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SPIS TREŚCI 
Poz. 1148 
Uchwała Nr XIX/277/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
uzgodnienia projektu planu ochrony rezerwatu przyrody „Gorzowskie Murawy”. 

Poz. 1149 
Uchwała Nr XIX/278/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
likwidacji obszaru chronionego krajobrazu. 

Poz. 1150 
Uchwała Nr XIX/279/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dzienny i całodobowy w ośrodkach wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o zmianie uchwały Nr LXVIII/798/2006                
z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu  Samopomocy. 

Poz. 1151 
Uchwała Nr XIX/280/2007 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 września 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

Poz. 1152 
Uchwała Nr XIX/281/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
przyjęcia „Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa 
Wlkp.” 

Poz. 1153 
Uchwała Nr XIX/282/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz zasad postępowania 
z nimi. 

Poz. 1154 
Uchwała Nr  XIX/283/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r.  
w sprawie zbycia nieruchomości. 

Poz. 1155 
Uchwała Nr XIX/284/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. 

Poz. 1156 
Uchwała Nr XIX/285/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września  2007r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.  
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Poz. 1157 
Uchwała Nr XIX/286/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1158 
Uchwała Nr XIX/287/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 

Poz. 1159 
Uchwała Nr XIX/288/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. 

Poz. 1160 
Uchwała Nr XIX/289/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 
lokalu użytkowego na czas nieoznaczony. 

Poz. 1161 
Uchwała Nr XIX/290/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
sprostowania uchwały Rady Miasta.  

Poz. 1162 
Uchwała Nr XIX/291/2007 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie   stawki   dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra w trakcji 
autobusowej i  tramwajowej  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1163 
Uchwała Nr XIX/292/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
zmian w  budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1164 
Uchwała Nr XIX/293/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1165 
Uchwała Nr XIX/294/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
zmian  budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1166 
Uchwała Nr XIX/295/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września  2007r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok. 
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Poz. 1167 
Uchwała Nr XIX/296/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września  2007r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1168 
Uchwała Nr XIX/297/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1169 
Uchwała Nr XIX/298/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r. w sprawie 
współpracy miasta Gorzowa Wlkp. z miastem Teramo we Włoszech. 

Poz. 1170 
Zarządzenie nr 425/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 września 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1171 
Zarządzenie nr 445/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1172 
Zarządzenie nr 446/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1173 
Zarządzenie nr 447/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 września 2007r.  
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok. 

Poz. 1174 
Uchwała Nr XX/299/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 października  2007r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok. 

Poz. 1175 
Uchwała Nr XX/300/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 października 2007r.  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2007 rok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (167) / 2007 

AKTY PRAWNE 
 

Poz. 1148 
 

Uchwała Nr XIX/277/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie uzgodnienia projektu planu ochrony rezerwatu przyrody 
„Gorzowskie Murawy” 

 
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz. 880, z 2005r. Nr 113 poz. 954 Nr 130 poz. 1087,  
z 2007r. Nr 75 poz. 493) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Uzgadnia się projekt planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Gorzowskie 
Murawy” opracowany w 2007 roku przez Klub Przyrodników w Świebodzinie, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, 
zagospodarowania turystycznego, sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia 
zagrożeń zewnętrznych oraz ustaleń do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

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

 Przewodniczący Rady Miasta 
 

  Robert Surowiec 
Poz. 1149 

 
Uchwała Nr XIX/278/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie likwidacji obszaru chronionego krajobrazu 

 
Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.880, z 2005r. Nr 113 poz.954 Nr 130 poz. 1087, z 2007r. Nr 75 
poz. 493) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Likwiduje się obszar chronionego krajobrazu o „Gorzowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu”, wyznaczony uchwałą Nr XLVIII/523/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
23 marca 2005 roku w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego z 2005 r. Nr 21, poz. 451).  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

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

  Przewodniczący Rady Miasta 
 

  Robert Surowiec 
Poz. 1150 

 
Uchwała Nr XIX/279/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt dzienny i całodobowy  

w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz o zmianie uchwały  
Nr LXVIII/798/2006 z dnia 29 marca 2006 r. dotyczącej organizacji oraz szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu  
Samopomocy. 

  
Na podstawie art.4 ust.1, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym  ( Dz. U. z 2001r., nr 142, poz.1592 z późn. zm.) art. 19 pkt 11. art. 20 ust.1, 
pk.2, art.97 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64, poz. 
593 z późn. zm.) oraz na podstawie Sposobu Wykonywania Zadań przez organy prowadzące 
ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim 
określonego przez Wojewodę Lubuskiego w piśmie z dnia 7 sierpnia 2007 roku i art. 4 ust.1 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
normatywnych.( Dz. U. z 2007 r., 68, poz. 449 ), a także § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji 
celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U.  
z 2006 r., Nr 135, poz. 955), uchwala się co następuje: 
 

§1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez niżej wymienione podmioty, zwane dalej 
„podmiotami prowadzącymi”: 
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gorzowie 
Wlkp. 
2. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.  
 

§ 2.1. Osoby korzystające z opieki w placówkach całodobowego pobytu ponoszą 
opłatę w zależności od posiadanego dochodu zgodnie z tabelą: 

 
Wysokość opłaty w %, ustalona od dochodu % dochodu osoby samotnej lub osoby 

w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego  określonego w art. 8 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 

 
 

osoby samotnej 

 
 

osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie nieodpłatnie 
101 % - 150 % 10 % 25 % 
151 % - 200 % 20 % 35 % 
201 % - 250 % 40 % 45 % 
powyżej 250 % 55 % 60 % 
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2. Osoby korzystające z opieki w placówkach dziennego pobytu ponoszą opłatę w zależności 
od posiadanego dochodu zgodnie z tabelą: 
 

Wysokość opłaty w %, ustalona od dochodu % dochodu osoby samotnej lub osoby 
w rodzinie w stosunku do kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust.
1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 

 

Nr 64, poz. 593 z późn. Zm.) 

 
 

osoby samotnej 

 
 

Osoby w rodzinie 

do 100 % nieodpłatnie Nieodpłatnie 
101 % - 150 % 0,5 % 1 % 
151 % - 200 % 1 % 2 % 
201 % - 250 % 1,5 % 3 % 
powyżej 250 % 2 % 4 % 

 
3. W przypadku gdy pobyt w ośrodku rozpoczyna się w trakcie miesiąca, odpłatność liczona 
jest od dnia rozpoczęcia pobyt 
 

§ 3.1. Upoważnia się Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki 
Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu zainteresowanych osób  
z uwzględnieniem zakresu przyznanych usług oraz odpłatności za ich pobyt w placówkach  
o których mowa w § 1 pkt. 1, na podstawie wniosku i po uprzednim przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego. 
2. W szczególnie  uzasadnionych przypadkach  osoba zainteresowana może być na jej 
wniosek lub wniosek przedstawiciela ustawowego albo pracownika socjalnego, częściowo lub 
całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony. 
 

§ 4. Podmioty prowadzące ośrodki wsparcia, uzyskane należności z tytułu odpłatności 
za pobyt w tych ośrodkach w całości przekazują do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. jako 
dochód Skarbu Państwa w terminach określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji 
celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań, na konto 
bankowe GBS I Oddział Gorzów Wlkp., nr 07 8363 0004 0000 3968 2000. 
 

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

§ 6. W uchwale Nr LXVIII/ 798/2006  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  
w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy, treść §8 i §9 skreśla się, a §10 - 
§ 12 otrzymują odpowiednio numerację §8 - §10.  

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Robert Surowiec 
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Poz. 1151 
 

Uchwała Nr XIX/280/2007 
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

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

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. W uchwale nr XLII/462/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 grudnia 
2004r. w sprawie Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych – miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zmienionej uchwałami: 
nr LIII/606/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 czerwca 2005r.,  
nr LXXVII/961/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 października 2006r.,  
nr XIV/203/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r.  wprowadza się  
następującą zmianę:  
1) w rozdziale VI pkt VI.1 dodaje się ppkt 24 z nazwą zadania: Remont i adaptacja na 
Regionalne Centrum Przedsiębiorczości budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 108 (kod 
zadania S).   
 

§ 2. Wprowadzenie zmiany podyktowane jest kontynuacją prac nad realizacją 
programu, szczególnie w odniesieniu do obszarów miejskich na terenie Miasta. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
 

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

 
Robert Surowiec 

 
Poz. 1152 

 
Uchwała Nr XIX/281/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Gorzowa Wlkp.” 
 

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. 
Dz. U. z 2003r. 106, poz.1002 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się „Program zapobiegający bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp.”. 
 

§ 2. 1. Rada Miasta ustala, że celem gminnego programu przeciwdziałania 
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bezdomności zwierząt jest: 
1) zapewnienie opieki zwierzętom z terenu Miasta, w szczególności poprzez poszukiwanie 
nowych właścicieli zwierząt oraz wprowadzanie mechanizmów finansowych zachęcających 
mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt, 
2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez intensywną 
sterylizacje psów  i kotów oraz usypianie ślepych miotów, 
3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta, w szczególności poprzez konsekwentne 
egzekwowane przepisów prawa ,  
4) edukacja mieszkańców Miasta na temat zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz 
obowiązków właścicieli wobec zwierząt domowych. 
2. Realizacja działań dotyczących przeciwdziałania bezdomności zwierząt jest elementem 
strategii rozwoju Miasta. 
3. Funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczenia bezdomności zwierząt pełni 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Gorzowa Wlkp., we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej i samorządem lekarsko 
– weterynaryjnym, 
4. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności prowadzą: 
1) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie 
bezdomności zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta, we współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej  
i samorządem lekarsko – weterynaryjnym, 
2) Straż Miejska oraz Policja poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów o utrzymaniu 
czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych oraz innych obowiązków 
ustalonych w odrębnych przepisach. 
5. Strategicznym celem współpracy dotyczącej zapobiegania bezdomności zwierząt jest 
objęcie nią możliwie najszerszych obszarów tej problematyki , a w szczególności: 
1) propagowanie  ograniczenia i kontroli rozrodczości zwierząt domowych, 
2) usypianie ślepych miotów, 
3) propagowanie sterylizacji  i kastracji zwierząt domowych, zwłaszcza kotów tzw. 
podwórkowych, posiadających opiekunów społecznych, 
4) edukacja humanitarna mieszkańców Miasta. 
 

§ 3.1 Zakres działań objętych Programem w danym roku, będzie uzależniony od 
wysokości środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Gorzowa 
Wlkp., na dany rok budżetowy. 
2. Rada Miasta uchwalając coroczną wysokość podatku od posiadania psa zapewniać będzie 
mechanizmy finansowe zachęcające mieszkańców miasta do adopcji zwierząt bezdomnych. 
 

§ 4. W celu zapobiegania nadmiernej populacji zwierząt wprowadza się sterylizację 
oraz kastrację bezdomnych psów i kotów w następujący sposób: 
1) bezdomne koty będą  wyłapywane oraz poddawane zabiegowi sterylizacji lub kastracji, 
zaszczepieniu i wypuszczane na wolność w miejscu złapania. 
2) bezdomne psy będą wyłapywane, odwiezione do schroniska gdzie będą poddawane 
zabiegowi sterylizacji lub kastracji i zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie. 
3) zabiegowi sterylizacji lub kastracji będą podlegały również zwierzęta, które przybłąkały się 
lub zostały przygarnięte przez chętnych opiekunów. 
 

§ 5. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt : 
1) gmina będzie propagować przeprowadzenie zabiegów sterylizacji zwierząt 
zapobiegających  nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych 
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zwierząt w formie ulotek, artykułów w gazetach oraz innych akcji edukacyjnych. 
2) we współpracy z organizacjami , których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów zostaną zobowiązani do prowadzenia edukacji 
na temat: 
a) praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota; 
b) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.  
 

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

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

            
Robert Surowiec 

 
Poz. 1153 

 
Uchwała Nr XIX/282/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. oraz 

zasad postępowania z nimi. 
 

Na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt  
(t.j. z 2003r. Dz. U. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), uchwala się co następuje:  
 

§ 1. Rada Miasta uchwala zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp. oraz zasady dalszego postępowania z nimi. 
 

§ 2.1. Zwierzęta  bezdomne będą wychwytywane oraz umieszczane w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt przy ul. Fabrycznej 93 w Gorzowie Wlkp. 
2. Wyłapywanie zwierząt, o których mowa w ust.1, prowadzone będzie w sposób stały -  
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach,  
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa. 
3. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Gorzowa będzie się odbywało na 
zasadach określonych w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.  
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zawrze umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 
ich transport oraz umieszczanie w schronisku, z podmiotem prowadzącym schronisko lub 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub uprawnioną instytucją spełniającą 
wymagania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz przepisów wykonawczych. 
5. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało wychwycone w trakcie akcji 
wyłapywania lub doprowadzone przez osoby trzecie, koszty transportu zwierzęcia z miejsca 
wyłapania do schroniska, koszty pobytu w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie 
opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, poprzez uiszczenie opłat w wysokości 
wynikającej z obowiązującej uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie ustalenia 
stawek opłat i cennika usług w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, co nie zwalnia 
właściciela od odpowiedzialności karnej przewidzianej prawem za pozostawienie zwierzęcia 
bez właściwego dozoru. 
6. Stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 6, świadczone na terenie schroniska przez 
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podmiot prowadzący schronisko podlegają uchwaleniu przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. 
7. Zwierzę bezdomne, umieszczone w schronisku w wyniku jego schwytania podczas akcji 
wyłapywania bezdomnych zwierząt lub doprowadzenia przez osoby trzecie, może zostać 
odebrane przez jego właściciela w terminie 14 dni od dnia jego umieszczenia w schronisku, 
po udokumentowaniu przez właściciela praw do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłat, 
określonych w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie ustalenia stawek opłat  
i cennika usług w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, po tym terminie zwierzę może 
zostać sprzedane. 
8. Decyzję o sprzedaży bezdomnych psów lub kotów, albo ich przekazaniu do schroniska 
podejmuje Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii lekarza weterynarii, że są zdrowe. Przed 
sprzedażą psa należy obowiązkowo poddać szczepieniu przeciw wściekliźnie i uzyskać 
zaświadczenie o szczepieniu.  
9. W przypadku ustalenia, w okresie 14 dni od dnia umieszczenia zwierzęcia w schronisku, 
właściciela złapanego bezdomnego zwierzęcia, ponosi on koszty, określone w cenniku usług 
do momentu odbioru zwierzęcia ze schroniska lub zrzeczenia się praw do niego. 
 

§ 3. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zabezpieczone  
w budżecie miasta. 
 

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

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 1154 

 
Uchwała Nr  XIX/283/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie zbycia nieruchomości 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.37 ust.2 pkt 3 i art.68 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, 
poz.2603 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży 
zabudowanej nieruchomości, obejmującej działkę Nr 251/144 o pow.2.523m2, położonej przy 
ul. Małyszyńskiej 8.  
2. Zbycie nieruchomości następuje na rzecz Domu Kultury MAŁYSZYN w Gorzowie Wlkp. 
z przeznaczeniem na działalność kulturalną, oświatową i wychowawczą. 
3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi 768.600 zł, w tym wartość: budynku Domu Kultury 
- 647.336 zł, utwardzenia terenu - 6.539 zł, drzewostanu - 862 zł oraz gruntu - 113.863 zł. 

 
§ 2. W przypadku, gdy nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta 

ją na inne cele niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od 
dnia jej nabycia, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej 
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waloryzacji. 
 

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

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

 
Robert Surowiec 

Poz. 1155 
 

Uchwała Nr XIX/284/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 

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

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7 i art.70 ust.2 i 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 
2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1.1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 88,25m2, położonego  
w budynku przy ul.Dąbrowskiego 25, wynosi  97.180zł. 
2. Wyraża się zgodę na udzielenie od określonej w ust.1 ceny sprzedaży lokalu zbywanego na 
rzecz najemcy bonifikaty w wysokości 80% - przy rozłożeniu spłaty ceny na 2 lata. 
 

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

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

 
Robert Surowiec 

Poz. 1156 
 

Uchwała Nr XIX/285/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września  2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 
 

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

 
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych 

zbywanych na rzecz najemców - wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały –  
w wysokości określonej w tym załączniku.  
 

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

 
Robert Surowiec 
 
ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XIX/285/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 września 2007r.  

 
Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców  

Lokal 
wysokość bonifikaty [%]* 

rozłożenie ceny 
na raty 

lp. położenie nieruchomości 
pow. [m2] pow. pom. 

przyn. [m2]
wartość 

[zł] 
Jednorazow

a zapłata 
ceny 2 lata 5 lat 

 Al.11 Listopada 141/7 78,50 - 87.900 85 80 70 

 Armii Polskiej 19/5 80,10 - 82.900 85 80 70 

 Broniewskiego 6h/10 47,00 - 84.890 80 70 60 

 Cichońskiego 5/38 34,94 - 56.580 80 70 60 

 Drzymały 27/1 49,52 - 13.030 85 80 70 

 Gwiaździsta 18/98 47,50 - 73.810 80 70 60 

 Jasna 5/9 47,92 2,04 51.260 85 80 70 

 Korczaka 2a/10 51,80 - 96.130 80 70 60 

 Kosynierów Gdyńskich 57/6 67,80 5,30 70.340 85 80 70 

 Kosynierów Gdyńskich 101/7 66,91 3,98 62.850 85 80 70 

 Krzywoustego 15/10 57,70 - 61.800 85 80 70 

 Międzychodzka 3/1 50,70 5,93 55.430 85 80 70 

 Sikorskiego 52/9 27,60 - 16.710 85 80 70 

 Śląska 32/2 41,90 7,96 50.970 85 80 70 

 Warszawska 40/11 84,60 10,00 76.570 85 80 70 
 
* w zależności od wskazanego przez nabywcę sposobu zapłaty ceny 
 

Poz. 1157 
 

Uchwała Nr XIX/286/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603  
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ze zm.) w związku z art. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych  
i przeznaczonych na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały 
- w wysokości określonej w tym załączniku.  
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

 
ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XIX/286/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 września 2007r.  

 
Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez osoby fizyczne – przeznaczonych  
do przekształcenia na własność 
 

lp. położenie nieruchomości 

 
 

Nr działki 
 

 
 

Powierzchnia
[m2] 

 
opłata za 

przekształcenie 
[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu opłaty 
jednorazowo 

[%] 
 Al. Konstyt. 3 Maja 49a 546 i 549 496 26.870 95 
 ul. Czołgistów 11 478 692 15.130 95 
 ul. Kazimierza Wielkiego 6 986 722 40.170 95 
 ul. Koralowa 2084 1692 20.760 95 
 ul. Koralowa 2085 1027 11.930 95 
 ul. Morelowa 6 1183 589 8.210 95 
 ul. Osiedlowa 34 604 638 10.070 95 
 ul. Poniatowskiego 10 1564/34 486 19.950 95 
 ul. Pułaskiego 52 2021/53 685 24.500 95 

 ul. Fabryczna 37A,38-411)

132,134,135 
i 136 

w udz. do 
3980/289320 

 
 

2.714 

 
 

720 

 
 

95 

 ul. Sułkowskiego 9-212)
928/1 

w udz. do 
6201/824967 

 
4.412 

 
3.070 

 
95 

 ul. Piłsudskiego 27-373)
931/1 

w udz. do 
5040/372845 

 
6.372 

 
7.990 

 
95 

 ul. Sułkowskiego 1-54)
928/5 

w udz. do 
5030/178630 

 
1.925 

 
5.350 

 
95 

 
 
1) Lokal nr 3 przy ul. Fabrycznej 37A 
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2) Lokal nr 21 przy ul. Sułkowskiego 19 
 

3) Lokal nr 3 przy ul. Piłsudskiego 27 
 

4) Lokal nr 9 przy ul. Sułkowskiego 1 
Poz. 1158 

 
Uchwała Nr XIX/287/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 

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

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 1 ust. 2 pkt 2, art. 3 ust. 1 i 2, art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz.1459), w związku z art. 68 ust. 1  
pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r.  
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów wykorzystywanych przez spółdzielnie 
mieszkaniowe na cele mieszkaniowe – wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały – 
w wysokości określonej w tym załączniku. 

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

Przewodniczący Rady Miasta  
 

Robert Surowiec 
 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XIX/287/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 września 2007r.  

 
 

Wykaz nieruchomości użytkowanych wieczyście przez spółdzielnie mieszkaniowe 
przeznaczonych do przekształcenia na własność 

 
 
 
 

Lp. 

 
 
 

położenie 
nieruchomości 

 
 
 

Nr działki 

 
 
 

powierzchnia
[m2] 

 
 
 

opłata za 
przekształcenie 

[zł] 

wysokość 
bonifikaty przy 

uiszczeniu 
opłaty 

jednorazowo 
[%] 

1. ul. Fabryczna 132, 134, 135 i 136
w udz. do 

285.340/289.320 

2.714 51.340 90 

2. ul. Sułkowskiego 9-21 928/1 
w udz. do 

4.412 406.130 90 
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818.766/824.967 
3. ul. Piłsudskiego 27-37 931/1 

w udz. do 
367.805/372.845 

6.372 582.990 90 

4. ul. Sułkowskiego 1-5 928/5 
w udz. do 

173.600/178.630 

1.925 184.820 90 

 
 

Poz. 1159 
 

Uchwała Nr XIX/288/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 26 września 2007r. 
 

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

 
Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 4 kwietnia 
2007r. Nr31 poz.504) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na parterze budynku 
przy ul.Jagiełły 11 o powierzchni 280m² z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 
Przychodnią Rehabilitacyjną “NAD ŁAŹNIĄ” Anna Maslej, Irena Wolter-Jędrusiak  
Mirosława Zagórska spółka jawna. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta  
 

Robert Surowiec 
 

Poz. 1160 
 

Uchwała Nr XIX/289/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

dnia 26 września 2007r. 
 

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

 
 Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
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Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z LIGĄ POLSKĄ Organizacją Narodu Polskiego umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 
15,17m², położonego na I piętrze budynku przy ul.Jagiełły 15, na czas nieoznaczony. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
Poz. 1161 

 
Uchwała Nr XIX/290/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

  
w sprawie sprostowania uchwały Rady Miasta  

 
 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 34 ust.6 i art. 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XVII/251/2007  Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 
sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – prostuje się numer porządkowy budynku, 
w którym położony jest lokal – w ten sposób, że w miejsce “ul.Fabryczna 54”, wpisuje się 
“ul.Fabryczna 53”. 
  
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  

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

Robert Surowiec 
Poz. 1162 

 
Uchwała Nr XIX/291/2007 

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie stawki dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra  

w trakcji autobusowej i tramwajowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji 
w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art.174 ust. 1, 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr IV/44/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  29 grudnia 2006 
roku w sprawie  stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej  
i tramwajowej, na rok 2007, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji  w  Gorzowie Wlkp., 
zmienionej uchwałą nr XIV/206/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007 
roku oraz uchwałą nr XVII/269/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 sierpnia 2007 
roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
w § 1, dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na : 
 
trakcja autobusowa  -   2,76zł/wozokm 
trakcja tramwajowa -   2,73 zł/wozokm  
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. . 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 września 
2007 roku. 

 Przewodniczący Rady Miasta 
  

 Robert Surowiec 
Poz. 1163 

 
Uchwała Nr XIX/292/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 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, 6 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   57.058,00 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo        10.000,00 
Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt  
i produktach pochodzenia zwierzęcego       10.000,00 
wydatki bieżące         10.000,00 
 
Dział 758 - Różne rozliczenia        47.058,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       47.058,00 
wydatki bieżące         47.058,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   57.058,00 
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Dział 801 – Oświata i wychowanie        47.058,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja           7.594,00 
wydatki bieżące            7.594,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      2.000,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       39.464,00 
wydatki bieżące          39.464,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń      2.640,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     10.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność       10.000,00 
wydatki bieżące         10.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 §  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 

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

Poz. 1164 
 

Uchwała Nr XIX/293/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 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 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  IV/36/2006 
 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
wprowadza  się następującą zmianę: 
 
- zmniejsza  się plan przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu  
  Komunikacji o kwotę            484.000,00 
 
Załącznik  7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  IV/36/2006 
 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
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 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miasta 
 

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

Poz. 1165 
 

Uchwała Nr XIX/294/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 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.1, art.166 ust.4, art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 9 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę     40.981,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  40.981,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw       40.981,00 
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),  
powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane  
z innych źródeł            40.981,00 
 
 § 2. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   624.651,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        624.651,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw     624.651,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne    624.651,00 
 
 § 3. Zwiększa  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   583.670,00 
Dział 710 – Działalność usługowa        583.670,00 
Rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw     583.670,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne    583.670,00 
 
 § 4.1 Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 
40.981,00 zł. 
2. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 
40.981,00 zł. 
 

 

 

19



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (167) / 2007 

 § 5. W treści uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok § 12 
otrzymuje brzmienie: 
„§ 12. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o których mowa 
w art.82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2007 wynosi 43.296.105 zł, w tym: 
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu  
    jednostki samorządu terytorialnego  8.000.000 zł 
2. finansowanie zadań inwestycyjnych  35.296.105 zł” 
 
 § 6. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 7. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
 
 § 8. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały . 
 
 § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
 

załącznik nr 1 
do uchwały Nr XIX/294/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
zestawienie przychodów i rozchodów budżetu 

 

Lp. Treść Kwota 

1. 2. 3. 

PRZYCHODY BUDŻETU   
1 Z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych 25 000 000 
2 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej 

10 296 105 
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3 Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  

13 894 855 

4 Razem przychody 49 190 960 
5 Dochody budżetu 378 147 005 
6 Razem przychody i dochody budżetu 427 337 965 

ROZCHODY BUDŻETU   
7 Spłaty kredytów 26 000 000 
8 Spłaty pożyczek 834 000 

9 

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej 14 053 992 

10 Razem rozchody 40 887 992 
11 Wydatki budżetu 386 449 973 
12 Razem rozchody i wydatki budżetu 427 337 965 

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

Poz. 1166 
 

Uchwała Nr XIX/295/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września  2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 165 
ust 4, art. 166  art.184 ust. 1 pkt.1, 2, 5, 7, 12 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  1.185.750,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa      1.185.750,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami    1.185.750,00 
sprzedaż gruntów i nieruchomości        1.185.750,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  1.185.750,00 
Dział 600 – Transport i łączność            60.000,00  
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu        60.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne        60.000,00 
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Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa            60.000,00 
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej          30.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje             30.000,00 
 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami         30.000,00 
wydatki bieżące              30.000,00 
 
Dział 750 – Administracja publiczna            41.300,00 
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         23.000,00 
wydatki bieżące               23.000,00 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       18.300,00 
wydatki bieżące               18.300,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna           163.450,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze         63.450,00 
wydatki bieżące               63.450,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność          100.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:          100.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        655.000,00 
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód          70.000,00 
wydatki majątkowe              70.000,00 
 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność          585.000,00 
wydatki bieżące               85.000,00 
wydatki majątkowe            500.000,00 
w tym wieloletnie programy inwestycyjne          450.000,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          45.000,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         40.000,00 
wydatki majątkowe, w tym wieloletnie programy inwestycyjne        40.000,00 
 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność              5.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje               5.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport           161.000,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej         161.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje           105.260,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje             55.740,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4 Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/36/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
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 § 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 
 
uwaga: załącznik nr 1 i nr 2 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 
218 w godzinach urzędowania. 

Poz. 1167 
 

Uchwała Nr XIX/296/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2007 rok 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art.184 
ust. 1 pkt.1, 2  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje; 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  40.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa      40.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami   40.000,00 
sprzedaż gruntów i nieruchomości        40.000,00 
  
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  40.000,00 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     40.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność       40.000,00 
wydatki bieżące          40.000,00 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
        Przewodniczący Rady Miasta  
 
         Robert Surowiec 

Poz. 1168 
 

Uchwała Nr XIX/297/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp. 
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Na podstawie § 3 uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. z dnia  
25 czerwca 1976r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Odznaka Honorowa Miasta 
Gorzowa Wlkp.”, zmienionej uchwałą nr XV/82/91 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 
6 czerwca 1991r., uchwałą nr XLIV/244/96 z dnia 9 października 1996r., uchwałą  
nr LXIII/647/2001 z dnia 14 listopada 2001r., uchwałą nr XXV/278/2004 z dnia 18 lutego 
2004r. oraz uchwałą nr XXXV/385/2004 z dnia 8 września 2004r.,uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Przyznaje się Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp.: 
1. o.Fedele Domenico Malandrino, 
2. p.Umberto Sergio 
 

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

 
Robert Surowiec 

Poz. 1169 
 

Uchwała Nr XIX/298/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie współpracy miasta Gorzowa Wlkp. z miastem Teramo we Włoszech 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. wyraża zgodę na zawarcie porozumienia o 
współracy włoskiego miasta Teramo z miastem Gorzów Wlkp. według projektu stanowiącego 
załącznik do uchwały. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Robert Surowiec 
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załącznik nr 1 
do uchwały Nr XIX/298/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
Miasto Teramo      Miasto Gorzów Wielkopolski 
 

ŚLUBOWANIE 
My, Burmistrz i Prezydent 

 
Pewni, że odpowiadamy na głębokie aspiracje i realne potrzeby naszych społeczności, 

których dobro leży w naszym bezpośrednim interesie 
 

W tym dniu 
 

Uroczyście zobowiązujemy się 
 

Podtrzymywać stałe więzi między władzami naszych Miast i wspierać w każdej dziedzinie 
wymiany między naszymi mieszkańcami w celu rozwijania w najlepszym wzajemnym 

zrozumieniu żywego poczucia europejskiego braterstwa; połączyć nasze wysiłki przy użyciu 
pełni naszych środków, by to przedsięwzięcie doprowadzić do sukcesu; 

 
TERAMO i GORZÓW 

 
Zacieśniają kontakty poprzez wymianę miast partnerskich o wzniosłym znaczeniu w imię 

pokoju i solidarności. 
 

Burmistrz Teramo      Prezydent Gorzowa 
Giovanni Chiodi      Tadeusz Jędrzejczak 
 
Odnosząc się do istniejących już kontaktów potwierdzonych oficjalnymi spotkaniami 
Delegacji Rad Miasta oraz Administracji, uznajemy 
 

UMOWĘ O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY 
 

1. Strony umowy 
 

Miasto Gorzów Wielkopolski, Polska 
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 

reprezentowane przez Prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka 
 

oraz 
 

Miasto Teramo 
z siedzibą przy Piazza Orsini, I- 64100 Teramo 

reprezentowane przez Burmistrza Giovanni Chiodi 
 
 
 
 

 

 

25



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (167) / 2007 

2. Przedmiot współpracy 
Na podstawie woli obu stron okazanej przez przedstawicieli lokalnych Rad Miast 
Gorzowa Wielkopolskiego i Teramo, zgodnie z obowiązującymi w obu krajach 
przepisami i w duchu Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego i Paktu Stabilności 
uznajemy umowę o wzajemnej współpracy zmierzającą do zrealizowania celów, planów  
i wspólnych programów oraz stosunków partnerskich w następujących dziedzinach: 

- edukacja 
- kultura 
- sport 
- sfera społeczna 
- bezpieczeństwo 
- działalność gospodarcza 

 
Powyższa współpraca odbywać się będzie w sposób korzystny i w interesie obu administracji 
lokalnych, chyba że współpraca w wyżej wymienionych dziedzinach odnosić się będzie do 
spraw podległych procedurze administracji państwowej. 
 

3. Finansowanie 
Finansowanie poszczególnych projektów będzie rozliczane z budżetu obu stron  
i z ewentualnych subwencji określonych we wspólnych projektach unijnych czy też  
z innych źródeł. 
 
4. Pozostałe postanowienia 
Konkretne formy współpracy w określonych dziedzinach będą przedmiotem stałych 
negocjacji obu stron zgodnie z aktualnymi potrzebami, roszczeniami, propozycjami  
i inicjatywami. 
Niniejszą umowę podpisuje się na czas nieokreślony i może być ona wypowiedziana 
pisemnie przez każdą ze stron. 
Umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach z mocą oryginału, a każda ze stron 
otrzymuje jeden egzemplarz ( w języku polskim i włoskim). 
Strony niniejszej umowy opublikują jej tekst na stronach internetowych Gorzowa 
Wielkopolskiego i Teramo. 
Niniejsza umowa zostanie uzupełniona o informacje objaśniające, o czym mówi punkt 2. 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  Burmistrz Miasta Teramo 
 
Tadeusz Jędrzejczak     Giovanni Chiodi 
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Poz. 1170 
 

Zarządzenie nr 425/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 września 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę    128.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości         128.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna         
            128.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność        128.000,00 
§ 2120 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej            128.000,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę    128.000,00 
Pogotowie Opiekuńcze           37.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           37.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność          37.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          25.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych           12.000,00 
 
Ośrodek Wsparcia Rodziny            15.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           15.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność          15.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia          15.000,00 
 
Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy           16.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           16.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność          16.000,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe            2.000,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            9.500,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych             4.500,00 
 
Wydział Spraw Społecznych           60.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna           60.000,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność          60.000,00 
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom          60.000,00 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1171 

 
Zarządzenie nr 445/II/2007 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007r. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   106.475,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        106.475,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa          27.725,00 
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu        27.725,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         27.725,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          78.750,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        78.750,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          78.750,00 
 

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   106.475,00 
Wydział Obsługi Urzędu           27.725,00 
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa          27.725,00 
Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu        27.725,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         10.050,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          17.675,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 1          46.810,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          46.810,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        46.810,00 
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń         3.300,00 
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych          5.000,00 
§ 4260 – zakup energii           27.510,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            9.000,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej             2.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”      31.940,00 
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Dział 852 – Pomoc społeczna          31.940,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        31.940,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników          7.018,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne          1.244,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               172,00 
§ 4260 – zakup energii           20.000,00 
 
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   1.500,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           506,00 
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej             1.500,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  

Tadeusz Jędrzejczak  

Poz. 1172 
 

Zarządzenie nr 446/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   152.768,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        152.768,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        152.768,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe       138.917,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)      138.917,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja           13.851,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)        13.851,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   152.768,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        100.889,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe         87.038,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        56.288,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne          9.808,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy            1.386,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          13.185,00 
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        6.371,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja           13.851,00 
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§ 4300 – zakup usług pozostałych          13.851,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
Wydział Edukacji            51.879,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie          51.879,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe         51.879,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        51.879,00 
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 446/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 września 2007 roku 

 
 
Zwiększa się  
Dział 801, rozdział 80101 
 
Jednostka § 4010 § 4110 § 4120 § 4440 § 4300 Razem 
SP nr 1 1 624 282 40 229 4 554 6 729 
SP nr 4 3 793 658 93 457  5 001 
SP nr 5 2 867 501 71 388  3 827 
ZS nr 6 3 897 671 96 305  4 969 
SP nr 9 2 790 488 69 464  3 811 
SP nr 10 6 878 1 195 169 615  8 857 
ZS Sport. 1 103 200 27 153 7 695 9 178 
SP nr 12 918 158 23 74  1 173 
ZS nr 13 8 618 1 494 213 1 307  11 632 
SP nr 15 3 364 584 83 614  4 645 
ZSO nr 16 2 852 505 70 305 936 4 668 
ZSO nr 3 3 411 592 84 461  4 548 
ZS nr 20 10 677 1 865 262 692  13 496 
ZS nr 21 3 496 615 86 307  4 504 
Razem 56 288 9 808 1 386 6 371 13 185 87 038 
 
 
Dział 801, rozdział 80110 
 
Jednostka § 4300 Razem 
ZS Sport. 13 851 13 851 
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Poz. 1173 
 

Zarządzenie nr 447/II/2007 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 września 2007r. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt. 1 oraz art.186 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   400.000,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        400.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        400.000,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          400.000,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych  
zadań bieżących gmin (związków gmin)       400.000,00 
  

§ 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   566.600,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        566.600,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        566.600,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze       16.850,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          16.850,00 
 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      470.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu        470.000,00 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie         3.000,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu            3.000,00 
 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej        76.750,00 
§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          76.750,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   400.000,00 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    400.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        400.000,00 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe          400.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        400.000,00 
 
 § 4. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   566.600,00 
Ośrodek Wsparcia Rodziny             5.250,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            5.250,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze         5.250,00 
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§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników          5.250,00 
Dom Pomocy Społecznej nr 1        350.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        350.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      350.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych        350.000,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”    120.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        120.000,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej      120.000,00 
§ 4270 – zakup usług remontowych        120.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej      91.350,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          91.350,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze       11.600,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników       11.600,00 
 
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie         3.000,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników         3.000,00 
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej        76.750,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników       76.750,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Poz. 1174 
 

Uchwała Nr XX/299/2007 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 października  2007r. 

 
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 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.184 ust.1 pkt. 2, 7, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 ze zm. ) uchwala się co następuje: 
 
 § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   4.270,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      4.270,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      4.270,00 
wydatki bieżące         4.270,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   4.270,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      4.270,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      4.270,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje:       4.270,00 
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 § 3. W załączniku nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  IV/36/2006 
 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
wprowadza  się następującą zmianę: 
 
- zwiększa  się plan przychodów i wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji 
  o kwotę  558.120,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 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 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

 
Poz. 1175 

 
Uchwała Nr XX/300/2007 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 8 października 2007r. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2007 rok 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 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, 6 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   6.888,00 
Dział 750 – Administracja publiczna       5.211,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego    5.211,00 
wydatki bieżące         5.211,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        1.677,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja            550,00 
wydatki bieżące             550,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         99,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       1.127,00 
wydatki bieżące          1.127,00 
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w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       436,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   6.888,00 
Dział 750 – Administracja publiczna       5.211,00 
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego    5.211,00 
wydatki majątkowe         5.211,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        1.677,00 
Rozdział 80110 – Gimnazja            550,00 
wydatki bieżące             550,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         99,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe       1.127,00 
wydatki bieżące          1.127,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       436,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr IV/36/2006 
z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 §  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                       Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                                       Robert Surowiec 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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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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