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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 846 
Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 847 
Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie 
określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 848 
Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 849 
Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 850 
Uchwała Nr I/5/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie 
powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 851 
Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  27 listopada  2006 r. zmieniająca 
Uchwałę Nr LXVIII/797/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października  2006r. w 
sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2006r. 
 
Poz. 852 
Uchwała nr I/7/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006 roku. w sprawie 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Gorzowski 
student z europejskimi możliwościami kształcenia ” w formie weksla „in blanco”  
 
Poz. 853 
Uchwała nr I/8/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie 
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu  
pn. ”Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla 
uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z obszarów wiejskich”  
w formie weksla „in blanco”  
 
Poz. 854 
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego. 
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Poz. 855 
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
powołania stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 856 
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 857 
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 858 
Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia  Prezydenta Miasta. 
 
Poz. 859 
Uchwała Nr III/14/2006  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie  miasta 
Gorzowa Wlkp. w 2007 roku 
 
Poz. 860 
Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na terenie Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego na 2007 rok. 
 
Poz. 861 
Uchwała Nr  III/16/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp.  
 
Poz. 862 
Uchwała Nr III/17/ 2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków 
transportowych, w podatku rolnym i leśnym.  
 
Poz. 863 
Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego  transportu zbiorowego 
miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 864 
Uchwała Nr III/19/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej 
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
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Poz. 865 
Uchwała nr III/20/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym  dla 
uczniów gorzowskich szkół samorządowych 
 
Poz. 866 
Uchwała Nr III/21/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
obszarze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Poz. 867 
Uchwała Nr III/22/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 868 
Uchwała Nr III/23/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 
Poz. 869 
Uchwała Nr III/24/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  

 
Poz. 870 
Uchwała Nr III/25/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 871 
Uchwała Nr III/26/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 872 
Uchwała Nr III/27/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 873 
Uchwała Nr III/28/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia  2006r. w sprawie 
zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 874 
Uchwała Nr III/29/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 875 
Uchwała Nr III/30/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r. w sprawie 
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka 
drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”.  
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Poz. 876 
Zarządzenie nr 2225/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 października 2006 
roku w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 877 
Zarządzenie nr 2237/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 6 listopada 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 878 
Zarządzenie nr 2245/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 listopada 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 

 
Poz. 879 
Zarządzenie nr 2246/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 listopada 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
 
Poz. 880 
Zarządzenie nr 2247/I/2006 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 listopada 2006 roku 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2006 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 846 
 

Uchwała Nr I/1/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 listopada 2006r. 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 
§ 1. W głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. został 
wybrany Pan Robert Surowiec. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący obrad 

Roman Bukartyk 
 

Poz. 847 
 

Uchwała Nr I/2/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 28 listopada 2006r. 
 

w sprawie określenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 19 ust.2 uchwały Nr VII/58/2003 Rady 
Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dz.Urz. Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Ustala się liczbę 3 wiceprzewodniczących Rady Miasta. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

      Przewodniczący Rady Miasta 
 
               Robert Surowiec 
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Poz. 848 
 

Uchwała Nr I/3/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 listopada 2006r. 
 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 
§ 1. W głosowaniu tajnym na Wiceprzewodniczących Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
zostali wybrani: 
1) Leszczyński Paweł, 
2) Marcinkiewicz Arkadiusz, 
3) Wojciechowska Grażyna. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
       Przewodniczący Rady Miasta 

        Robert Surowiec 
 

Poz. 849 
 

Uchwała Nr  I/4/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 27 listopada 2006r. 
 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Na podstawie art.190 ust.1 pkt.2b i ust.2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj.Dz. U. z 2003r. Nr 159, 
poz.1547 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Tadeusza Jędrzejczaka wybranego w 
okręgu wyborczym nr 4 z listy nr 16 w związku z wyborem na Prezydenta Miasta Gorzowa 
Wlkp. 
 

§ 2. Uzupełnienia składu osobowego Rada dokona na następnej sesji, stosownie do 
art.194 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 
 

§ 3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i 
przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11 (156) / 2006 

 
 

7

 
Poz. 850 

 
Uchwała Nr I/5/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 listopada 2006r. 

 
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz z § 88 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej 
Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta w składzie: 
1) Krystyna Sibińska- Przewodnicząca, 
2) Mirosław Rawa  - Wiceprzewodniczący, 
3) Anna Szulc, 
4) Witold Pahl, 
5) Zbigniew Żbikowski. 
 

§ 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta zakresem swojej działalności obejmuje 
opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 
1)planowania budżetu miasta i kontrolę jego działalności finansowej, 
2)zaciągania pożyczek długo- i krótkoterminowych, 
3)emisji obligacji, 
4)podatków i opłat, 
5)wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, 
6)efektywności gospodarowania komunalnych podmiotów gospodarczych, 
7)komunalizacji mienia. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

        Przewodniczący Rady Miasta 
 
                  Robert Surowiec 

 
Poz. 851 

 
Uchwała Nr I/6/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  27 listopada  2006 r. 

 
zmieniająca Uchwałę Nr LXVIII/797/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 25 października  2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2006r. 
 

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  
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(Dz. U. Nr 123 poz.776 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób 
Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 poz. 808) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Określa się zadania oraz środki na ich realizację z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu dla powiatu grodzkiego   
 
      Razem:            - 4.714.590,-zł      
z czego           
 
I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 

w kwocie:                 -   23.203,-zł 
 
w tym: 

1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób 
 niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art.26             -     3.203,-zł 
2) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób 
niepełnosprawnych (art.38 i 40)                            -    20.000,-zł 
 
II. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej          - 4.691.387,-zł  
 w tym: 
 1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania 
     warsztatów terapii zajęciowej art.35 ust 1 pkt 8              - 1.073.120,-zł 
 2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
     opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych             - 1.359.950,-zł 
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty  
    ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 1.150.000,-zł 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
    niepełnosprawnych                 -      77.318,-zł 
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
    w komunikowaniu się i technicznych w związku z  
    indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych             -    911.324,-zł 
6) dofinansowanie do doposażenia  i wyposażenia dodatkowej pracowni 
     w Warsztacie Terapii Zajęciowej  przy ul. Walczaka 42            -     22.800,- zł 
7) dofinansowanie  kosztów zwiększenia liczby uczestników  WTZ 
     przy ul. Walczaka 42                                                      -   67.070,-zł 
8) dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie 
     Terapii Zajęciowej przy ul. Czereśniowej 15                                                   -        5.589,-zł 
9) dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia na dodatkową pracownię 
     w WTZ przy ul. Czereśniowej  15                                                                    -        6.234,-zł 
10) dofinansowanie do wyposażenia dodatkowej pracowni w WTZ 
       przy ul. Czereśniowej                                                                                      -     17.982,-zł  
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 
2006r. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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Poz. 852 
 

Uchwała nr I/7/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 listopada 2006 roku. 

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu  

pn. ”Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia ”  
w formie weksla „in blanco” 

 
Na podstawie art. 18 ust.1, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Wyraża się zgodę na  zawarcie  przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu ”Gorzowski student z europejskimi możliwościami kształcenia”  
i zabezpieczenia  prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in blanco”  wystawionego 
przez miasto Gorzów Wlkp. na zasadach określonych w tejże umowie  i deklaracji do weksla. 
Całkowita wartość projektu wynosi 129.161 zł. 
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
     
       Przewodniczący Rady Miasta 
 

       Robert Surowiec 
 
 

Poz. 853 
 

Uchwała nr I/8/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 27 listopada 2006 roku. 

 
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu  
pn. ”Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego szansą dla 

uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z obszarów wiejskich”  
w formie weksla „in blanco” 

 
Na podstawie art. 18 ust.1, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001roku, Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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 § 1.1. Wyraża się zgodę na  zawarcie  przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu: ”Droga do matury – stypendia z Europejskiego Funduszu 
Społecznego szansą dla uczniów gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących  
z obszarów wiejskich” i zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in 
blanco” wystawionego przez miasto Gorzów Wlkp. na zasadach określonych w tejże umowie  
i deklaracji do weksla .  
Całkowita wartość projektu wynosi 708.618 zł. 
2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów budżetu miasta. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
     
       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                          Robert Surowiec 

 
Poz. 854

 
Uchwała Nr II/9/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  5 grudnia 2006r. 

 
w sprawie obsadzenia mandatu radnego. 

  
 Na podstawie art.194 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tj.Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) uchwala 
się co następuje: 
 

§ 1. Uchwałą nr I/4/2006 z dnia 27 listopada 2006r. Rada Miasta stwierdziła 
wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 4. 
 

§ 2. Stwierdza się, że na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 4 wstępuje  
Pan Michał Kaniowski kandydat z listy nr 16, który w wyborach uzyskał kolejno największą 
liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na przyjęcie mandatu. 

 
§ 3. Uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego niezwłocznie doręcza się 

zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   
        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                   Robert Surowiec 
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Poz. 855 
 

Uchwała Nr II/10/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 5 grudnia 2006r. 
 

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Powołuje się następujące stałe komisje Rady Miasta : 

1. Budżetu i Finansów, 
2. Gospodarki i Rozwoju, 
3. Edukacji, Kultury i Sportu, 
4. Spraw Społecznych. 
 

§ 2. 1.Komisja Budżetu i Finansów zakresem swojej działalności obejmuje 
opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: 
a) planowania budżetu miasta i kontrolę jego działalności finansowej, 
b) zaciągania pożyczek długo- i krótkoterminowych, 
c) emisji obligacji, 
d) podatków i opłat, 
e) wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, 
f) efektywności gospodarowania komunalnych podmiotów gospodarczych, 
g) komunalizacji mienia. 
 
2.Komisja Gospodarki i Rozwoju zakresem swojej działalności obejmuje opiniowanie i 

rozpatrywanie spraw dotyczących: 
a) dróg, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego, 
b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych, 
c) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów 

komunalnych, 
d) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, 
e) lokalnego transportu zbiorowego, 
f) zieleni komunalnej i zadrzewienia, 
g) cmentarzy komunalnych, 
h) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 
i) programów gospodarczych miasta, w tym wspierania przedsiębiorczości, 
j) planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 
k) nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, w tym dzierżaw, 
l) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z 

nich, 
m) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich 

jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 
n) targowisk, hal targowych, 
o) rolnictwa, 
p) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 
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q) bezpieczeństwa sanitarnego, 
r) działań proekologicznych, 
s) opiniowania i proponowania zmian statutu i regulaminów jednostek organizacyjnych 

miasta, spółek fundacji z udziałem miasta. 
t) nazewnictwa ulic, placów publicznych, 
u) tworzenia i ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, 
v)  występowania z inicjatywą zmian oraz opiniowania zmian i uzupełniania aktów prawa 

miejscowego. 
 
3.Komisja Edukacji, Kultury i Sportu zakresem swojej działalności obejmuje opiniowanie i 

rozpatrywanie spraw dotyczących: 
a) oświaty, a w tym szkół, przedszkoli i inne placówek oświatowo-wychowawczych, 
b) szkolnictwa wyższego, 
c) upowszechniania kultury i sztuki, 
d) wychowania dzieci i młodzieży, 
e) upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, 
f) wznoszenia pomników, 
g) przyznawania Odznaki honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.  
h) nadawania Honorowego obywatelstwa Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
4.Komisja Spraw Społecznych zakresem swojej działalności obejmuje opiniowanie  
i rozpatrywanie spraw dotyczących: 
a) ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, 
b) upowszechniania polityki prorodzinnej, 
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
d) pomocy społecznej, 
e) bezrobocia, 
f) profilaktyki społecznej, 
g) patologii społecznej, 
h) komunalnej gospodarki mieszkaniowej. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta 
 
        Robert Surowiec 
 

 
Poz. 856 

 
Uchwała Nr II/11/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  5 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

 
 Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.Nr142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz z § 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2033 Rady 
Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr9, poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.) uchwala się co następuje: 
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§ 1. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.: 

Komisja Budżetu i Finansów: 
1. Krystyna Sibińska - Przewodnicząca  
2. Roman Sondej   - Wiceprzewodniczący   
3. Witold Pahl 
4. Robert Surowiec 
5. Arkadiusz Marcinkiewicz  
6. Anna Szulc 
7. Mirosław Rawa 
8. Zbigniew Żbikowski 
9. Artur Radziński 
 
Komisja Gospodarki i Rozwoju: 
1. Artur Radziński   - Przewodniczący 
2. Tadeusz Iżykowski  - Wiceprzewodniczący 
3. Krystyna Sibińska 
4. Edward Andrusyszyn 
5. Arkadiusz Marcinkiewicz 
6. Maciej Marcinkiewicz 
7. Augustyn Wiernicki 
8. Paweł Leszczyński 
9. Stanisław Łazowski 
10. Anna Szulc 
 
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: 
1. Marek Kosecki   - Przewodniczący 
2. Zbigniew Żbikowski  - Wiceprzewodniczący 
3. Jerzy Sobolewski 
4. Łukasz Szadny 
5. Roman Bukartyk    
6. Jerzy Antczak    
7. Maciej Marcinkiewicz 
8. Stanisław Łazowski 
9. Michał Kaniowski 
10. Izabella Szafrańska-Słupecka 
11. Stefan Sejwa 
12. Grażyna Wojciechowska 
 
Komisja Spraw Społecznych: 
1. Roman Bukartyk   - Przewodniczący 
2. Jerzy Sobolewski   - Wiceprzewodniczący 
3. Witold Pahl 
4. Łukasz Szadny 
5. Marek Kosecki    
6. Milena Wilińska-Surmacz 
7. Izabella Szafrańska-Słupecka 
8. Michał Kaniowski 
9. Paweł Leszczyński 
10. Grażyna Wojciechowska 
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§ 2. Traci moc uchwała Nr I/5/2006 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania 

Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

               Robert Surowiec       
 
 

Poz. 857 
 

Uchwała Nr II/12/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia  5 grudnia 2006r. 
 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 96 - 114 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. 
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z dnia 21 lutego 2003r.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komisje Rewizyjną w składzie: 
1. M.Rawa   - Przewodniczący 
2. E.Andrusyszyn  - Wiceprzewodniczący 
3. J.Antczak 
4. T.Iżykowski 
5. M.Wilińska-Surmacz 
6. A.Wiernicki 
7. R.Sondej 
8. S.Sejwa. 
 

§ 2. Komisja Rewizyjna działa na zasadach i w trybie określonym w § 96 – 114 uchwały 
Nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu 
Miasta Gorzowa Wlkp.  

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

                               Robert Surowiec 
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Poz. 858 

 
Uchwała Nr III/13/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia  Prezydenta Miasta 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) § 1 ust.1,  § 7 i § 11  oraz 
załącznika nr 3, tabeli I pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w 
sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, 
starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 roku Nr 146 poz. 1223 
ze zm.)  uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. - Tadeusza 
Jędrzejczaka: 
a) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.280,00 złotych (słownie: pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt złotych) 
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset 

pięćdziesiąt  złotych) 
c) dodatek specjalny w wysokości 1.808,00 złotych (słownie: dwa tysiące osiemset 

dziewięćdziesiąt dwa  złote) 
d) dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 
 

§ 2. Traci moc  uchwała  Nr XX/232/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 
listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
         

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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Poz. 859 

 

Uchwała Nr III/14/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie   
miasta Gorzowa Wlkp. w 2007 roku. 

 
         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 (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 
ust. 1- 4  art. 6 ust. 12 i 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i 
opłatach lokalnych1 (tj. z 2006r. Dz. U Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. wysokość rocznych stawek podatku                        
od nieruchomości w 2007 roku: 

 
1)od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
 
2)od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej        

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 18,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 
3)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,40 zł od 1 m2  
powierzchni użytkowej, 

 
4)od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej                

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,65 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, 

  
5)od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  –    6,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

 
6)od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
 
 

                                                 
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot 

Europejskich: 
1)dyrektywy 92/106/EWG/ z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 

niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. 
Urz. WE L 368 z 17.12.1992r), 

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.  
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7)od gruntów: 

 
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,64 zł od 1 m2 
powierzchni, 

b) związanych z działalnością pół golfowych – 0,26 zł od 1 m2 powierzchni, 
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 

–      3,44 zł od 1 ha powierzchni,  
d)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności             

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m2                   

powierzchni. 
  

§ 2. Oprócz zwolnień w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
zwalnia się z 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. Upoważnia się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do poboru podatku od 

nieruchomości od właścicieli lokali mieszkalnych będącymi osobami fizycznymi, 
znajdujących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
Równocześnie ustala się wynagrodzenie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za pobór 
podatku od nieruchomości od właścicieli ww. lokali mieszkalnych, w wysokości 2 % 
pobranego podatku. 
 

§ 4. Określa się wzory formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości od osób                   
fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających 
osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Rolnej Skarbu Państwa i 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe. Wzory określa załącznik nr 1 i nr 2 
do uchwały. 
 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku              
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki, wzory obowiązują                        
od  1 stycznia 2007 roku.  
 
 
 

                                              Przewodniczący Rady Miasta 
 

                                                     Robert Surowiec 
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 Załącznik nr 1  

                                      do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
                                                            Nr III/14/2006  z dn. 8 grudnia 2006r. 
 

1.Wewnętrzny Numer Ewidencyjny   
 
............................................................................ 

 
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 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 1999/62WS  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 
Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Tekst jednolity    Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844). 
Składający:            Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami 

samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów,  posiadaczami nieruchomości  
                              lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Termin składania:  W  terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia 

zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 
Miejsce składania:  Prezydent Miasta  właściwy ze względu na miejsce położenia  przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
                                    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp                         

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ  
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 Nazwisko     Nazwisko 
                                
 Imiona: Imiona: 
Imię ojca/matki Imię ojca/matki 
REGON/PKD REGON/PKD 
PESEL            PESEL            
NIP    -    -   -   NIP    -    -   -   
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
 Kraj 

 
Województwo  Kraj 

 
 Województwo 

 Miejscowość 
 

 Kod pocztowy  Miejscowość 
 

 Kod pocztowy 

  Ulica 
 

 Numer domu / Numer lokalu Ulica 
 

 Numer domu / Numer lokalu 

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI 
 Województwo 

 
Ulica Numer domu / Numer lokalu 

  Miejscowość 
 

Kod pocztowy Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
 Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)    1. informacja składana po raz pierwszy         2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)  

D. DANE O NIERUCHOMOŚCI 
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel          2. współwłaściciel        3. posiadacz samoistny    4. dzierżawca    5. najemca     6. użytkownik wieczysty 

     7. współużytkownik wieczysty    8. posiadacz      9. współposiadacz    
 Adres położenia przedmiotu opodatkowania (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu) 

 
 

 Adres położenia przedmiotu opodatkowania – działka (nr działki) 
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  Podstawa prawna   -                                                                                    data nabycia/zbycia* 
(niewłaściwe skreślić) 
    1. Nr aktu notarialnego  .....................................................................   -
....................................................................  
    2. Nr umowy dzierżawy/najmu  .........................................................   -
..................................................................... 
    3. Nr umowy kupna-sprzedaży  ............... ....................................................   -     
........................................................................................ 

 Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów 
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA  D.1 POWIERZCHNIA 
GRUNTÓW 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu   na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków 

 
 
..................................................................
....... m2 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych

 

3. związanych z działalnością pól golfowych  

 

4. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

 
 
..................................................................
....... m2 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. mieszkalnych - ogółem  

     
     w  tym: 
         - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m      
             
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
..................................................................
....... m2 

 
............................................................ m2 

 
............................................................ m2 

     *        Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe. 
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej ogółem 

     w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20  

 
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
..................................................................
....... m2 

 
............................................................. m2 

 
............................................................. m2 

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem 

     w  tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
..................................................................
...... m2 

 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 
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4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
   świadczenia usług medycznych ogółem 
 w  tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

 
..................................................................
...... m2 

 
............................................................... m2 

 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

     w  tym: 
 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
    garaży  
    w  tym: 
   

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m  
 

         - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
..................................................................
..... m2 

 
 
 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 

 
.........................................................................................m2 

 
.............................................................. m2 

 
.............................................................. m2 

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle  (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)  

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

....,....... 
F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
       Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
  Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

 
 

 Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE  
  Uwagi  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Data i podpis przyjmującego formularz 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr III/14/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. 

             
Pieczęć nagłówkowa podatnika  
 

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
na 2007 rok 

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z  2006 r. Nr  121,  poz.  844). 
 
Składający:       Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej 

będących właścicielami  nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów 
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych 
będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie 
posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących 
wspólnotę mieszkaniową. 

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, 
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania:  Prezydent  Miasta Gorzowa Wlkp.  właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. 

    Adres: Urząd Miasta  
                Wydział  Podatków i Opłat 
                ul. Sikorskiego 3-4 
                66-400 Gorzów Wlkp.   

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
       * - dotyczy składającego deklarację nie  będącego osobą fizyczną            ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
 2. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. osoba fizyczna                         2. osoba prawna          3. Jednostka organizacyjna  

      4. spółka nie mająca osobowości prawnej 
 3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

     1. właściciel         2. Współwłaściciel     3. Posiadacz  samoistny       4. współposiadacz samoistny   5. 
Użytkownik wieczysty 
     6. współużytkownik wieczysty    7. posiadacz      8. Współposiadacz     
 

 
 

4. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek  (szczegółowe  informacje  dotyczące przedmiotu 
opodatkowania  - gruntów, budynków i budowli należy  wykazać  w załączniku  ZN-1/A)  

 
 

 5. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów, nazwa sądu rejonowego w którym prowadzona jest księga wieczysta  
(szczegółowe  informacje dotyczące przedmiotu opodatkowania należy wykazać  w  załączniku  ZN-1/A) 

 
 

 6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia**  
 
 
 
 

 7. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki** 
 
 
 

 8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 
 
 
 

9. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację 

 10. Numer  Krajowego Rejestru Sądowego  
 
 

Klasa PKD lub EKD 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
 11. Kraj 

 
12. Województwo 13. Powiat 
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 14. Gmina 
 

15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

 17. Miejscowość 
 

18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE 
KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA 
DEKLARACJI 

 20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 
     
                       1. deklaracja roczna                        2. Korekta deklaracji rocznej (obowiązuje za okres.....................................) 

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA LUB PRZEDMIOTÓW 
ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 
 
 Wyszczególnienie Podstawa 

opodatkowania 
Stawka podatku  Kwota podatku 

(nie zaokrąglać       
do pełnych 
złotych) 

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków 

21. 
 
.....................m2 

22. 
 
         0,64 zł 

23. 
 
.................... 

 2.  pod pola golfowe 24. 
.....................m2   

25.    
0,26 zł 

26 
...................... 

 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych 

27. 
 
.....................ha 

28. 
 

3,44 zł 

29. 
 
.................... 

 3. pozostałe grunty, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego. 

 

30. 
 
.....................m2 

31. 
 

0,17 zł 

32. 
 
.................... 

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*) 
 1. Mieszkalnych – ogółem 

 
 

33. 
 
.................... m2 

34. 
     

0,53 zł 

35. 
 
.................... 

 w tym: 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m  

 
.....................m2 

 
.................... m2 

 

 
0,53zł 

 
0,53 zł 

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich 
kondygnacjach, z  wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże 
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 

 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej ogółem, 

 

36. 
 
.................... m2 

37. 
 

18,03 zł 
 

38. 
 
.................... 

  w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 
 

 
.....................m2 

 
................... .m2 
 

 
18,03 zł  

 
18,03 zł 

 

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

 3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, 

 

39. 
 
.................... m2 

40. 
 

8,40 zł 
 

41. 
 
.................... 

 w tym: 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
.....................m2 

 
................... .m2 
 

 
8,40 zł 

 
8,40 zł 

 

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

 
 

4. zajęte na  prowadzenie  działalności  gospodarczej           w 
zakresie  świadczeń  usług  medycznych  ogółem, 

 

42. 
 
.................... m2 
 

43. 
           

3,65 zł 
 

44. 
 
.................... 
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w tym: 
 
    - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 

powierzchni) 
 
    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
 
 
.....................m2 

 
................... .m2 
 

 
 
 

3,65 zł 
 

3,65 zł 

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

 5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publiczne. 

 
 

45. 
 
.....................m2 

46. 
 

6,11 zł 
 

47. 
 
.................... 
 

 w tym: 
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% 
powierzchni) 

    - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

 
.................... m2 

 
.................... m2 

 
6,11 zł 

 
6,11 zł 

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

D.3 BUDOWLE 
 1. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach 
dochodowych) 

48. 
 
......................zł 

49. 
 

2 % 

50. 
 
.................... 

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU 
 

Kwota podatku  (należy podać w pełnych zł.) 
 

51. 
 
.................... 

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – wg zadeklarowanych powyżej rat miesięcznych należy wpłacić  
bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca  na rachunek budżetu miasta nr: GBS Gorzów Wlkp. 07 8363 0004  0000 
3968 2000  0003      
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH  ZWOLNIONYCH należy wykazać w załączniku ZN-1/B 
 
G. Na podstawie art.2 §1 pkt.1 , w związku z art.3 §1 i art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku nr 229 poz.1954 z późn. Zmianami) – 
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
 
H Nie złożenie deklaracji w przepisowym terminie, może skutkować sankcjami 
przewidzianymi w kodeksie karno skarbowym zgodnie z art.54 §1 i art.56 §1 tego 
kodeksu. 
 
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
 
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 
 
 

54. Imię 
 
 
 
 

55. Nazwisko 

 56 Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok) 
 
 

57. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 
 
 
 
 
 

 58.  Nr  telefonu                                         58a.  Podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji (nr telefonu) 
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I. INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH I WSPÓŁPOSIADACZACH  
   NIERUCHOMOŚCI (należy podać informacje określone  w części B.1 poz. 6-10 i części B.2 poz. 11-19):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 
 
59. Liczba załączników ZN-1/A 
                                                                 
........................... 

60. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy 
kwadrat) 
          tak                                              nie 

K. ADNOTACJE I INFORMACJE ORGANU PODATKOWEGO 
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 miejsce na pieczęć podatnika        

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 
ZN - 1/A 

          
          

LP. NUMER KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

POŁOŻENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

IDENTYFIKATOR 
DZIAŁKI 

IDENTYFIKATOR 
BUDYNKU 

IDENTYFIKATOR 
LOKALU UDZIAŁ * POWIERZCHNIA 

DZIAŁKI 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 
BUDYNKU/LOKALU 

FORMA 
WŁADANIA ** 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
  OGÓŁEM POWIERZCHNIA       

* należy wpisać w przypadku posiadania lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą;     
** należy wpisać odpowiednio: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne, posiadanie zależne, współposiadanie zależne. 
          
             

        
podpis podatnika/osoby 

reprezentującej podatnika  
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Nazwa podatnika (pieczątka) 

ZN-1/B          
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH 

W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 
  Niniejszy formularz stanowi załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości.    

B. DANE PODATNIKA 
 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 5. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 

 

 
C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY 
LUB UCHWAŁY RADY GMINY
 Tytuł prawny zwolnienia Grunty 

powierzchnia w m2 
Budynki lub ich części 

powierzchnia użytkowa w 
m2 

Budowle 
wartość w 

zł 
 Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, służące do ruchu 
pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, 
umożliwiające dokonywanie przewozów osób lub rzeczy – 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu 
kolejowego, a także zajęte pod nie grunty 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:  
   a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,  
   b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie 

działalności rolniczej,  
   c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby 
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i 
młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury 
fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia 
działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy 
wypoczynkowe dzieci i młodzieży 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do 
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji 
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów 
rejestrowanych 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod wałami 
ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej przez inne podmioty niż 
spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki 
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają 
jeden z warunków: 
a) osiągnęli wiek emerytalny, 
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,  
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie 
rolnym albo  niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 
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 Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie pracowniczych 
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni 
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów 
gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane bądź 
zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez 
grupę producentów rolnych na działalność statutową, po uzyskaniu 
wpisu do rejestru grup – w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu 
grupy do rejestru 

   

 Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na 
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz 
wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów 
opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż 
odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i 
doświadczalna 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki 
doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy 
prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, 
użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; 
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na 
działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie dotyczy 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący  zakłady pracy chronionej lub 
zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów 
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało 
potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakłady pracy 
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem 
– zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów 
opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów 
nie będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady 
aktywności zawodowej 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art. 7 ust.2 pkt 5a) – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-
rozojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z dnia 
29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności 
innowacyjnej ( Dz.U.Nr 179, poz.1484) w odniesieniu do 
przedmiotów opodatkowania zajetych na cele prowadzonych badań 
i prac rozwojowych. 

   

 Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem 
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą 

   

 Art.7 ust.1 pkt. 8a) – będące własnością Skarbu Państwa: grunty 
pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód 
powierzchniowych oraz grunty zajętepod sztuczne zbiorniki wodne. 

   

 Art.7 ust.2 pkt. 3 – rada gminy, w drodze uchwały, może 
wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust.1 
oraz w art.10 ust.1 ustawy z dnia 2 pażdziernika 2003 r.o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. 

   

 

 

 

 

       podpis podatnika/ osoby reprezentującej podatnik
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Poz. 860 
 

Uchwała Nr III/15/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  
na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2007 rok. 

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ust.1, 2 
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych2 (tj.z 2006r. Dz. U. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami ) o uchwala się co następuje : 
 
 § 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na    
terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2007 r. 
 

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony  
 i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r. włącznie:  
 
a/  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                   630zł       
b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                    984zł 
c/   powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                 1.260zł 
  

       1A. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton  
       i  poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r. 
       a/  od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                    570zł 
       b/  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie        882zł 
       c/  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton                           1.074zł 
 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 
12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 
zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.   

 
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r. włącznie:  

 
a/  od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                 1.164zł 
b/  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                 1.356zł 
c/  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton      1.452zł  

                                                 
1Niniejsza 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. L 368 z  17 12 1992), 
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 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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3A. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton - wyprodukowanego po 31 grudnia 2000r. 

 
      a/  od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie                         1.158zł 
      b/  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie               1.356zł 
      c/  powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton               1.452zł  
 

8)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 
niż 12 ton - stawki podatku określa załącznik Nr 2 do uchwały.  

 
f)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych do 31 grudnia 2000r. 
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego:  

 
a/  od 7 ton do 10 ton włącznie                1.080zł 
b/  powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton               1.260zł  

 
5A.  od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę                    

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 2000r. 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego:  

    
       a/ od 7 ton do 10 ton włącznie                1.044zł 
       b/ powyżej 10 ton, a poniżej 12 ton              1.200zł 
            
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 - określa załącznik Nr 3 do 
uchwały. 

 
7. od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r. włącznie, w zależności  
      od liczby miejsc do siedzenia : 
 

a)   mniej niż 20 miejsc                             882 zł 
b)   od 20 miejsc do 30 miejsc              1.416 zł 
c)   powyżej 30 miejsc                1.860 zł 

 
7A. od autobusu - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r. w zależności  
      od liczby miejsc do siedzenia:  
 
       a)  mniej niż 20 miejsc                  756 zł 
       b) od 20 miejsc do 30 miejsc               1.260 zł 
       c) powyżej 30 miejsc               1.788 zł 
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  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
                                                                                          
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta  

                             
                   Robert Surowiec 
 
 
Załącznik  Nr  1 
do uchwały III/15/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
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 

Oś jezdna (osie jezdne) 
Z zawieszeniem 

pneumatycznym, lub 
zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

 
Inne systemy zawieszenia 

osi jezdnych 

 
Dwie osie 

12 13 1.260 1.325 
13 14 1.320 1.428 
14 15 1.380 1.464 
15  1.428 1.488 

Trzy osie 
12 17 1.428 1.512 
17 19 1.464 1.548 
19 21 1.512 1.620 
21 23 1.548 1.668 
23 25 1.620 1.764 
25  1.788 1.848 

 
Cztery osie i więcej 

12 25 1.890 2.016 
25 27 1.956 2.076 
27 29 2.016 2.148 
29 31 2.076 2.496 
31  2.148 2.496 
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 Załącznik Nr 2 

                                                                                               do uchwały III/15/2006 
                                                                                               Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
                                                                                               z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

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 

Oś jezdna (osie jezdne) 
z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem 
uznanym za 

równoważnie 

 
 

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych 

 
Dwie  osie 

12 18 1.380 1.572 
18 25 1.572 1.680 
25 31 1.680 1.776 
31  1.776 1.932 

 
Trzy  osie 

12 40 1.788 1.848 
40  2.148 2.496 
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Załącznik  Nr  3 
do uchwały III/15/2006 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
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 

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

 
Inne systemy 

zawieszenia osi 
jezdnych 

 
Jedna  oś 

12 18 1.056 1.139 
18 25 1.188 1.260 
25  1.260 1.464 

 
Dwie  osie 

12 28 1.260 1.428 
28 33 1.320 1.464 
33 38 1.380 1.476 
38  1.464 1.788 

 
Trzy  osie 

12 38 1.356 1.476 
38  1.788 1.848 
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Poz. 861 

 
Uchwała Nr  III/16/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 

na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych3 (tj.Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 
ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 32,00zł od 
każdego psa.  
2. Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca 2007 roku  stawka wynosi 16,00zł. 
2) Jeżeli osoba nie posiada psa po 30 czerwca 2007 roku stawka podatku wynosi 16,00zł. 

 
§ 2. Zwalnia się z podatku od posiadania psów osoby fizyczne, które nabyły psy 

bezpośrednio ze schroniska dla zwierząt w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 
2007 roku, na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez schronisko dla zwierząt 
w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 3. Podatek płatny jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a przez 

osoby, które nabyły psa po 30 czerwca 2007 roku w terminie 14 dni od dnia wejścia w 
posiadanie psa.  

 
§ 4. Należność podlega zapłacie do kasy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub na konto 

bankowe Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.      
 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia  
1 stycznia 2007 roku.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
Robert Surowiec 

                                                 
1Niniejsza 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.  
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Poz. 862 

 
Uchwała Nr III/17/ 2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości,                                     

w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym.  
 

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 (tj. z 2001r. Dz. U Nr 142, poz. 1591ze zm.) oraz art.57 § 
7 ustawy   z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 
ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1 Ustala się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. opłatę prolongacyjną z tytułu 

rozłożenia  na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód gminy. 
 

§ 2 Stawka opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych wynosi 30% stawki odsetek za zwłokę 
pobieranych od zaległości podatkowych ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
Polskiej  „Monitor Polski”. 
 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 4 Traci moc uchwała Nr LXII/701/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 
listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od 
nieruchomości. 

  
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego  i obowiązuje od 1 stycznia 2007 roku. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
    

Robert Surowiec  
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Poz. 863 
 

Uchwała Nr III/18/2006 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

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

 
     Na podstawie art.8, ust.1 ustawy z dnia  5 lipca 2001r. o cenach 1) (Dz.U. z 2001r. Nr 97 
poz.1050 ze zm.), art. 18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), § 2 pkt. 1, 3”b”, 4  i § 3 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 
opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 
oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117), 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. 
 
    § 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 układzie zbiorowym pracy, 
       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, 
        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., 
      
__________________________________________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 98/6/WE z 
dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta poprzez podawanie cen produktów 
oferowanych konsumentom (Dz. Urz. WE L. 80 z 4.07.1998) 
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 (14) 
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      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.  Policji, 
      o) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  zamieszkali w Gorzowie Wlkp., 
    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. 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. 

       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.  Policji, 
      o) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi  zamieszkali w Gorzowie Wlkp., 
    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  
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          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. 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. 
 
    § 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); orzeczenie 
          Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu 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, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem   
   lub niepełnosprawnych  (wzór  MENiS II/181/2;  MENiS II/182/2 – ważność 
   zachowują również legitymacje wzoru  MEN II/182 ) 

       -  orzeczenie komisji lekarskiej d/s inwalidztwa i zatrudnienia, 
       -  legitymacja osoby niepełnosprawnej, 
       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 Stopniu Niepełnosprawności 
            stwierdzające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany  
            narządem wzroku, określony odpowiednim kodem, wraz z innym dokumentem ze 
            zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w przypadku przewodników wskazanie przez 
            ociemniałego, 
        l) legitymacja kombatancka wydana  przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
            Represjonowanych, 
      m) dla podróżujących wraz dzieckiem dokument dziecka, dla podróżujących po dziecko 
           lub po  jego  odwiezieniu  zaświadczenie  dla  opiekuna  ucznia niepełnosprawnego  
           (wzór  MI-I/2002 – ważność zachowuje również zaświadczenie wzór  MEN III/4), 
       n) legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce koloru 
           popielatego z potwierdzonym wpisem oddania 25 litrów krwi. 
    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, 
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      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. 
 
    § 4. Ustala się opłatę dodatkową 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 oraz 
          zanieczyszczeniu pojazdu, 
         - spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny. 
 
    § 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej ważne są tylko bilety z nadrukiem 
„ MZK Gorzów Wlkp". 
    § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. 
    § 7.Traci moc: 
    1/ Uchwała Nr LIII/609/2005 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2005 roku 
        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. 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                     Robert Surowiec       
         
 

                     Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/18/2006         
                    Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2006r.               

CENNIK 
biletów jednorazowych,  okresowych, normalnych i ulgowych, za usługi przewozowe świadczone  lokalnym transportem zbiorowym oraz 

opłat dodatkowych. 

Lp.             Usługa przewozowa       obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 r. (w zł) 
             i rodzaj opłaty Punkt sprzedaży przy zakupie przez  
   pasażera u obsługi pojazdu*3 

1 2 3 4 
I Na wszystkich liniach w  granicach administrac.  

miasta Gorzowa Wlkp. oraz do miejscowości: 
  

 Baczyna, Chwalęcice, Wawrów, Różanki „Szklarnia”, 
Zalew  w Karninie, Łagodzin: 

  

a. bilet jednorazowy:   
                         - normalny                      2,00 zł 2,00 zł 
                         - ulgowy  1,00 zł 1,00 zł 

b. bilet dobowy   
                         - normalny                    11,00 zł  
                         - ulgowy  5,50 zł  

c. karnet 5-cio przejazdowy   
                         - normalny 9,00 zł  

         
d.        

- ulgowy 
bilet 14-to dniowy*2 

- normalny 
- ulgowy 

4,50 zł 
 
                   40,00 zł 
                   20,00 zł 
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e. bilet miesięczny*1    
 imienny:   
                         - normalny 74,00 zł  
                         - ulgowy 37,00 zł  
 na okaziciela:   
                         - normalny                  132,00 zł  
                         - ulgowy                    66,00 zł  

f. bilet 3 m-czny*1   
 imienny:   
                         - normalny                  200,00 zł  
                         - ulgowy                  100,00 zł  

II Na liniach specjalnych za przejazd poza granicami 
miasta Gorzowa Wlkp. oraz  

  

a. miejscowościami  Baczyna, Chwalęcice, Wawrów, 
Różanki „Szklarnia”, Zalew  w  Karninie, Łagodzin: 

  

 bilet jednorazowy:   
                         - normalny                     4,00 zł  4,00 zł 
                         - ulgowy                     2,00 zł                      2,00 zł 

III Za przewóz psa, roweru  w wysokości odpowiadającej jednorazowej normalnej opłacie na danej 
linii  

IV Opłata dodatkowa  za  przejazd osób  bez  ważnego 
biletu 

  

 * płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia                    70,00 zł  
 * płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia                  100,00 zł  
 * za naruszenie § 24 pkt 1 i 2 przepisów 
   porządkowych 
   płatne do 7 dni od daty wystawienia 

 
 

                   28,00 zł 

 

 * za naruszenie § 24 pkt 1 i 2 przepisów   
    porządkowych     
    płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia                    40,00 zł  

V Opłata dodatkowa za przewóz roweru, przewóz   psa 
bez ważnego biletu 

  

 * płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia                    28,00 zł  
 * płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia                     40,00 zł  

VI Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie pojazdu oraz   
 niestosowanie się do przepisów porządkowych  

 * płatne w terminie 7 dni od daty wystawienia                    42,00 zł  
 * płatne po terminie 7 dni od daty wystawienia                     60,00 zł  

VII Opłata dodatkowa za nieuzasadnione   
 zatrzymanie pojazdu lub zmiany trasy jazdy                  300,00 zł  

    

*1  - bilet miesięczny ( 3 m-czny ) może być zakupiony od dowolnej daty wskazanej przez 
pasażera (bez możliwości  zakupu z datą wsteczną ) i uprawnia do przejazdu do dnia 
poprzedzającego tą datę w miesiącu następnym np: 1.01.-   
       31.01; 2.01. - 1.02; 5.02. - 4.03....lub 3 m-czny np. 1.01.- 31.03; 2.01.- 1.04; 5.02.- 4.05...  
*2 - bilet 14-to dniowy uprawnia do przejazdu w ciągu 14 dni od daty wskazanej przez pasażera 
przy zakupie np:    
       7.12.2006.r.- 20.12.2006.r.; 27.12.2006.r.- 09.01.2007.r..... 

       *3 - u obsługi pojazdu można nabywać: 
- bilety jednorazowe miejskie, w dni robocze w godzinach od 18:00 do 6:00 

oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo, 
- bilety jednorazowe podmiejskie oraz na linie specjalne we wszystkie dni 

tygodnia całodobowo, zgodnie z zasadami określonymi w § 13 pkt.2  Uchwały 
Rady Miasta      Gorzowa Wlkp. w sprawie przepisów porządkowych 
obowiązujących w miejskiej komunikacji zbiorowej w Gorzowie Wlkp.   
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Poz. 864 
 

Uchwała Nr III/19/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

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 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.19 pkt 1 lit a), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r.   o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr121, poz. 844) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1.1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały. 
2. Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do 
wykonywania sprzedaży na targowisku. 
 

§ 2.1. Zwalnia się z opłaty targowej odręczną sprzedaż gazet i biletów MZK.  
2. Zwalnia się z opłaty targowej działalność handlową podczas imprez o charakterze 
charytatywnym i religijnym. 
 

§ 3. Opłacie targowej nie podlega działalność handlowa prowadzona przez podmioty 
przed sklepami, w których jest prowadzona działalność gospodarcza o ile spełnione są łącznie 
następujące warunki:  
1) działalność handlowa prowadzona jest na terenie przyległym do lokalu w pasie do 1,5 m 

od ściany budynku, 
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem oferowanym w lokalu,  
3) zajęcie terenu odbywa się za zezwoleniem właściciela lub zarządcy.   
 

§ 4. Opłatę targową pobiera się niezależnie od opłat : 
1) za korzystanie z urządzeń targowych oraz innych usług świadczonych przez zarządcę 

targowiska, 
2) za zajęcie pasa drogowego. 
 

§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez następujących 
inkasentów: 
1) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wlkp. 
2) Gorzowski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Gorzowie Wlkp. 
2. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty 

biletem opłaty targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania. 
3. Inkasenci przekazują pobraną opłatę targową, w całości na konto Urzędu Miasta. 
4. Inkasenci pobierają opłatę targową, rozliczają się i przekazują wpływy z opłat targowych: 
- do 20 dnia każdego miesiąca – za okres pierwszej połowy miesiąca, 
- do 10 dnia każdego miesiąca – za okres drugiej połowy miesiąca poprzedniego. 
5. Inkaso wynosi 30% opłaty targowej. 
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§ 6. Tracą moc uchwały: 
- Nr VIII/78/2003 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie 

opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  
- Nr XL/440/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2004r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.  
 

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

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

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

 Załącznik Nr 1    
do uchwały Nr III/19/2006   
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.   
z dnia 8 grudnia 2006r.   

DZIENNE  STAWKI  OPŁAT  TARGOWYCH 

 stawka dzienna 
[zł] 

 

I.   STREFA ŚRÓDMIEJSKA 

 

 
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA 

MIASTA I PO UZYSKANIU ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GRUNTEM: 
    1.1.NA TERENIE O POWIERZCHNI: 
           do 4 m2 12 
           4 - 6 m2 20 
           6 - 10 m2 30 
           powyżej 10 m2 40 
    1.2.ARTYKUŁÓW  ŚWIĄTECZNYCH  
           choinki cięte, choinki sztuczne, choinki w doniczkach 50 
           gałązki choinkowe 10 
           kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys 20 
           kartki świąteczne 12 
           inne artykuły świąteczne 15 
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2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ 

PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA 
DYSPONOWANIE GRUNTEM       

 

250 

 

II.  PLACE  TARGOWE 

 
1. SPRZEDAŻ Z SAMOCHODU, PLATFORMY, PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ, 
    AUTOBUSU, CIĄGNIKA Z PRZYCZEPĄ ITP. 
     z samochodu do 0,5 ton ładowności 5 
     z samochodu do 1,5 ton ładowności  6 
     z samochodu do 4,5 ton ładowności  10 
     z samochodu powyżej 4,5 ton ładowności, z autobusu, z przyczepy 
campingowej, 

12 

     z ciągnika z przyczepą, z przyczepy posiadającej stałe przyłącze 10 

2. SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI: 

    do 4 m2 8 
    4 – 6 m2 10 
    6 – 10 m2 16 
    powyżej 10 m2 20 
 
3. SPRZEDAŻ  OBNOŚNA 

      
 2 

 
4. WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY 
     Autobusu 15 
     samochodu osobowego, ciągnika rolniczego, przyczepy campingowej,  
     przyczepy do samochodu osobowego, samochodu dostawczego do 3,5 
ton ładowności,    
     motocykla, motoroweru, skutera 

12 

     samochodu ciężarowego powyżej 3,5 ton ładowności  20 
     roweru i innych pojazdów jednośladowych  6 
     części do samochodów i rowerów 8 

 

5. SPRZEDAŻ  ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH  
     choinki cięte, sztuczne, w doniczkach, ryby z basenów 30 
     gałązki choinkowe 5 
     kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys 10 
     inne artykuły świąteczne  8 
 
III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI 
 
1. SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI: 
    do 4 m2 8 
    4 – 6 m2 10 
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    6 – 10 m2 16 
    powyżej 10 m2 20 

 
2. SPRZEDAŻ  ARTYKUŁÓW  ŚWIĄTECZNYCH  
     choinki cięte, choinki sztuczne, choinki w doniczkach 50 
     gałązki choinkowe 10 
     kwiaty, wieńce, znicze, świece, grys 20 
     kartki świąteczne 12 
     inne artykuły świąteczne 15 

 
3. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ 

PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA 
DYSPONOWANIE GRUNTEM       

 

 

    do 4 m2 16 
    4 – 6 m2 20 
    6 – 10 m2 32 
    powyżej 10 m2 40 

 
1. W przypadku sprzedaży kilku artykułów wymienionych w punkcie I.1.2., II.4., II.5. i 

III.2. załącznika - pobiera się stawkę stanowiącą sumę stawek przewidzianych dla tych 
artykułów. 

2. Sprzedaż artykułów świątecznych określona w punktach I.1.2. i II.5. i III.2. dotyczy 
okresów: 
- Świąt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocą, 
- Dnia Święta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI., 
- Świąt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.  

3. STREFA ŚRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykający się w kręgu ulic: Nadbrzeżna – 
Młyńska – Strzelecka – Jagiełły - Dzieci Wrzesińskich – Fornalskiej.  

4. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy: 
- ul.Szczecińskiej (giełda samochodowa), 
- ul.Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego), 
- ul.Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego), 
- ul.Przemysłowej, 
- ul.Witosa,  
- ul.Cichońskiego, 
- ul.Nadbrzeżnej – do czasu przeniesienia targowiska na teren przy ul.Cichońskiego.  
określone na załącznikach mapowych nr 1-7, stanowiących integralną część niniejszej 

uchwały.   
 
Uwaga : załączniki nr 1-7 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
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Poz. 865 
 

Uchwała nr III/20/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym  dla uczniów gorzowskich szkół samorządowych 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90s ust. 1 ustawy z dnia                
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala 
się,  co następuje: 
 
 § 1. W uchwale nr LXV/745/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 stycznia 
2006 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów gorzowskich szkół samorządowych § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
,,§ 7.1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w 
okresie (semestrze) w formie gotówkowej, w miejscu i terminie wskazanym przez dyrektora 
szkoły,  nie później niż odpowiednio do końca marca i lipca. W uzasadnionych przypadkach 
stypendium może być wypłacone w innym terminie.” 
  
 § 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. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

 
Poz. 866 

 
Uchwała Nr III/21/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków na obszarze Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 Na podstawie 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.) oraz art. 24 ust. 1, 5 i 10 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (tj.Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Na okres od 16 stycznia 2007 r. do 15 stycznia 2008 r. zatwierdza się następującą 
taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze 
Miasta Gorzowa Wlkp. : 
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1. za 1 m 3 wody dostarczonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne  – 2,44 zł 
netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

2. za 1 m 3 ścieków odprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne –  
3,36 zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 

3. stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę za jeden miesiąc - w oparciu o przepływ 
nominalny wodomierza głównego: 
- od 1,5 – 2,5 m3/h       –   1,00 zł netto, 
- od 3,5 – 10,0 m3/h     – 15,00 zł netto,   
- od 15,0 – 25,0 m3/h   – 30,00 zł netto,   
- od 40,0 – 150,0 m3/h – 50,00 zł netto 
plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,   

4. stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych wynikającą  
z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę 
usług   – 63,24 zł netto plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,  

5. stawkę opłaty za przekroczenie określonych w umowie z odbiorcą usług warunków 
wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych – zależną od rodzaju 
ładunku zrzutu jednego kilograma: 
- Chemicznego zapotrzebowania tlenu - 1,22 zł netto, 
- Biologicznego zapotrzebowania tlenu - 1,93 zł netto, 
- Zawiesiny ogólnej – 2,57 zł netto, 
- Azotu amonowego – 21,07 zł netto, 
- Chlorków – 25,90 zł netto, 
- Substancji ekstrahujących się eterem naftowym – 30,57 zł netto, 
- Detergentów anionowych – 72,44 zł netto, 
- Węglowodorów ropopochodnych – 76,40 zł netto, 
- Fosforu ogólnego – 94,74 zł netto 
plus obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.   
 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zatwierdzona w niej taryfa podlega 
ogłoszeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w  Gorzowie 
Wlkp. w miejscowej prasie.  

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
           Robert Surowiec 
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Poz. 867 
 

Uchwała Nr III/22/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (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  (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 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  LXIV/726/2005 
 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
- zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków 
  nimi sfinansowanych o kwotę  605.618,00 
 
Załącznik 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  LXIV/726/2005 
 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
  § 2. W załączniku nr 9 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  LXIV/726/2005 
 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
- zmniejszeniu  wydatków gospodarstwa pomocniczego zaplanowanych 
  na wydatki bieżące o kwotę  7.350,00 
- zwiększeniu  wydatków gospodarstwa pomocniczego zaplanowanych  
  na wynagrodzenia o kwotę  7.350,00 
 
Załącznik 9 do uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr  LXIV/726/2005 
 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok 
 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
 
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
  § 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
        do uchwały nr III/22/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

Klasyfikacja 
budżetowa Wydatki Wyszczególnienie 

Dz. Rozdział 

Dochody własne 
jednostek 

budżetowych Ogółem bieżące majątkowe 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Szkoły podstawowe 801 80101 605 166 605 166 598 166 7 000
Szkoły podstawowe - specjalne 801 80102 125 200 125 200 125 200   

Przedszkola specjalne 801 80105 86 785 86 785 86 785   

Gimnazja 801 80110 58 227 58 227 58 227   
Licea ogólnokształcące 801 80120 322 685 322 685 322 685   

Szkoły zawodowe 801 80130 619 006 619 006 619 006   

Szkoły artystyczne 801 80132 161 250 161 250 155 699 5 551

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 801 80140 229 310 229 310 229 310   

Komisje egzaminacyjne 801 80145 128 460 128 460 128 460   

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 852 85201 228 000 228 000 175 000 53 000

Domy pomocy społecznej 852 85202 120 500 120 500 120 500   

Ośrodki wsparcia 852 85203 12 500 12 500 12 500   

Ośrodki pomocy społecznej 852 85219 250 250 250   

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 852 85220 16 000 16 000 16 000   

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 852 85226 3 000 3 000 3 000   

Żłobki 853 85305 332 143 332 143 332 143   
Świetlice szkolne 854 85401 1 275 841 1 275 841 1 275 841   
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne 854 85406 300 300 300   

Placówki wychowania pozaszkolnego 854 85407 5 440 5 440 5 440   

Internaty i bursy szkolne 854 85410 1 602 528 1 602 528 1 595 528 7 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 854 85412 185 164 185 164 185 164   
Razem     6 117 755 6 117 755 6 045 204 72 551
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Załącznik nr 2 
        do uchwały nr III/22/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
 

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 
 

Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja 
budżetowa w tym: w tym: 

Lp. Nazwa gospodarstwa 
pomocniczego 

Dział Rozdział
Razem Przychody        

z dostaw robót i 
usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje  

Razem 
Na wynagrodz. Pochod. od 

wynagr. 
Pozostałe wydatki 

bieżace 

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

1 Zespół Szkół Budowlanych 801 80197 306 500 285 050 21 450  306 500 154 710 24 740 127 050 

  Warsztaty Szkolne                     

  Ogółem     306 500 285 050 21 450   306 500 154 710 24 740 127 050 
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Poz. 868 

 
Uchwała Nr III/23/2006 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia  8 grudnia 2006r. 

 
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku 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. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  326.072,00 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 42.624,00 
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 42.624,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  42.624,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  283.448,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  283.448,00 
dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej  
jednostki samorządu terytorialnego będącej władzą wdrażającą na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  283.448,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  326.072,00 
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 42.624,00 
Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów  42.624,00 
wydatki bieżące 42.624,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  283.448,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów  283.448,00 
wydatki bieżące  283.448,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  10.720,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
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 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
                                                                                        Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Robert Surowiec 
 
 
Uwaga : załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godz. urzędowania 
 
 

Poz. 869 
 

Uchwała Nr III/24/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2006 rok.  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. Z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. Z 2001 roku 
Nr142, poz.1592 ze zm.),  art. 184 ust. 1 pkt  1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o 
finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zwieksza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  43.251,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  17.369,00 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego  17.369,00 
wpływy z usług  17.369,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  8.100,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  8.100,00 
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  8.100,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  17.782,00 
Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  17.782,00 
wpływy z różnych dochodów  17.782,00 
 
 § 2.Zwieksza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  43.251,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  17.369,00 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego  17.369,00 
wydatki bieżące  17.369,00 
 
Dział 851 – Ochrona zdrowia  8.100,00 
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień  8.100,00 
wydatki bieżące 8.100,00 
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Dział 852 – Pomoc społeczna  17.782,00 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie  17.782,00 
wydatki bieżące  17.782,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  4.807,00 
 
 § 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 . 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Robert Surowiec 
 
 

Poz. 870 
 

Uchwała Nr III/25/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust. 4 i art.184 ust.1 pkt.2,7 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  852.838,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  852.838,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja  228.758,00 
wydatki bieżące w tym, dotacje: 228.758,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 162.631,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 162.631,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 461.449,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje: 461.449,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  852.838,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  852.838,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola  852.838,00 
wydatki bieżące w tym , dotacje: 852.838,00 
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 § 3. W załączniku nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków przedszkoli o kwotę  99.273,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak 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. 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 

        do uchwały nr III/25/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja budżetowa w tym: w tym: 

Lp. Nazwa zakładu budżetowego Planowany 
stan środków 

Dział Rozdział Razem Przychody  z 
dostaw robót i 

usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje Razem Na 

wynagrodz. 
Pochod. od 

wynagr. 
Pozostałe 

wydatki bieżace Inwestyc. 

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

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 35 836 996 20 020 000 2 230 000 13 586 996 35 836 996 15 639 000 2 974 000 13 342 977 3 881 019 

                
w tym dotacja celowa 
3.881.019           

  Stan środków na początek roku 725                       

  
Stan środków na koniec roku 725 

                      

2 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej   700 70001 40 276 735 34 264 500   6 012 235 40 276 735 4 627 103 921 256 33 029 033 1 699 343 

                
w tym dotacja celowa 
699.343           

  Stan środków na początek roku 871 035                       
  Stan środków na koniec roku 871 035                       
3 Przedszkola   801 80104 18 985 977 5 008 183 196 180 13 781 614 18 985 977 10 676 193 2 026 486 6 195 021 88 277 

  
Stan środków na początek roku 1 989 245 

          w tym dotacja            
  Stan środków na koniec roku 1 989 245           celowa 50.000           
4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

                      

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

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

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

  
Stan środków na początek roku -516 000 

          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku -391 000 

          celowa 350.000           
  Ogółem       99 466 734 60 652 683 3 366 180 35 447 871 99 341 734 32 431 738 6 209 489 54 521 868 6 178 639 

 kwota dotacji brutto dla MZK- 14.266.413zł            
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Poz. 871 
 

Uchwała Nr III/26/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust. 4 i art.184 ust.1 pkt.1,2,7 i 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  595.097,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  595.097,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  
samorządu terytorialnego  595.097,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa  595.097,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  595.097,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  585.497,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  67.822,00 
wydatki bieżące  67.822,00 
w tym , wynagrodzenia  20.660,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola  64.800,00 
wydatki bieżące w tym , dotacje: 64.800,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  191.824,00 
wydatki bieżące  191.824,00 
w tym, wynagrodzenia  179.824,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 28.000,00 
wydatki bieżące 28.000,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 74.251,00 
wydatki bieżące 74.251,00 
 
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne  8.800,00 
wydatki bieżące 8.800,00 
 
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego 4.000,00 
wydatki bieżące  4.000,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność  146.000,00 
wydatki bieżące  146.000,00 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  9.600,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie  
specjalistyczne  2.400,00 
wydatki bieżące  2.400,00 
 
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego  4.800,00 
wydatki bieżące  4.800,00 
 
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe  2.400,00 
wydatki bieżące  2.400,00 
 
 § 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
        do uchwały nr III/26/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja budżetowa w tym: w tym: 

Lp. Nazwa zakładu budżetowego 
Planowany 

stan 
środków Dział Rozdział Razem Przychody     

z dostaw 
robót i usług 

Pozostałe 
przychody 

własne 
Dotacje Razem Na 

wynagrodz.
Pochod. od 

wynagr. 

Pozostałe 
wydatki 
bieżace 

Inwestyc. 

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

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 35 836 996 20 020 000 2 230 000 13 586 996 35 836 996 15 639 000 2 974 000 13 342 977 3 881 019 

                
w tym dotacja 
celowa 3.881.019           

  Stan środków na początek roku 725                       

  Stan środków na koniec roku 725                       

2 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej   700 70001 40 276 735 34 264 500   6 012 235 40 276 735 4 627 103 921 256 33 029 033 1 699 343 

                
w tym dotacja 
celowa 699.343           

  
Stan środków na początek roku 871 035 

                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      
3 Przedszkola   801 80104 19 050 777 5 008 183 196 180 13 846 414 19 633 977 10 676 193 2 026 486 6 843 021 88 277 
  Stan środków na początek roku 1 989 245           w tym dotacja            
  Stan środków na koniec roku 1 989 245           celowa 50.000           
4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   

  
Stan środków na początek roku   

                      

  
Stan środków na koniec roku   

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

  
Stan środków na początek roku   

                      
  Stan środków na koniec roku                         

6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 4 210 740 1 360 000 940 000 1 910 740 4 085 740 1 476 000 285 000 1 814 740 510 000 
  Stan środków na początek roku -516 000           w tym dotacja            
  Stan środków na koniec roku -391 000           celowa 350.000           
  Ogółem       99 531 534 60 652 683 3 366 180 35 512 671 99 989 734 32 431 738 6 209 489 55 169 868 6 178 639 

 kwota dotacji brutto dla MZK- 14.266.413zł            
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Poz. 872 
 

Uchwała Nr III/27/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2006 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz 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  1.404.141,00 
Dział 600 – Transport i łączność  600.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  600.000,00 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 
pozyskane z innych źródeł 600.000,00 
 
Dział 758 – Różne rozliczenia  571.463,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 571.463,00 
środki na uzupełnienie dochodów powiatu  571.463,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 232.678,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  68.272,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych  68.272,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  164.406,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 
finansów publicznych 164.406,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  1.404.141,00 
Dział 600 – Transport i łączność  600.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  600.000,00 
wydatki majątkowe  600.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie 804.141,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  353.972,00 
wydatki bieżące  285.700,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  285.700,00 
wydatki majątkowe  68.272,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  450.169,00 
wydatki bieżące  285.763,00 
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w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:  285.763,00 
wydatki majątkowe  164.406,00 
 
 § 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. 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                Robert Surowiec 
 
 
 

Poz. 873 
 

Uchwała Nr III/28/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia  2006r. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2006 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.165 ust. 4, art.166 ust.4 i art.184 ust.1 pkt.2,5,6,7,11,12 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  312.640,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  203.966,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw  203.966,00 
wydatki majątkowe w tym, wieloletnie programy inwestycyjne  203.966,00 
 
Dział  758 – Różne rozliczenia  106.336,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  106.336,00 
wydatki majątkowe  106.336,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.338,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  2.338,00 
wydatki majątkowe w tym, wieloletnie programy inwestycyjne  2.338,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  312.640,00 
Dział 600 – Transport i łączność  203.966,00 
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy  203.966,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje  203.966,00 
 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  106.336,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej  106.336,00 
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wydatki majątkowe, w tym dotacje  106.336,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  2.338,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  2.338,00 
wydatki majątkowe w tym, wieloletnie programy inwestycyjne  2.338,00 
 
 § 3. W załączniku nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
- zmniejsza się plan przychodów Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 407.000,00 
- zmniejsza się plan wydatków Miejskiego Zakładu Komunikacji o kwotę 407.000,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 5. Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
 
 § 6. Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXIV/726/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2006 rok otrzymuje 
brzmienie jak 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. 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                Robert Surowiec 
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Załącznik nr 1 
        do uchwały nr III/28/2006 
        Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
        z dnia 8 grudnia 2006r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty Klasyfikacja budżetowa 

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

stan środków 
Dział Rozdział Razem Przychody  z 

dostaw robót i 
usług 

Pozostałe 
przychody własne Dotacje Razem Na 

wynagrodz. 
Pochod. od 

wynagr. 
Pozostałe wydatki 

bieżace Inwestyc. 

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

1 
Miejski Zakład 
Komunikacji   600 60004 35 620 618 19 800 000 2 043 000 13 777 618 35 429 996 15 662 000 2 976 000 12 903 177 3 888 819 

                w tym dotacja celowa 3.881.019           

  
Stan środków na początek 
roku 

-449 829 
                      

  Stan środków na koniec roku -259 207                       

2 
Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej   700 70001 40 383 071 34 264 500   6 118 571 40 383 071 4 627 103 921 256 33 029 033 1 805 679 

                w tym dotacja celowa 805.679           

  
Stan środków na początek 
roku 

871 035 
                      

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

                      
3 Przedszkola   801 80104 19 050 777 5 008 183 196 180 13 846 414 19 633 977 10 676 193 2 026 486 6 843 021 88 277 

  
Stan środków na początek 
roku 

1 989 245 
          w tym dotacja            

  
Stan środków na koniec roku 1 989 245 

          celowa 50.000           
4 Przedszkola   801 80146 52 341     52 341 52 341 13 442 2 747 36 152   

  
Stan środków na początek 
roku 

  
                      

  Stan środków na koniec roku                         
5 Przedszkola   801 80195 103 945     103 945 103 945     103 945   

  
Stan środków na początek 
roku 

  
                      

  Stan środków na koniec roku                         

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

  
Stan środków na początek 
roku 

-516 000 
          w tym dotacja            

  Stan środków na koniec roku -391 000           celowa 350.000           
  Ogółem       99 421 492 60 432 683 3 179 180 35 809 629 99 689 070 32 454 738 6 211 489 54 730 068 6 292 775 

  kwota dotacji brutto dla MZK - 14.470.379 zł            

 
Uwaga : załączniki nr 2,3 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218 w godz. urzędowa
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Poz. 874 
 

Uchwała Nr III/29/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (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  (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: 
 
 § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  26.340,00 
Dział 600 – Transport i łączność  11.540,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  8.540,00 
wydatki majątkowe  8.540,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  3.000,00 
wydatki bieżące 3.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa  7.600,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw  7.600,00 
wydatki bieżące 7.600,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  6.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  6.000,00 
wydatki bieżące 6.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  1.200,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  1.200,00 
wydatki bieżące 1.200,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  26.340,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  11.800,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego  11.800,00 
wydatki bieżące 11.800,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  6.000,00 
Rozdział 75414 – Obrona cywilna  6.000,00 
wydatki bieżące 6.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  8.540,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  8.540,00 
wydatki bieżące 8.540,00 
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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. 
                                                                                        

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 
 

Poz. 875 
 

Uchwała Nr III/30/2006 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 8 grudnia 2006r. 
 

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulica Grobla – Most Staromiejski”.  

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.e, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.12 pkt.8 lit.e ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001r. 
Nr 142 poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 
 § 1 1.Rada Miasta podejmuje zobowiązanie w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. – ulicy Grobla – Most 
Staromiejski” w kwocie 48.110 zł. 
2. Źródłem pokrycia zobowiązań określonych w ust.1 będą dochody własne Miasta.  
 
 § 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.  
  
 § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Przewodniczący Rady Miasta  
 
                 Robert Surowiec 
 

Poz. 876 

Zarządzenie nr 2225/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 31 października 2006 roku. 

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

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
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 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   1.384.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        1.384.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        1.384.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz  
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1.384.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     1.384.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę      250.672,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości           250.672,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo            49.251,00 
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                   20.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat              20.000,00 
 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność           29.251,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          29.251,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna           191.421,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                      153.001,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat            153.001,00 
 
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          38.420,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami          38.420,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         10.000,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności        10.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat              10.000,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   1.384.000,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    1.384.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        1.384.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz  
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1.384.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        1.244.489,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników                700,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne         103.991,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe              4.437,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            21.447,00 
§ 4260 – zakup energii                7.000,00 
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§ 4270 – zakup usług remontowych               1.369,00 
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                  220,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe                             347,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę      250.672,00 
Wydział Geodezji i Katastru                         20.000,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo            20.000,00 
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                   20.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych             20.000,00 
 
Wydział Podatków i Opłat              29.251,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo            29.251,00 
Rozdział 01095 – Pozostała działalność           29.251,00 
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych           28.677,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia                 574,00 
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia           153.001,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           153.001,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                      153.001,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników           40.000,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             7.300,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                  980,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe              8.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            49.221,00 
§ 4220 – zakup środków żywności             15.000,00 
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych                500,00 
§ 4260 – zakup energii                6.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych             20.000,00 
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych                  250,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych               5.000,00 
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet                200,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              550,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej         48.420,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna             38.420,00 
Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych          38.420,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne            38.420,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         10.000,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności        10.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              2.500,00 
§ 4260 – zakup energii                2.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych                  500,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych               5.000,00 
 
 § 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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Poz. 877 

Zarządzenie nr 2237/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 6 listopada 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   1.111.108,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        1.111.108,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             76.476,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            70.176,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)           70.176,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność              6.300,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)             6.300,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      1.034.632,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      1.034.632,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)         972.232,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu              62.400,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   1.111.108,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             36.863,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            36.863,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników           28.311,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             4.866,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                  698,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           2.988,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza         769.376,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów         769.376,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów           766.656,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów              2.720,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia  
 
Wydział Edukacji             304.869,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             39.613,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            33.313,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników           33.313,00 
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Rozdział 80195 – Pozostała działalność              6.300,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe              3.030,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              3.270,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza         265.256,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów         265.256,00 
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty               10.752,00 
§ 3240 – stypendia dla uczniów           235.200,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów            19.304,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 

wz. Prezydenta Miasta 
 

Tadeusz Jankowski 
Zastępca Prezydenta Miasta 

 
 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 2237/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 6 listopada 2006 roku 

 
Zwiększa się  
Dział 801, rozdział 80101 
Jednostka  § 4010 § 4110 § 4120 § 4440 Razem 
SP nr 1 1 815 327 45 218 2 405 
SP nr 5 1 572 274 39 218 2 103 
ZS nr 6 1 856 320 46 146 2 368 
SP nr 9 1 831 318 45 218 2 412 
SP nr 10 3 209 561 79 290 4 139 
ZS Sportowych 775 140 19 73 1 007 
ZS nr 13 5 588 783 137 659 7 167 
SP nr 15 2 441 421 60 290 3 212 
ZSO nr 16 1 201 212 30 146 1 589 
ZSO nr 3 1 588 305 39 218 2 150 
ZS nr 20 4 777 914 118 366 6 175 
ZS nr 21 1 658 291 41 146 2 136 
Razem 28 311 4 866 698 2 988 36 863 
 
Dział 854, rozdział 85415 
Jednostka § 3240 § 3260 Razem 
Szkoła Podstawowa nr 1  53 312 280 53 592 
Gimnazjum nr 9 16 128  16 128 
Szkoła Podstawowa nr 4 28 224  28 224 
Gimnazjum nr 4 14 336  14 336 
Szkoła Podstawowa nr 5 23 744  23 744 
Zespół Szkół nr 6 28 224  28 224 
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Gimnazjum nr 7 27 328  27 328 
Szkoła Podstawowa nr 9 16 576 280 16 856 
Szkoła Podstawowa nr 10 37 184  37 184 
Szkoła Podstawowa nr 12 8 960  8 960 
Zespół Szkół nr 13 46 144 280 46 424 
Szkoła Podstawowa nr 15 18 368  18 368 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 38 528  38 528 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 47 040 1120 48 160 
Zespół Szkół nr 20 38 528  38 528 
Zespół Szkół nr 21 30 464  30 464 
Zespół Szkół nr 14 14 336 280 14 616 
Zespół Kształcenia nr 1 4 480  4 480 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 8 960  8 960 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 4 480  4 480 
IV Liceum Ogólnokształcące 6 720 200 6 920 
V  Liceum Ogólnokształcące 18 816  18 816 
Zespół Szkół Elektrycznych 9 856  9 856 
Zespół Szkół Mechanicznych 22 848  22 848 
Zespół Szkół nr 12 20 160  20 160 
Zespół Szkół Budowlanych 23 296  23 296 
Zespół Szkół Ekonomicznych 19 264  19 264 
Zespół Szkół Gastronomicznych  8 512  8 512 
Zespół Szkół Technicznych 
Ogólnokształcących 

15 232 280 15 512 

Zespół Szkół Ogrodniczych 7 168  7 168 
Zespół Szkół Odzieżowych 20 608  20 608 
Zespół Szkół Sportowych 21 952  21 952 
Liceum Plastyczne   896  896 
Centrum Kształcenia Zawodowego  3 584  3 584 
Razem 704 256 2720 706 976 
 
Dział 854, rozdział 85415 
Jednostka  § 3240 Razem 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 600 1   600 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2 400 2 400 
V Liceum Ogólnokształcące 3 200 3 200 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16  800  800 
Zespół Szkół Elektrycznych 4 800 4 800 
Zespół Szkół Mechanicznych 6 400 6 400 
Zespół Szkół nr 12 1 600 1 600 
Zespół Szkół Budowlanych 5 600 5 600 
Zespół Szkół Ekonomicznych 14 400 14 400 
Zespół Szkół Gastronomicznych 4 000 4 000 
Zespół Szkół Technicznych i  
Ogólnokształcących  

4 800 4 800 

Zespół Szkół Ogrodniczych 4 800 4 800 
Zespół Szkół Odzieżowych 7 200 7 200 
Liceum Plastyczne   800  800 
Razem 62 400 62400 
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Poz. 878 

Zarządzenie nr 2245/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 listopada 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   100.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        100.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        100.000,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          100.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)      100.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   479.067,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        479.067,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        478.440,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze    178.700,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu         140.700,00 
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu        38.000,00 
 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      292.700,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu         228.700,00 
§ 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu        64.000,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej          3.040,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)          3.040,00 
 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         4.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących 
zadań własnych powiatu             4.000,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           627,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności          627,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       627,00 
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§ 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   100.000,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    100.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        100.000,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          100.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        100.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   479.067,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej        3.667,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            3.040,00 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej          3.040,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników          3.040,00 
 
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           627,00 
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności          627,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe              627,00 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny         158.700,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        158.700,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze    158.700,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         18.000,00 
§ 4270 zakup usług remontowych        122.700,00 
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       18.000,00 
 
Pogotowie Opiekuńcze           20.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          20.000,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze      20.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     20.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 1       252.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        252.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      252.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia       100.000,00 
§ 4270 zakup usług remontowych          88.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     64.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”      40.700,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          40.700,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        40.700,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         26.900,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych          13.800,00 
 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy            4.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            4.000,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze         4.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           4.000,00 
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 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu 

 
wz. Prezydenta Miasta 

 
Tadeusz Jankowski 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 
 

Poz. 879 

Zarządzenie nr 2246/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 listopada 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   48.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        48.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        48.000,00 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne           8.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami          8.000,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          40.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami        40.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę            121.876,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości                 121.876,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna                 121.876,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                   48.000,00 
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy  
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowane przez powiat        48.000,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   65.876,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami        65.876,00 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11 (156) / 2006 

 
 

71

 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    8.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami          8.000,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   48.000,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    48.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        48.000,00 
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre  
świadczenia rodzinne           8.000,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne        8.000,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          40.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        40.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę            121.876,00 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia        48.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        48.000,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia                   48.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   48.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społeczne    73.876,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        73.876,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki  
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   65.876,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        63.900,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        1.976,00 
 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    8.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          8.000,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

wz. Prezydenta Miasta 
 
Tadeusz Jankowski 

        Zastępca Prezydenta Miasta 
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Poz. 880 
 

Zarządzenie nr 2247/I/2006 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 22 listopada 2006 roku. 
 

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

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę        755,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości             755,00 
Dział 750 – Administracja publiczna            755,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe            755,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat              755,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   56.315,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        56.315,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa         6.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      6.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat          6.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa        50.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   50.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat        50.000,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             315,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            315,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)           315,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę        755,00 
Wydział Spraw Obywatelskich             755,00 
Dział 750 – Administracja publiczna            755,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe            755,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników           340,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             55,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 8,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              55,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych             297,00 
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 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   56.315,00 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami         6.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa         6.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami      6.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         1.400,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          4.600,00 
 
Wydział Geodezji i Katastru                    50.000,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        50.000,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   50.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        50.000,00 
 
Wydział Edukacji               315,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             315,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe            315,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów            315,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

wz. Prezydenta Miasta 
 

Tadeusz Jankowski 
Zastępca Prezydenta Miasta 
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      INFORMACJE 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Surowiec 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 
 

Prezydent Miasta 
Tadeusz Jędrzejczak 

pierwszy piątek miesiąca w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Tadeusz Jankowski 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Zofia Bednarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Zastępca Prezydenta Miasta 
Ewa Piekarz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Sekretarz Miasta 
Ryszard Kneć 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
 

Skarbnik Miasta 
Małgorzata Zienkiewicz 

każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

Wydawca: Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
Redaktor naczelny: mgr Ryszard Kneć  
Redakcja: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.        Cena  
Skład i druk: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Przedruk dozwolony za podaniem źródła 1,00 zł. 
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