699,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 299.699,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 299.699,00
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Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 173.746,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 173.746,00

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 119.355,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 119.355,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe     6.598,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)     6.598,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę          1.204.783,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości           1.204.783,00
Dział 852 – Pomoc społeczna          1.204.783,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze     1.500,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu     1.500,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 175.000,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu 175.000,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 119.355,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 119.355,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 574.598,00

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami     6.598,00

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 568.000,00

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie     4.500,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu     4.500,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   69.270,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
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zadań bieżących gmin (związków gmin)   69.270,00
Rozdział 85295 – Pozostała działalność 260.560,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 260.560,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 299.699,00
Dom Pomocy Społecznej nr 1 140.272,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 140.272,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 140.272,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   90.272,00
§ 4270 – zakup usług remontowych   50.000,00

Dom Pomocy Społecznej nr 2   33.474,00
Dział 852 – Pomoc społeczna   33.474,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   33.474,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych   33.474,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 125.953,00
Dział 852 – Pomoc społeczna     6.598,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe     6.598,00
§ 3110 – świadczenia społeczne     6.598,00

zadania zlecone gminie 119.355,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 119.355,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 119.355,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie społeczne 119.355,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę          1.204.783,00
Ośrodek Wsparcia Rodzinie     1.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna     1.500,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze     1.500,00

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników     1.500,00

Dom Pomocy Społecznej nr 1 175.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 175.000,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 175.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych 175.000,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej          1.028.283,00
Dział 852 – Pomoc społeczna          1.021.685,00
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej 119.355,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie społeczne 119.355,00
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 568.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 568.000,00

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie     4.500,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników     4.500,00

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej   69.270,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników   69.270,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 260.560,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 260.560,00

zadania zlecone gminie     6.598,00
Dział 852 – Pomoc społeczna     6.598,00
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe     6.598,00
§ 3110 – świadczenia społeczne     6.598,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany  budżetu  miasta  na  2009 rok  dokonuje  się  na  podstawie  pism Wydziałów 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: Finansów i  Budżetu  nr FB.I.MJez./3011-2-27/2009  
i Polityki Społecznej nr PS.V.APog. 3011-220/09 i nr PS.V.APog. 3011-222/09.

Środki w wysokości  1.204.783,00 zł przeznacza się następująco:
- na sfinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r.
  tj. na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
  zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 
  w środowisku 643.270,00

- na dofinansowanie realizacji zadań samorządów powiatów w zakresie
  osiągania standardów w domach pomocy społecznej 175.000,00

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 260.560,00

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
  niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 119.355,00
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej     6.598,00
Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  23  stycznia  2009r.  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku
ze  zmianami  w  organizacji  i  podziale  zadań  administracji  publicznej  w  województwie,
z  dniem 1  sierpnia  2009r.  zasiłki  stałe,  będące  dotychczas  zadaniem bieżącym z zakresu 
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administracji  rządowej,  stają  się  zadaniem  własnym  gminy  (korekta  planu  do  wysokości 
umożliwiających realizację zadań zgodnie z zapisami w/w ustawy).

1944

Zarządzenie Nr 1439/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 15 września 2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 7.000,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 7.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 7.000,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat  7.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę          181.000,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości          181.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa  7.500,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany  7.500,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat 7.500,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         166.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej         166.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat         166.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.500,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 7.500,00
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej  7.500,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 7.000,00
Pogotowie Opiekuńcze 5.500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.500,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.500,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.500,00
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Ośrodek Wsparcia Rodziny 1.500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.500,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.500,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.500,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę         181.000,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 7.500,00
Dział 710 – Działalność usługowa 7.500,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 7.500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.500,00
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe 2.000,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 1.000,00
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.000,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej         166.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa         166.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej         166.000,00
§ 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom 
i funkcjonariuszom           70.000,00
§ 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy           56.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           26.000,00
§ 4270 – zakup usług remontowych           10.000,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 4.000,00

Szkoła Podstawowa nr 1 7.500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.500,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność 7.500,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany  budżetu  miasta  na  2009  rok  dokonuje  się  na  podstawie  porozumienia 
zawartego  
z Ministrem Edukacji Narodowej nr MEN/2009/DKOW/1743 oraz pism Wydziału Finansów 
i Budżetu LUW nr FB.I.MJez./3011-2-33/2009 i FB.I.MJez./3011-2-34/2009.

Zmniejsza się środki zaplanowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za wychowanków 
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o kwotę 7.000,00 zł.

Dodatkowe środki do  budżetu  w kwocie 181.000,00 zł przeznacza się następująco:
- na realizację zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    7.500,00
- na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej         166.000,00
- na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”    7.500,00

1945

Zarządzenie Nr 1454/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 500,00

Wydział Budżetu i Rachunkowości 500,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 500,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 500,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 500,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę        30.594,00

Wydział Budżetu i Rachunkowości        30.594,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        30.000,00
Rozdział 75495 – Pozostała działalność        30.000,00
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej        30.000,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 594,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 594,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego594,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 500,00

Wydział Obsługi Urzędu 500,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa 500,00
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 500,00
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§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę        30.594,00

Wydział Kultury Fizycznej        30.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        30.000,00
Rozdział 75495 – Pozostała działalność        30.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia        21.450,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych          8.550,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 594,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 594,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 594,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 594,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie porozumień zawartych
z  administracją  rządową  i  samorządową  oraz  pisma  Krajowego  Biura  Wyborczego 
DGW-980-12/09.

Zmniejsza się o 500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków 
obwodowych  komisji  wyborczych  powołanych  do  obsługi  wyborów  do  Parlamentu 
Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

Dodatkowe środki do  budżetu  w kwocie 30.594,00 zł przeznacza się następująco:

- na realizację zadania publicznego pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych” 30.000,00

- pokrycie kosztów posiedzeń Zespołu do Spraw Orzekania 
 o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. na terenie powiatu sulęcińskiego      594,00

1946

Zarządzenie Nr 1455/II/2009
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009r.

w sprawie zmian  budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok
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Na  podstawie  art.188  ust.1  pkt.1  oraz  art.186  ust.1  pkt.1  i  2  ustawy  z  dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam , co 
następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 162.142,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 162.142,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   62.682,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   62.682,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących 
zadań własnych powiatu   62.682,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  99.460,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  99.460,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)   99.460,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 162.142,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   62.682,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność   62.682,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników   53.212,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne     8.164,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy     1.306,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   69.470,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów   69.470,00
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów   69.470,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Wydział Edukacji   29.990,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   29.990,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów   29.990,00
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów   29.990,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1455/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września 2009 roku

Zwiększa się 
Dział 801, rozdział 80195
Jednostka § 4010 § 4110 § 4120 Razem
ZSO nr 1 7 945 1 219 195 9 359
ZSO nr 2 7 623 1 169 187 8 979
ZSO nr 3 2 855 438 70 3 363
IV LO 3 336 512 82 3 930
V LO 6 824 1 047 167 8 038
ZSO nr 16 2 565 394 63 3 022
ZS nr 12 571 88 14 673
ZS Budowlanych 822 126 20 968
ZS Ekonomicznych 3 292 505 81 3 878
ZS Elektrycznych 4 305 660 106 5 071
ZS Gastronomicznych 742 114 18 874
ZS Mechanicznych 4 118 632 101 4 851
ZS Odzieżowych 396 61 10 467
ZS Ogrodniczych 1 341 206 33 1 580
ZSTiO 5 088 780 125 5 993
ZS Sportowych 978 150 24 1 152
Liceum Plastyczne 411 63 10 484
Razem 53 212 8 164 1 306 62 682

Dział 854, rozdział 85415
Jednostka § 3260 Razem
SP nr 1 4 700 4 700
SP nr 4 2 860 2 860
SP nr 5 4 550 4 550
ZS nr 6 3 900 3 900
SP nr 9 2 650 2 650
SP nr 10 4 980 4 980
ZS Sportowych 2 060 2 060
SP nr 12 1 880 1 880
ZS nr 13 6 720 6 720
SP nr 15 2 400 2 400
ZSO nr 16 5 690 5 690
ZSO nr 3 4 500 4 500
ZS nr 20 5 580 5 580
ZS nr 21 3 130 3 130
ZS nr 12 2 390 2 390
Gimnazjum nr 4 1 400 1 400
Gimnazjum nr 7 5 320 5 320
Gimnazjum nr 9 3 920 3 920
ZSTiO 840 840
Razem 69 470 69 470
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Uzasadnienie

Zmiany  budżetu  miasta  na  2009 rok  dokonuje  się  na  podstawie  pism Lubuskiego 
Kuratora Oświaty nr KO.I.AJ.3042-7-9/09 i KO.I.AJ.3042-5-1/09.

Środki w wysokości 162.142,00  zł przeznacza się następująco:
- na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat
  wynagrodzeń dla nauczycieli za prowadzenie (poza tygodniowym
  obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego 62.682,00

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – zgodnie 
  z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009r. 
 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r.
 - „Wyprawka szkolna” 99.460,00

1947

Zarządzenie Nr 1456/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 września  2009r.

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

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

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 559.005,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 559.005,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 554.005,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 128.830,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących 
zadań własnych powiatu 128.830,00

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 254.000,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami 254.000,00

Rozdział 85213 – Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej   12.994,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)   12.994,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
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emerytalne i rentowe 132.491,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 132.491,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   25.690,00
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami   25.690,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     5.000,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     5.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat     5.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 559.005,00
Dom Pomocy Społecznej nr 1   84.030,00
Dział 852 – Pomoc społeczna   84.030,00

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   84.030,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   54.030,00
§ 4270 – zakup usług remontowych   30.000,00

Dom Pomocy Społecznej nr 2   44.800,00
Dział 852 – Pomoc społeczna   44.800,00
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej   44.800,00
§ 4220 – zakup środków żywności   20.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych   24.800,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 430.175,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 425.175,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 254.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 246.380,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych     7.620,00

Rozdział 85213 – Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej   12.994,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne   12.994,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 132.491,00
§ 3110 – świadczenia społeczne 132.491,00

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   25.690,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych   25.690,00
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     5.000,00
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     5.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników     3.000,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe     2.000,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany  budżetu  miasta  na  2009  rok  dokonuje  się  na  podstawie  pisma  Wydziału 
Finansów  
i  Budżetu  LUW  nr  FB.I.MJez./3011-2-37/2009  oraz  pism  Wydziału  Polityki  Społecznej 
LUW nr PS.V.AKos.3011-245-1/09, PS.V.AJan.3011/243/-9-2.

Środki w wysokości 559.005,00  zł przeznacza się następująco:
- na prowadzenie domów pomocy społecznej 128.830,00
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  oraz opłacenie  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  z ubezpieczenia społecznego 254.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
  świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
  za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   12.994,00
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 132.491,00
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych   25.690,00
- na wynagrodzenia  Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności     5.000,00

1948

Zarządzenie Nr 1508/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 20 października  2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   37.200,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości   37.200,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   37.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
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realizowane przez powiat   37.200,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 113.140,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 113.140,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   37.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat   37.200,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie   75.940,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   75.940,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)   75.940,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   37.200,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   37.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
§ 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   20.000,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia   17.200,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 113.140,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   37.200,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   37.200,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   37.200,00
Szkoła Podstawowa nr 5   12.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   12.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   12.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   12.000,00

Szkoła Podstawowa nr 10     7.987,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie     7.987,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe     7.987,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     7.987,00
Szkoła Podstawowa nr 15   12.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   12.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   12.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   12.000,00

Zespół Szkół nr 6   11.999,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   11.999,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   11.999,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   11.999,00

Zespół Szkół nr 21     8.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie     8.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe     8.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     8.000,00
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3   11.954,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   11.954,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   11.954,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   11.954,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16   12.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie   12.000,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe   12.000,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   12.000,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie umowy nr 320/2009 
zawartej  z  Lubuskim Kuratorem Oświaty  i  pisma  Wydziału  Finansów  i  Budżetu  LUW  
nr FB.I.Mjez./3011-2-40/2009.

Środki w wysokości 113.140,00 zł przeznacza się następująco:

- na dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych podnośników 
  hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 37.200,00

- na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach 75.940,00

1949

Zarządzenie Nr 1516/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 października 2009r.

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

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

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 253.284,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 253.284,00
Dział 710 – Działalność usługowa     2.651,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany     2.651,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat     2.651,00
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Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     1.987,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     1.987,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat     1.987,00

Dział 852 – Pomoc społeczna 248.646,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego   55.000,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami   55.000,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 193.646,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 193.646,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 253.284,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     2.651,00
Dział 710 – Działalność usługowa     2.651,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany     2.651,00
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej     2.300,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        351,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej     1.987,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     1.987,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     1.987,00
§ 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej     1.677,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        268,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy          42,00
Gorzowski Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 248.646,00
Dział 852 – Pomoc społeczna 248.646,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego  55.000,00
§ 3110 – świadczenia społeczne  53.350,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników    1.650,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność            193.646,00
§ 3110 – świadczenia społeczne            193.646,00

§  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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Uzasadnienie

Zmiany  budżetu  miasta  na  2009  rok  dokonuje  się  na  podstawie  pism  Wydziału 
Finansów  
i  Budżetu  LUW  nr  FB.I.MJez./3011-2-60/2009,  FB.I.MJez./3011-2-61/2009  oraz  pisma 
Wydział Polityki Społecznej LUW nr PS.V.Akos.3011/254/09.

Środki w wysokości 253.284,00 zł przeznacza się następująco:

- na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi)
  w służbie cywilnej     4.638,00

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego   55.000,00

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 193.646,00

1950

Zarządzenie Nr 1544/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 9 listopada 2009r.

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

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

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 419.846,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 419.846,00
Dział 710 – Działalność usługowa     1.200,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego     1.200,00
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    1.200,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie        770,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność        770,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu        770,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 417.876,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 417.876,00
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin 417.876,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 419.846,00
Wydział Urbanistyki Miasta     1.200,00
Dział 710 – Działalność usługowa     1.200,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego     1.200,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych     1.200,00
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Wydział Edukacji   16.596,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza   16.596,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów   16.596,00
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty     7.200,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów     6.240,00
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów     3.156,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie        770,00
Rozdział 80195 – Pozostała działalność        770,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        652,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne          98,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy          20,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 401.280,00
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 401.280,00
§ 3240 – stypendia dla uczniów 401.280,00
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
 
 

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie pism Lubuskiego Kuratorium 
Oświaty  nr  KO.IAJ.3042-6/09  i  KO.I.AJ.3042-2-8/09  oraz  aneksu  do  porozumienia 
zawartego z Miastem i Gminą Witnica.

Środki w wysokości 419.846,00 zł przeznacza się następująco:

- na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie 
 części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego 770,00
- na pomoc materialną dla uczniów      417.876,00
- na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji 
 Urbanistyczno-Architektonicznej za posiedzenie w sprawie zmiany 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 Miasta i Gminy Witnica          1.200,00
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1544/II/2009
  Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 9 listopada 2009 roku

Zwiększa się 
Dział 801, rozdział 80195 
Jednostka § 4010 § 4110 § 4120 Razem
ZSO nr 1 70 11 2 83
ZSO nr 2 69 11 2 82
ZSO nr 3 14 2 1 17
IV LO 49 8 1 58
V LO 114 17 3 134
ZSO nr 16 14 2 1 17
ZS nr 12 8 1  9
ZS Budowlanych 19 2 1 22
ZS Ekonomicznych 13 2 1 16
ZS Elektrycznych 70 11 2 83
ZS Gastronomicznych 29 4 1 34
ZS Mechanicznych 75 11 2 88
ZSTiO 100 15 3 118
ZS Sportowych 8 1  9
Razem 652 98 20 770
 
Dział 854, rozdział 85415
Jednostka § 3240 Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 33 600 33 600
Szkoła Podstawowa nr 4 12 000 12 000
Szkoła Podstawowa nr 5 20 160 20 160
Szkoła Podstawowa nr 9 10 080 10 080
Szkoła Podstawowa nr 10 33 120 33 120
Szkoła Podstawowa nr 12 5 760 5 760
Szkoła Podstawowa nr15 9 600 9 600
Gimnazjum nr 4 8 640 8 640
Gimnazjum nr 7 18 720 18 720
Gimnazjum nr 9 5 760 5 760
Zespół Szkół nr 6 12 960 12 960
Zespół Szkół nr 13 31 680 31 680
Zespół Szkół nr 20 25 440 25 440
Zespół Szkół nr 21 16 320 16 320
Zespół Kształcenia nr 1 960 960
Zespół Szkół nr 14 10 080 10 080
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 920 1 920
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 4 800 4 800
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 26 880 26 880
IV Liceum Ogólnokształcące  480  480
V Liceum ogólnokształcące 2 880 2 880
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 22 080 22 080
Zespół Szkół Elektrycznych 1 920 1 920
Zespół Szkół Mechanicznych 2 880 2 880
Zespół Szkół nr 12 16 800 16 800
Zespół Szkół Budowlanych 14 400 14 400
Zespół Szkół Ekonomicznych 5 760 5 760
Zespół Szkół Gastronomicznych 8 160 8 160
ZSTiO 9 120 9 120
Zespół Szkół Ogrodniczych 2 880 2 880
Zespół Szkół Odzieżowych 11 040 11 040
Zespół Szkół Sportowych 13 920 13 920
Liceum Plastyczne  480  480
Razem 401 280 401 280
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Zarządzenie Nr 1545/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 13 listopada 2009r.

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

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

§ 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 102.000,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości 102.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa     5.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami     5.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat     5.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   97.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   97.000,00
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat   97.000,00
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§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę 102.000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami     5.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa     5.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami     5.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych     5.000,00

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   97.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   97.000,00
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   97.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   97.000,00

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

Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak
 
 

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie pisma Wydziału Finansów 
i Budżetu LUW nr FB.I.Mjez./3011-2-49/2009.

Środki w wysokości 102.000,00 zł przeznacza się na realizację następujących przedsięwzięć:

- sfinansowanie rocznego przeglądu technicznego budynku
przy ul.Kobylogórskiej ne 16 w Gorzowie Wlkp.   5.000,00

- wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej budowy CPR w Komendzie
 Miejskiej PSP, prace adaptacyjne oraz zakup pierwszego wyposażenia CPR 97.000,00
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Zarządzenie Nr 1547/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24listopada 2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę    2.829,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości    2.829,00
Dział 750 – Administracja publiczna    1.663,00
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa    1.663,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
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realizowane przez powiat1.663,00
Dział 852 – Pomoc społeczna    1.166,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze         41,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu         41,00
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie    1.125,00
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu    1.125,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  14.258,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości  14.258,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  14.258,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność  14.258,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami  14.258,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę    2.829,00
Wydział Spraw Obywatelskich    1.663,00
Dział 750 – Administracja publiczna    1.663,00
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa    1.663,00
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych       100,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne       426,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy         70,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia    1.067,00

Ośrodek Wsparcia Rodziny         41,00
Dział 852 – Pomoc społeczna         41,00
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze         41,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników         41,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    1.125,00
Dział 852 – Pomoc społeczna    1.125,00
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie    1.125,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników    1.125,00

§ 4. Zwiększa  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  14.258,00
Wydział Podatków i Opłat  14.258,00
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo  14.258,00
Rozdział 01095 – Pozostała działalność  14.258,00
§ 4430 – różne opłaty i składki  14.258,00

§  5.  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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Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie pism Wydziału Finansów  
i  Budżetu  LUW  nr  FB.I.MJez./3011-2-5-/2009,  FB.I.MJez./3011-2-46/2009  oraz  pism 
Wydziału  Polityki  Społecznej  LUW  nr  PS.V.ASmi.3011-308/09-1,  PS.V.Asmi.
3011-316/09-1.

Zmniejsza się budżet miasta o kwotę 2.829,00 zł zaplanowaną na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej    1.663,00
- wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych    1.166,00

Zwiększa się budżet miasta o kwotę 14.258,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 
przez producentów rolnych z województwa lubuskiego. 
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Zarządzenie Nr 1565/II/2009
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 24 listopada 2009r.

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

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

§ 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę    6.520,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości    6.520,00
Dział 750 – Administracja publiczna    1.520,00
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa    1.520,00
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej    1.520,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia    5.000,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    5.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat    5.000,00

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  58.381,00
Wydział Budżetu i Rachunkowości  58.381,00
Dział 710 – Działalność usługowa    4.000,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany    4.000,00
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat    4.000,00
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Dział 852 – Pomoc społeczna  54.381,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  49.292,00
§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami  49.292,00

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze    5.089,00
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   5.089,00

§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę    6.520,00
Wydział Spraw Obywatelskich    1.520,00
Dział 750 – Administracja publiczna    1.520,00
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa    1.520,00
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne       705,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy       114,00
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       701,00
Pogotowie Opiekuńcze    1.800,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia    1.800,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    1.800,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne    1.800,00

Ośrodek Wsparcia Rodziny    3.200,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia  
3.200,00
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    3.200,00
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne    3.200,00

§ 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  58.381,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego    4.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa    4.000,00
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany    4.000,00
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe    4.000,00

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  49.292,00
Dział 852 – Pomoc społeczna  49.292,00
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego  49.292,00
§ 3110 – świadczenia społeczne  47.814,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników    1.478,00

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy    5.089,00
Dział 852 – Pomoc społeczna    5.089,00
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze    5.089,00
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§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       605,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia    2.243,00
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       300,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych    1.000,00
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       941,00

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

  Prezydent Miasta
(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Uzasadnienie

Zmiany budżetu miasta na 2009 rok dokonuje się na podstawie pism Wydziału Finansów  
i Budżetu LUW nr FB.I.MJez./3011-2-51/2009, FB.I.MJez./3011-2-53/2009, pisma Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców LUW nr SO.I.Mlub.5261-31-2/09 oraz porozumień 
zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zmniejsza się budżet miasta o kwotę 6.520,00 zł zaplanowaną na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej    1.520,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za wychowanków    5.000,00

Zwiększa się budżet miasta o kwotę 58.381,00 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Inspektoratu Nadzoru 
 Budowlanego    4.000,00
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  49.292,00
- pokrycie kosztów świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 
 usług w zakresie rodzicielstwa zastępczego    5.089,00
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INFORMACJE

170

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta

Przewodnicząca Rady Miasta
Krystyna Sibińska

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Grażyna Wojciechowska

Paweł Leszczyński
Arkadiusz Marcinkiewicz

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

Prezydent Miasta
Tadeusz Jędrzejczak

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Urszula Stolarska

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Zofia Bednarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Zastępca Prezydenta Miasta
Ewa Piekarz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Sekretarz Miasta
Ryszard Kneć

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

Skarbnik Miasta
Małgorzata Zienkiewicz

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500
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