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SPIS TREŚCI 
Poz. 1627 
Uchwała Nr XLIV/718/2008 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie  stawki  dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra   w trakcji 
autobusowej  i  tramwajowej  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1628 
Uchwała Nr XLIV/719/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1629 
Uchwała Nr XLIV/720/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na  rok 2009. 

Poz. 1630 
Uchwała Nr XLIV/721/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 

Poz. 1631 
Uchwała Nr XLIV/722/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009. 

Poz. 1632 
Uchwała Nr XLIV/723/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji  
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2009. 

Poz. 1633 
Uchwała Nr XLIV/724/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok. 

Poz. 1634 
Uchwała Nr XLIV/725/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu pn. 
”Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim – etap I”  
w formie weksla „in blanco”. 

Poz. 1635 
Uchwała Nr XLIV/726/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 
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Poz. 1636 
Uchwała Nr XLIV/727/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1637 
Uchwała Nr XLIV/728/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1638 
Uchwała Nr XLIV/729/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1639 
Uchwała Nr XLIV/730/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1640 
Uchwała Nr XLIV/731/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2008 rok.  

Poz. 1641 
Uchwała Nr XLIV/732/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. 
Szczecińskiej w kierunku Baczyny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

Poz. 1642 
Uchwała Nr XLIV/733/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny. 

Poz. 1643 
Uchwała Nr XLIV/734/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1644 
Uchwała Nr XLIV/735/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. 
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Poz. 1645 
Uchwała Nr XLIV/736/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul Baczyńskiego,  
ul. Marcinkowskiego i ul. Dunikowskiego. 

Poz. 1646 
Uchwała Nr XLIV/737/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy. 

Poz. 1647 
Uchwała Nr XLIV/738/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu na czas nieoznaczony. 

Poz. 1648 
Uchwała Nr XLIV/739/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.  

Poz. 1649 
Uchwała Nr XLIV/740/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne.  

Poz. 1650 
Uchwała Nr XLIV/741/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gorzowie Wlkp.  

Poz. 1651 
Uchwała Nr XLIV/742/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2008r.  
w sprawie nadania nazwy boisku przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
w Gorzowie Wlkp. 

Poz. 1652 
Zarządzenie nr 1052/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 listopada 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1653 
Zarządzenie nr 1053/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 listopada 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 
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Poz. 1654 
Zarządzenie nr 1054/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 listopada 2008r.  
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1655 
Zarządzenie nr 1062/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 

Poz. 1656 
Zarządzenie nr 1063/II/2008 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 listopada 2008r.  
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok. 
 

 
AKTY PRAWNE 

 
Poz. 1627 

 
Uchwała Nr XLIV/718/2008 

Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie  stawki  dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra   w trakcji 

autobusowej  i  tramwajowej  dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji 
w  Gorzowie Wlkp. 

 
Na  podstawie  art.174  ust.1 i 4  ustawy  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104  ze zm. ), 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 XXV/373/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 grudnia 
2007 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji autobusowej  
i tramwajowej, na 2008 rok, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/560/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008 
roku, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 1 dokonuje się zmiany stawki dotacji przedmiotowej na: 
 
      -    trakcja autobusowa  -   3,09 zł/wozokm 
      -    trakcja tramwajowa -   4,50 zł/wozokm 
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. . 
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 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 listopada 
2008 roku. 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                         Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1628 
 

Uchwała Nr XLIV/719/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 
dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art.174 ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 

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

§ 1. W uchwale Nr XXVI/393/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
10 stycznia 2008r. w sprawie jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na rok 2008 dla 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. zmienionej uchwałą  
Nr XXXIX/630/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. wprowadza się 
zmianę polegającą na tym, że załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:  

 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr  XXVI/393/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 10 stycznia 2008r. 

 
Kalkulacja jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej w budżecie 2008 roku na 

administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej. 
 
Dotacja przedmiotowa w kwocie 8.838.753,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania, 
według następujących stawek: 

lp. przeznaczenie dotacji stawka jednostkowa kwota 
dotacji w zł 

1. Dokończenie remontu budynku „Metalowiec”  
kalkulacja dla : 4 727,71 m² 148,06 zł/m² 700 000  

2. 
Zaliczka na fundusz remontowy udział Gminy 
we Wspólnotach Mieszkaniowych  
kalkulacja dla : 268 210,00 m² 

7,83 zł/m² 2 100 000  

3. 
Spłata zaległości Gminy wobec Wspólnot z tyt. funduszu 
remontowego za lata ubiegłe  
kalkulacja dla : 200 wspólnot 

2 500 zł/wspólnotę 500 000  
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4. Wypłata zasądzonych kaucji mieszkaniowych  
kalkulacja dla : 3 wniosków 1 666,67 zł/kaucję 5 000  

5. 

Dopłata różnicy do czynszu najmu lokali mieszkalnych 
w zasobie GTBS na potrzeby komunalne  
kalkulacja dla powierzchni : 2 500 m²   
  8,50 zł x12 m-cy=102 zł (stawka w zasobie GTBS)  
- 4,50 zł x12 m-cy=54 zł  (stawka w zasobie komunalnym)  
   4,00 zł x12 m-cy=48 zł  (różnica) 

48 zł/m² 120 000  

6. 
Dopłata różnicy do czynszu w lokalach socjalnych 
komunalnych  
kalkulacja dla : 10 417 m² 

34,56 zł/m² 360 000  

7. Remonty lokali z ruchu ludności  
kalkulacja dla : 80 lokali 18 750 zł/lokal 1 500 000  

8. Prace zabezpieczające elementy podziemi dawnego browaru 
przy ul. Wyszyńskiego 20-26  200 000 zł 200 000  

9. Remont Klubu „Zodiak” i biblioteki przy ul. Słonecznej  
kalkulacja dla : 568,26 m² 299,16 zł/m² 170 000  

10. Aktualizacja dokumentacji technicznej  
kalkulacja dla: 400 lokali 250 zł/lokal 100 000  

11. 
Wymiana skrzynek pocztowych zgodnie z wymogiem prawa 
pocztowego  
kalkulacja dla : 6 315 szt. 

40,38 zł/szt 255 000  

12. Wykonanie elewacji budynku przy ul. Sikorskiego 106 
kalkulacja dla : 140,43 m² 264,90 zł/m² 37 200  

13. Zabezpieczenie ścian budynku  przy ul. Słowackiego 4 
kalkulacja dla : 167,58 m² 98,69 zł/m² 16 539  

14. 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontów elewacji 
budynków przy ulicach: Łokietka nr 24 i 25, Mieszka I nr 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Borowskiego nr 32a 
kalkulacja dla : 14 szt. 

3 015,36 zł/szt 42 215  

15. 
Wykonanie projektów i wymiana instalacji gazowych 
w budynkach będących w 100% własnością Miasta  
kalkulacja dla:  300 lokali 

2 666,67 zł/lokal 800 000  

16. 
Likwidacja term gazowych i dostarczenie ciepłej wody 
z zasilania PEC w budynku przy ul. Gwiaździstej 22  
kalkulacja dla: 70 lokali 

714,29 zł/lokal 50 000  

17. Remont wykuszu budynku przy ul. Borowskiego 31  
kalkulacja dla: 620,78 m² 80,55 zł/m² 50 000  

18. 
Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących 
własność Miasta  
kalkulacja dla: 750 m² 

400,00 zł/m² 300 000  

19. 
Adaptacja budynku Łaźni Miejskiej na potrzeby tenisa 
stołowego  
kalkulacja dla: 576,90 m² 

2.600,11 zł/m² 1 500 000  
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20. 

Remont nadproży okiennych oraz wymiana części pokrycia 
dachowego kamienicy przy ul. Sikorskiego 106 od strony 
ulic Sikorskiego i Kosynierów Gdyńskich 
kalkulacja dla: 285,00 m² 

61,18 zł/m² 17 436  

21. 

Przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania do sezonu 
grzewczego - płukanie grzejników w budynku przy ul. Wał 
Okrężny 36-37 
kalkulacja dla: 2 078,30 m² 

7,39 zł/m² 15 363  

RAZEM 8 838 753  
 

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

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

 
Krystyna Sibińska 

Poz. 1629 
 

Uchwała Nr XLIV/720/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na  rok 2009 

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

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

§ 1. Uchwala się „Program Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2009”, stanowiący załącznik do uchwały. 
 

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

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

 
                 Krystyna Sibińska 
 
 
 

 

 

 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

8

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIV/720 008 /2

kp
z dnia 26 listopada 2008r. Rady Miasta Gorzowa Wl . 

 

Program Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp.  
z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami na rok 2009 

 
Rozdział 1: Wprowadzenie 
1. Miasto Gorzów Wlkp. uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
2. Podmiotami programu współpracy są jednostki prowadzące swoją działalność na terenie 
Gorzowa Wlkp. lub dla jego mieszkańców (bez względu na siedzibę), nie będące jednostkami 
sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, określone w ww. 
ustawie. 
3. Intencją Miasta jest rozwój współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym 
składnikiem lokalnego systemu demokratycznego ładu społecznego, opartego o zasady: 
pomocniczości, efektywności, partnerstwa, uczciwej konkurencji i jawności, przy zachowaniu 
suwerenności stron. 
Rozdział 2: Cele programu 
- aktywizacja sektora pozarządowego Miasta Gorzowa Wlkp., 
- zwiększenie liczby projektów realizowanych w ramach partnerstw zawieranych przez 
organizacje pozarządowe, 
- aktywizowanie organizacji pozarządowych do szerszego zabiegania o fundusze zewnętrzne 
ze źródeł  spoza budżetu miasta na realizację projektów ważnych dla lokalnej społeczności, 
- wzmocnienie instytucjonalne sektora organizacji pozarządowych w mieście              
Gorzowie Wlkp., 
- stworzenie warunków do szerszego pozyskiwania przez organizacje pozarządowe środków 
finansowych z dostępnych funduszy Unii Europejskiej  przewidzianych do wykorzystania  
w okresie programowania 2007 – 2013, 
- umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw 
i prowadzenia nowatorskich działań na rzecz społeczności lokalnych, 
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na poprawę jakości życia mieszkańców, 
- wspieranie realizacji przez organizacje pozarządowe zadań określonych w Strategii Polityki 
Społecznej Miasta Gorzowa Wlkp.  2007+. 
 
Rozdział 3: Formy współpracy 
a) zlecanie realizacji zadań Miasta Gorzów Wlkp. organizacjom pozarządowym na zasadach 
określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, 
b) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania  
w celu zharmonizowania tych kierunków, 
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c) udzielanie wsparcia merytorycznego przy pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych, 
d) udzielanie przez miasto wsparcia pozafinansowego dla organizacji (udzielenie pomocy 
merytorycznej przez  pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu 
itp.), 
e) otwarte spotkania pomiędzy organizacjami a przedstawicielami miasta, 
f) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, np. wspólne organizowanie konferencji czy 
współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej, 
g) wynajmowanie organizacjom pozarządowym lokali na warunkach określonych w aktach 
prawa miejscowego obowiązujących na terenie miasta.  
 
Rozdział 4: Tryb realizacji zadań publicznych 
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić  
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny 
tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób. 
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym może nastąpić 

 w formie: 
a) powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji  
na sfinansowanie jego realizacji, 
b) wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie części jego 
realizacji. 
3. Zlecanie organizacjom realizacji zadań będzie obejmowało w pierwszej kolejności 

zadania ujęte w Programie jako priorytetowe. 
4. Dotacje nie mogą być udzielone na: 
a) finansowanie przedsięwzięć, które są już finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy 
celowych na podstawie przepisów szczególnych, 
b) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, 
c) działalność gospodarczą organizacji, 
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, 
e) działalność polityczną i religijną. 
5. Realizując zadania publiczne organizacje pozarządowe są zobowiązane do: 
a) przestrzegania zapisów zawartych w umowie, 
b) informowania poprzez media, w wydawanych w ramach zadania publikacjach, 

materiałach informacyjnych na temat organizacji, poprzez widoczną w miejscu realizacji 
zadania tablicę, jak również ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie 
dofinansowania zadania z budżetu miasta Gorzowa. 

6. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe sprawują merytoryczne wydziały Urzędu Miasta  poprzez: 

a)   wizytowanie organizacji i kontrolę sposobu realizacji zleconych zadań, 
nadzór nad przestrzeganiem postanowień zawartych w umowach i Programie współpracy 
Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi, 

b)   analizę i kontrolę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań, 
c) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub 

wykorzystanych niezgodnie z umową. 
7. W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z umową, organizacje pozarządowe        

i inne podmioty nie będą mogły ubiegać się o zlecanie zadań publicznych przez okres 3 
lat. 

8. Nadzór zgodności procedur przyznawania dotacji i realizacji zadań z Programem 
współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi sprawuje właściwy 
wydział. 
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9. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. na podstawie kalendarza imprez i uroczystości, wniosków 
corocznie składanych przez organizacje pozarządowe, a także na podstawie 
dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień 
priorytetowych, których realizacja w 2009 r. jest najpilniejsza, należą: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności: 
a) organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób 

niepełnosprawnych uzdolnionych sportowo, w tym sprzętu sportowego, 
b) logistyka przygotowań oraz uczestnictwo w zawodach sportowych, 
c) propagowanie i organizacja imprez masowych w ramach programu „Sport dla 

wszystkich” przez czynny i bierny udział mieszkańców, 
d) szkolenie i dokształcanie instruktorów, trenerów i wolontariuszy kultury fizycznej, 
e) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i korekcyjnych, 
f) stwarzanie warunków do rozwoju nowych dyscyplin sportowych, 

2) prowadzenie i organizowanie działań kulturalnych, w tym: 
a) edukacja kulturalna, 
b) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 
c) inicjatywy kulturotwórcze, 
d) przedsięwzięcia kultywujące tradycje narodowe, obywatelskie i kulturowe, 
e) działania kulturalne promujące miasto, 

  3) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
  4) działalność charytatywna, 
  5) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
  6) promocja i ochrona zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
  7) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
  8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
  9) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
  10) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym, 
  11) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. 
 
Rozdział 5: Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł 
1.Władze miasta będą wspierały organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków z innych 
niż budżet miasta źródeł finansowania. Dzięki tej formie współpracy, mogą trafiać do 
Gorzowa Wlkp. środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców 
miasta.  
2. Pomoc miasta obejmować będzie: 

a) pomoc merytoryczną w trakcie tworzenia wniosków o dofinansowanie ze źródeł 
poza miejskich, 

b) pomoc techniczną w procesie tworzenia i konstruowania wniosku, 
c) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji, 
d) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych, 
e) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł 

zewnętrznych. 
 
Rozdział 6 Udział organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu 
Prezydent Miasta informuje organizacje pozarządowe o istotnych inicjatywach, działaniach i 
rozstrzygnięciach podczas spotkań zwoływanych w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy lub 
na wniosek organizacji. 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

11

Rozdział 7: Realizacja i źródła finansowania Programu 
1. Bezpośrednimi realizatorami Programu Współpracy  Miasta Gorzowa Wlkp.  

z organizacjami pozarządowymi w 2009 r. będą Prezydent Miasta i jednostki 
organizacyjne  Miasta Gorzowa Wlkp. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa 
uchwała budżetowa na 2009 r. 

 
Poz. 1630 

 
Uchwała Nr XLIV/721/2008 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 

 
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.10 ust.1-4 ustawy  z dnia  
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009”, 
stanowiący załącznik do uchwały. 
 

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

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

 
                 Krystyna Sibińska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

12

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIV/721/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wl p. k
z dnia 26 listopada 2008r. 

Miejski Program  
Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2009 
 
Rozdział 1: Wprowadzenie 
1. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii, zwany dalej programem, określa zakres 
oraz sposób prowadzenia zadań własnych gminy związanych z przeciwdziałaniem 
narkomanii. 
2. Miasto zamierza realizować zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii przy 
współpracy m.in. z: 
- placówkami lecznictwa odwykowego; 
- organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi  
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 
- zakładami opieki zdrowotnej; 
- placówkami oświatowymi; 
- administracją zespoloną. 
3. Program skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp., którzy w życiu prywatnym  
lub zawodowym spotykają się z problemem eksperymentowania i uzależnienia od środków 
psychoaktywnych oraz ich konsekwencjami, a także do wszystkich zainteresowanych tą 
problematyką. 
 
Rozdział 2: Cele programu: 
-profilaktyka i zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki; 
- promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających stylu życia; 
- zmniejszanie rozmiarów problemu, które występują w mieście Gorzowie Wlkp. wskutek 
używania środków psychoaktywnych; 
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. 
 
Rozdział 3: Zadania 
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów, jest realizacja następujących 
zadań: 
 

Zadanie: Termin 
realizacji: 

Realizatorzy: 

1.Udzielanie pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
od narkotyków 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. placówki lecznictwa 
odwykowego 
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2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
narkomanii, pomocy psychologicznej i prawnej 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. organizacje pozarządowe; 
Gorzowskie Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej; 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej; Ośrodek Wsparcia 
Rodziny 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów narkomanii, w szczególności dzieci i 
młodzieży  

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. organizacje pozarządowe; 
placówki oświatowe 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
narkomanii 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

UM Gorzowa Wlkp. 

 
 

Rozdział 4: Realizacja zadań 
Zadanie 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
od narkotyków: 
- prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków; 
- upowszechnianie informacji o placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych, prowadzących 
programy ograniczenia szkód zdrowotnych oraz programy reintegracji społecznej; 
- wspomaganie grup terapeutycznych oraz grup wsparcia dla osób uzależnionych  
i zagrożonych uzależnieniem. 
 
Zadanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy 
psychologicznej  i prawnej: 
- prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób z problemem uzależnieni od narkotyków; 
- informowanie o formach pomocy w problemach uzależnienia narkotykowego dostępnych na 
terenie całego województwa dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. 
- wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez: 

a) organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dala od uzależnień; 
b) objęcie dożywianiem i całoroczną profesjonalną opieką dzieci i młodzież z grup 

ryzyka w prowadzonych w mieście świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. 
 
Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej  
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dzieci i młodzieży: 
- prowadzenie programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych, 
obejmujących problem uzależnienia od narkotyków; 
- prowadzenie programów edukacyjnych, organizacja konkursów, olimpiad, turniejów  
o tematyce przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży; 
- organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. 
 
Zadanie 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów narkomanii: 
- zlecanie do realizacji zadań wynikających z Programu, 
- współorganizowanie tematycznych konferencji i spotkań poświęconych problemom 
narkomanii na terenie miasta, 
- włączanie się w przygotowanie i organizację konferencji dla pracowników organizacji 
działających w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, 
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- współorganizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla 
poszczególnych grup zawodowych mających do czynienia z osobami zagrożonymi 
uzależnieniem z terenu miasta, 
-   udział w lokalnych kampaniach edukacyjnych związanych z profilaktyką narkotykową. 
 
Rozdział 5: Sposoby realizacji i źródła finansowania Programu 
1. Program realizowany jest we współpracy osób, instytucji rządowych i samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych, a także grup samopomocowych zajmujących się uzależnieniami, 
zdrowiem, edukacją, kulturą, pomocą społeczną. 
2. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
leczenia, rehabilitacji  i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych 
spowodowanych   uzależnieniem i współuzależnieniem. 
3. Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu są dochody z opłat za korzystanie  
z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach Programu zobowiązane są do 
złożenia oferty w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta, zawierającej merytoryczny 
opis projektu, kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na 
wykonanie poszczególnych zadań z zakresu profilaktyki będzie podany do publicznej 
wiadomości. 
5. Za koordynację zadań oraz nadzór merytoryczny, formalny i finansowy nad realizacją 
Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

Poz. 1631 
 

Uchwała Nr XLIV/722/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 

 
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.4¹ ust.2 i 5 ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473  ze zm.), uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2009”, stanowiący załącznik do uchwały. 
 

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

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

 
                 Krystyna Sibińska 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLIV/722/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych 

na rok 2009 
 

Rozdział 1: Wprowadzenie 
1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwany dalej 
programem, określa zakres oraz sposób prowadzenia zadań własnych gminy związanych             
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 
uzależnionych od alkoholu. Stanowi on część Miejskiej Strategii Polityki Społecznej 2007+. 
2. Miasto realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
przy współpracy m.in. z: 
- placówkami lecznictwa odwykowego; 
- organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi  
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie; 
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 W realizacji programu uczestniczą również: 
- placówki służby zdrowia; 
- placówki oświatowe; 
- placówki pomocy społecznej; 
- administracja zespolona; 
- osoby fizyczne i prawne. 
3. Program skierowany jest do mieszkańców Gorzowa Wlkp., którzy w życiu prywatnym lub 
zawodowym spotykają się z problemem nadużywania alkoholu oraz jego konsekwencjami,  
a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką. 
 
Rozdział 2: Cele programu 
Celem programu w roku 2009 jest: 
- rozpoznawanie skali zjawiska problemów alkoholowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
wraz z rozeznaniem potrzeb środowiska lokalnego w zakresie niesienia pomocy, 
- zmniejszenie rozmiarów problemów, które występują w mieście Gorzowie Wlkp. wskutek 
nadużywania alkoholu, 
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie miasta, 
- edukacja publiczna w zakresie: 

a) propagowania wiedzy na temat zagrożenia uzależnieniami m.in. za pośrednictwem 
mediów, 

b) promocji zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, 
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat trendów zjawiska uzależnień oraz 
przemocy w rodzinach osób z problemem uzależnienia, 
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- inspirowanie lokalnych działań ułatwiających rozwiązywanie problemów społecznych, które 
wynikają z nadużywania środków uzależniających, 
- wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży, szczególnie z grup ryzyka. 
 
Rozdział 3: Zadania 
Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia powyższych celów, jest realizacja następujących 
zadań: 
 

Zadanie: Termin 
realizacji: 

Realizatorzy: 

1.Udzielanie pomocy terapeutycznej  
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych od alkoholu 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. placówki lecznictwa 
odwykowego 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 
alkoholowe, pomocy psychologicznej        i prawnej, a 
w szczególności ochrony przed przemocą 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. organizacje pozarządowe; 
Gorzowskie Centrum Pomocy 
Rodzinie i Polityki Społecznej; 
Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej; Ośrodek Wsparcia 
Rodziny; Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

m.in. organizacje pozarządowe; 
szkoły; Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i 
osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych 
 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

UM Gorzowa Wlkp. 

5. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych 
w związku z naruszeniem przepisów dotyczących 
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zasad 
obrotu napojami alkoholowymi 

2009 r.  
w sposób 
ciągły 

Policja; Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego  2009 r.  
w sposób 
ciągły 

Stowarzyszenie Pracowników 
Służb Społecznych „Krąg”; UM 
Gorzowa Wlkp. 

 
Rozdział 4: Realizacja zadań 
Zadanie 1: Udzielanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych od alkoholu: 
- prowadzenie programów terapeutycznych dla dorosłych dzieci alkoholików i ofiar 
przemocy, 
- działania interwencyjno- korekcyjne wobec sprawców przemocy, 
- wspieranie ruchu samopomocowego (grupy wsparcia, grupy dla rodzin współuzależnionych, 
grupy DDA, AA oraz Kluby Abstynenta), 
- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się problemem przemocy w rodzinie poprzez 
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organizowanie kursów i szkoleń, 
- wspieranie działających placówek udzielających pomocy i wsparcia w sytuacjach przemocy, 
- tworzenie i wdrażanie programów dotyczących zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży   
z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia i przemocy. 
 
Zadanie 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 
psychologicznej   i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą: 
- zwiększanie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych 
zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu, 
- wspieranie lokalnego systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej, 
- zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej dla 
członków rodzin z problemem alkoholowym oraz dla ofiar przemocy, jak również sprawców 
przemocy, 
- wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieskiej Karty”, 
- wydawanie informatorów o miejscach i formach pomocy osobom uzależnionym, 
współuzależnionym oraz ofiarom przemocy, 
- wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez : 

a) objęcie dożywianiem i całoroczną profesjonalną opieką dzieci i młodzieży z grup 
ryzyka w prowadzonych w mieście świetlicach środowiskowych  
i socjoterapeutycznych, 

b) realizacja programów profilaktycznych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-
wychowawczych, połączonych z włączeniem rodziców w nurt działań 
profilaktycznych, 

c) wspomaganie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, 

d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących formę alternatywy wobec 
niezorganizowanych i niebezpiecznych form spędzania wolnego czasu. 

- wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczących znaczenia abstynencji w czasie ciąży 
(FAS – alkoholowy zespół płodowy), 
- zapobieganie przemocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta oraz placówek 
opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem szkół gimnazjalnych oraz 
Pogotowia Opiekuńczego i Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp., 
- udzielanie natychmiastowej pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem 
alkoholowym w formie zapewnienia im opieki i wychowania w sytuacjach kryzysowych. 
 
Zadanie 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej: 
- nawiązanie współpracy z pedagogami szkół podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz wdrażanie w szkołach i innych placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych programów profilaktycznych, uczących umiejętności zdrowego i trzeźwego 
stylu życia, 
- wspieranie szkół wszystkich typów, uczelni, świetlic środowiskowych oraz 
socjoterapeutycznych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i innych instytucji  
w realizacji adekwatnych do potrzeb oraz dostosowanych do wieku rozwojowego odbiorców 
programów profilaktycznych – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej, 
- kontynuacja lokalnych kampanii edukacyjnych na tematy związane z problematyką 
alkoholową pt. „Obudź się” i „Ciąża bez alkoholu”, 
- prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup 
ryzyka, 
- zwiększenie ilości programów profilaktyczno – wychowawczych na rzecz rozwoju 
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osobowościowego (kształcenie umiejętności interpersonalnych i społecznych), 
- wydawanie biuletynu i innych materiałów edukacyjnych dotyczących uzależnień, 
- prowadzenie interaktywnej strony internetowej MKRPA oraz stała współpraca z lokalnymi 
mediami, 
- tworzenie warunków dzieciom i młodzieży do zdrowego i trzeźwego stylu życia w czasie 
wolnym poprzez dofinansowanie działań mających na celu organizację miejsc uprawiania 
sportu i wypoczynku (kluby, świetlice, boiska sportowe), 
- organizacja imprez edukacyjnych, artystycznych, sportowych poruszających w swym 
zakresie treści dotyczące uzależnień, 
- dofinansowanie kolonii, półkolonii i obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci            
i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 
 
Zadanie 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 
- dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień; 
- wspieranie merytoryczne i finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji  
i grup samopomocowych zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych m.in. poprzez obejmowanie patronatem imprez o charakterze profilaktycznym, 
- wspieranie działań zmierzających do zapobiegania i ograniczania przestępczości                        
i demoralizacji nieletnich, a w szczególności wykroczeń i przestępstw będących wynikiem 
nadużywania alkoholu, 
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się innymi 
rodzajami uzależnień, 
- podejmowanie wspólnych inicjatyw dotyczących pozyskiwania środków z innych źródeł niż 
miejskie na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień. 
 
Zadnie 5: Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w związku  
z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz 
zasad obrotu napojami alkoholowymi: 
- kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
- monitorowanie interwencji policji oraz służb porządkowych wobec nielegalnego handlu             
i łamania przepisów ustawy, w tym budowa systemu monitorowania miasta, 
- podejmowanie interwencji w przypadkach naruszenia przepisów dotyczących reklamy               
i promocji napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom nieletnim i nietrzeźwym. 
 
Zasady przeprowadzania kontroli: 
1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 
2.     Kontrolę przeprowadza organ wydający zezwolenie lub na podstawie jego 

upoważnienia członkowie komisji albo inne upoważnione osoby. 
3.     Zakres kontroli obejmuje:  

- zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnym zezwoleniem, 
- spełnienie wymogów ustawy, w szczególności wymogów informacyjnych, 
- uiszczanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
4.   Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadzane są 
przez co najmniej dwie osoby, bez uprzedniego powiadomienia kontrolowanego. 
5.     Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do: 
- wstępu na teren nieruchomości, lokalu lub ich części, gdzie prowadzona jest sprzedaż 
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napojów alkoholowych, w dniach i godzinach prowadzenia działalności, 
- żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazywania zezwoleń i dowodów uiszczenia 
opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
6.   Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego, osoby zastępującej 
kontrolowanego lub przez niego zatrudnionej. 
7.   Kontrolowany przedsiębiorca obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do 
sprawnego przeprowadzenia kontroli. 
8.    Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskiem przekazuje 
się niezwłocznie do organu wydającego zezwolenia za pośrednictwem MKRPA. 
9.   Na podstawie protokołu kontroli organ wydający zezwolenie wzywa przedsiębiorcę do 
usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, a jeżeli mogą one stanowić 
podstawę do cofnięcia zezwolenia – wszczyna postępowanie w przedmiocie cofnięcia 
zezwolenia.  
10.  Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia 
stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenia informację o wykonaniu 
zaleceń. 
11.   Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne. 
 
Zasady wydawania zezwoleń: 
1. Szczegółowe zasady wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży zawarte 
są w ustawie. 
2. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia na miejscu i spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony. 
3. Znormalizowane tablice informacyjne o szkodliwości picia i zakazie sprzedaży napojów 
alkoholowych młodzieży poniżej 18 lat sprzedający otrzymuje w Urzędzie Miasta wraz               
z zezwoleniem. 
 
Zadanie 6: Wspieranie zatrudnienia socjalnego 
- prowadzenie Centrum Integracji Społecznej; 
- dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w zakresie określonym  
w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 
 
Rozdział 5: Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 
1. Prezydent Miasta powołuje komisję i zatwierdza regulamin jej działania. 
2. Do zadań komisji należy w szczególności: 
- inicjowanie działań stanowiących zadania własne miasta w zakresie profilaktyki                        
i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; w tym kierowanie 
do biegłych (psycholog i psychiatra) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
- rozpatrywanie zawiadomień Izby Wytrzeźwień oraz informacji z instytucji, organizacji 
społecznych i od osób fizycznych dotyczących osób nadużywających alkoholu, 
- kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych, 
- wydawanie opinii w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży                   
i podawania napojów alkoholowych z uchwałami Rady Miasta w sprawie limitów punktów 
sprzedaży i zasad usytuowania. 
3. Przyjmuje się następujące zasady wynagradzania członków Komisji: 
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- wynagrodzenie członków komisji stanowi zwrot kosztów otrzymywany z tytułu 
wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych, 
- za podstawę ustalenia wynagrodzenia przyjmuje się kwotę w wysokości 80 zł (brutto) dla 
Przewodniczącego  Komisji i kwotę w wysokości 60 zł (brutto) dla pozostałych członków 
komisji, wypłacane za każde posiedzenie, dyżur, kontrolę i wizytację. 
- podstawę do wypłacenia ww. kwot stanowi obecność na posiedzeniu stwierdzona podpisem 
na liście obecności z odbytego posiedzenia, dyżuru, kontroli i wizytacji. 
 
Rozdział 6: Sposób realizacji programu: 
1. Program realizowany jest we współpracy osób, instytucji rządowych i samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych, a także grup samopomocowych zajmujących się zdrowiem, 
edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem oraz wychowaniem w trzeźwości. 
2. Program uwzględnia lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, 
administracyjnym i ekonomicznym, a także wiedzę na temat przeciwdziałania uzależnieniom, 
leczenia, rehabilitacji  i resocjalizacji osób uzależnionych oraz redukcji szkód społecznych 
spowodowanych uzależnieniem i współuzależnieniem. 
3. Realizacja Programu nastąpi poprzez: 
- udzielanie dotacji celowej jednostkom spoza sektora finansów publicznych, 
- zakup usług od podmiotów prawnych i fizycznych, 
- tworzenie bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji 
Programu. 
4. Podmioty zamierzające realizować zadania w ramach programu zobowiązane są  
do złożenia oferty w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. zawierającej merytoryczny opis 
projektu, kosztorys oraz podstawowe dane na temat oferenta. Konkurs ofert na wykonanie 
poszczególnych zadań z zakresu profilaktyki będzie przestawiony do publicznej wiadomości. 
5. Za koordynację zadań oraz nadzór merytoryczny, formalny i finansowy nad realizacją 
Programu odpowiada Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
Rozdział 7: Kontrola efektywności niniejszego programu 
1. Po zakończeniu realizacji zadania podmioty zobowiązane są do przedstawienia sprawozdań 
oraz przeprowadzenia ewaluacji rezultatów swojej działalności. 
3. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania programu. 
 

Poz. 1632 
 

Uchwała Nr XLIV/723/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji  
na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w roku 2009 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.10 ust.4 ustawy z dnia  
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122. poz. 1143 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się wysokość kwoty stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości dotacji 
pochodzącej z dochodów własnych Miasta Gorzowa, przeznaczonych na realizację gminnego 
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programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 500 zł. 
 

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

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

 
                  Krystyna Sibińska 
 

Poz. 1633 
 

Uchwała Nr XLIV/724/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  w  budżecie  miasta na 2008 rok 
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j.Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) art.184 ust.1 pkt. 2, 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   1.220,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        1.220,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       1.220,00 
wydatki bieżące          1.220,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   1.220,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        1.220,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność       1.220,00 
wydatki bieżące          1.220,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
                                                                                Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1634 
 

Uchwała Nr XLIV/725/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy o dofinansowanie projektu pn. 
”Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie Wielkopolskim – etap I”  

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 podpisanie przez Prezydenta Miasta umowy  
na dofinansowanie projektu ”Zintegrowany system zarządzania oświatą w Gorzowie 
Wielkopolskim – etap I”  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in blanco” Miasta Gorzów Wlkp. i deklaracji 
do weksla w wysokości 379.017,57zł. 
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. 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                  Krystyna Sibińska 

Poz. 1635 
 

Uchwała Nr XLIV/726/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 rok 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592  
ze zm.) oraz art.165 ust.4 i art.184 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
 § 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
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zwiększeniu planu dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę  702.340,00 
zwiększeniu planu wydatków  o kwotę      702.340,00 
załącznik nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr  XXV/363/2007 z dnia  
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                                                                                                      Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1636 
 

Uchwała Nr XLIV/727/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 166, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) uchwala się co następuje: 

 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   619.022,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia        619.022,00 
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu  
terytorialnego           619.022,00 
dochody bieżące         619.022,00 
środki na uzupełnienie dochodów gmin       599.686,00 
środki na uzupełnienie dochodów powiatów        19.336,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   619.022,00 
Dział 600 – Transport i łączność        599.686,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu     97.686,00 
wydatki inwestycyjne           97.686,00 
 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne        502.000,00 
wydatki inwestycyjne, w tym wieloletnie programy inwestycyjne    502.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna          11.305,00 
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze        11.305,00 
wydatki bieżące           11.305,00 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        8.031,00 
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      8.031,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje            8.031,00 
 
 § 3. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1637 
 

Uchwała Nr XLIV/728/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu  miasta na 2008 rok  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, poz.1592 ze zm.),  
art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7, 12, 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        5.882,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza           5.882,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów           5.882,00 
dochody bieżące               5.882,00 
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań  
bieżących gmin (związków gmin)            5.882,00 
 
 § 2.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę                10.790,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia             2.521,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe            2.521,00 
wydatki bieżące               2.521,00 
 
Dział 801 – Oświata i wychowanie             8.129,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola             8.129,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje             8.129,00 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza              140,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów              140,00 
wydatki bieżące                 140,00 
 
 § 3.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę               16.672,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                       8.129,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola                        8.129,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                        8.129,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                      8.543,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                      8.543,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                       8.543,00 
 
 § 4. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  

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

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

Poz. 1638 
 

Uchwała Nr XLIV/729/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  w budżecie  miasta na 2008 rok  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 165, 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   1.368.183,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie        1.368.183,00 
Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne           53.739,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       53.739,00 
 
Rozdział 80104 – Przedszkola             11.885,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje             11.885,00 
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Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne            10.787,00 
wydatki bieżące              10.787,00 
w tym, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń           9.671,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja            213.436,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     213.436,00 
 
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne            40.074,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       40.074,00 
 
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące         937.070,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     937.070,00 
 
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe            85.300,00 
wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       85.300,00 
 
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         15.592,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje             15.592,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                300,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                 300,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę            1.368.183,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie                  1.080.718,00 
Rozdział 80104 – Przedszkola                  1.077.738,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje                  1.077.738,00 
 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność                         2.980,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje              2.980,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                   287.465,00 
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne            37.922,00 
wydatki bieżące             37.922,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         37.140,00 
 
Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka        11.371,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje            11.371,00 
 
 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne             96.265,00 
wydatki bieżące             96.265,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń         79.059,00 
 
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                    141.907,00 
wydatki bieżące                      141.907,00 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  122.900,00 
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§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                 Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 

Poz. 1639 
 

Uchwała Nr XLIV/730/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian  budżetu miasta na 2008 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  XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
  
- zwiększeniu  planu przychodów i wydatków przedszkoli miejskich o kwotę     188.710,00 
 
Załącznik  7 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. nr XXV/363/2007 
 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok 
 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
  

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

 
                                                                                                       Krystyna Sibińska 
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1640 
 

Uchwała Nr XLIV/731/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2008 rok  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 165, art. 184 ust. 1 pkt. 2, 7, 11, 12, 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   1.925.000,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia        1.925.000,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       1.925.000,00 
wydatki bieżące             125.000,00 
wydatki majątkowe          1.800.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   1.925.000,00 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego          80.000,00 
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         80.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje             80.000,00 
 
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport        1.845.000,00 
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej      1.845.000,00 
wydatki bieżące, w tym dotacje           455.000,00 
wydatki majątkowe, w tym dotacje        1.390.000,00 
  

§ 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV/363/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
                                                                                      Przewodnicząca Rady Miasta  
 
                                                                                                Krystyna Sibińska  
 
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta pok. 218  
w godzinach urzędowania. 
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Poz. 1641 
 

Uchwała Nr XLIV/732/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie  

ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie  
ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny zgodnego z Uchwałą Nr LXVII/777/2006 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r. z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
Zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonym Uchwałą  
Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003r., zmienionego 
Uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006r. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
                    Krystyna Sibińska 
 

         Poz. 1642 
 

Uchwała Nr XLIV/733/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. Szczecińskiej 

w kierunku Baczyny. 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, ze zm.) w związku 
z uchwałą Nr LXVII/777/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul.Szczecińskiej 
w kierunku Baczyny, po stwierdzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., 
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uchwalonego uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 
2003r., zmienionego uchwałą Nr XXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
30 sierpnia 2006r., Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 

Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ul. Szczecińskiej w kierunku Baczyny, zwany  
w dalszej treści „planem”. 

2. Plan obejmuje obszar ograniczony: od północy północną linią rozgraniczającą ulicy 
Kołobrzeskiej, od południa północną linią rozgraniczającą ulicy Szczecińskiej, od zachodu 
zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Pyrzyckiej, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik  
Nr 1 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik 
Nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. 

 
§ 2.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi 

ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) symbole terenów; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) akcenty architektoniczne, akcent urbanistyczny, dominanty architektoniczne; 
7) strefa ograniczonego użytkowania wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia. 

2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter informacyjny. 
 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik  

Nr 1 do uchwały, zawierający obowiązujące elementy ustaleń i elementy informacyjne; 
2) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem o określonym 

przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem literowym lub literowo – cyfrowym;  

3) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę w rozumieniu ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.); 

4) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy wszystkich 
budynków i obiektów kubaturowych istniejących i projektowanych zlokalizowanych na 
działce budowlanej, liczoną po zewnętrznym obrysie murów lub obudowy ścian 
przyziemia, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami i przejazdów - po obrysie 
wyższych kondygnacji tychże budynków i obiektów kubaturowych; 

5) wskaźniku dopuszczalnej powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć 
nieprzekraczalny parametr wykorzystania działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, 
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który może być wykorzystany pod zabudowę, liczony wg wzoru: 
a. D = P/T x 100 (%), 
b. gdzie: 
c. D - wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy, 
d. P - łączna powierzchnia zabudowy liczona według zasad określonych w pkt 4, 
e. T - powierzchnia całkowita działki budowlanej, zabudowanej lub terenu, który 

może być wykorzystany pod zabudowę; 
6) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków lub innych 

obiektów kubaturowych określoną w metrach, którą należy mierzyć od poziomu terenu 
przy głównym wejściu do budynku do kalenicy dachu budynku, albo do najwyższego 
punktu jego bryły; 

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której musi być 
usytuowane co najmniej 60% powierzchni elewacji frontowej budynku i której nie 
może przekroczyć żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów, 
balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 
elementów odwodnienia; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może 
przekroczyć żaden nadziemny element budynku za wyjątkiem gzymsów, okapów 
dachów, balkonów, wykuszy, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp, 
elementów odwodnienia; 

9) dominancie architektonicznej – należy przez to rozumieć wymagający indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego obiekt budowlany lub jego część, wyeksponowany  
w przestrzeni, stanowiący punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej; 

10) akcencie architektonicznym – należy przez to rozumieć wymagającą indywidualnego 
rozwiązania architektonicznego część obiektu budowlanego, nie wyeksponowaną  
w przestrzeni, ale o formie koncentrującej uwagę; 

11) akcencie urbanistycznym – należy przez to rozumieć element kompozycji 
urbanistycznej w postaci pomnika, rzeźby, fontanny lub innego podobnego elementu 
stanowiącego punkt orientacyjny w przestrzeni miejskiej; 

12) strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia – należy przez to rozumieć pas 
terenu wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia, w którym obowiązują ograniczenia 
określone w ustaleniach planu i w przepisach odrębnych; 

13) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć nasadzenia drzew i krzewów, 
kształtowanych w formie zwartej. 

 
ROZDZIAŁ II 

Ustalenia ogólne 
 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi na rysunku planu:  
1) tereny zabudowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 

6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
b) mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 

5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW, 
c) usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone 

symbolami: 1U/MN, 2U/MN, 
d) usługowej oznaczone symbolami: 1U, 2U, 3U; 

2) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolami US; 
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3) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP; 
4) teren lasu ochronnego oznaczony symbolem ZL; 
5) teren wód powierzchniowych oznaczony symbolem WS; 
6) teren placu miejskiego oznaczony symbolem PP; 
7) tereny dróg publicznych: 
a) lokalnych oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 
b) dojazdowych oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 

7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD; 
8) tereny publicznych ciągów pieszo - rowerowych oznaczone symbolami: 1KPR, 2KPR; 
9)tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 
15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW; 
10) tereny stacji transformatorowych oznaczone symbolami: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E. 
 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
zagospodarowania terenów oraz kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Zabudowę należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi i nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy określonymi na rysunku planu. 

2. Dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, 
podziemnych urządzeń technicznych, zieleni.  

3. Zakazuje się umieszczania w przestrzeni publicznej tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych, wolno stojących nośników reklamowych i reklam na słupach 
oświetleniowych. 

4. Dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicznej tradycyjnych słupów 
ogłoszeniowych. 

5. Na terenach zabudowanych dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych  
w postaci szyldów oraz tablic informacyjnych o powierzchni tablicy mniejszej niż  
2 m2; w przypadku umieszczania reklam na ogrodzeniach ich górna krawędź nie 
może przekraczać wysokości ogrodzenia. 

6. W miejscach wyeksponowanych, na końcu osi widokowych, wprowadza się 
dominanty architektoniczne, akcenty architektoniczne oraz akcent urbanistyczny –  
w miejscach wskazanych na rysunku planu. 

7. W przypadku łącznego zagospodarowania sąsiadujących działek budowlanych 
dopuszcza się sytuowanie zabudowy na wspólnej granicy tych działek. 

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń betonowych i żelbetowych. 
9. Należy uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w kształtowaniu zabudowy 

i urządzeń komunikacji.  
 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 

1. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu i drgań określone przepisami odrębnymi, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.  

2. Dopuszcza się lokalizowanie zbiorników wodnych, w szczególności zbiorników 
retencyjnych, oczek wodnych, przeciwpożarowych zbiorników wodnych. 

 
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się, iż  

w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot, który posiada cechy zabytku, 
należy zawiadomić o tym prezydenta miasta i wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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§ 8. W zakresie zasad i warunków łączeń i podziału nieruchomości ustala się zasady 
podziału działek: 
1. Dopuszcza się podział działek zgodnie z ustaleniami szczegółowymi z zastrzeżeniem ust. 2, 
3 i 4. 
2. Dopuszcza się inne niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametry działek 
budowlanych: 

1) na narożnikach terenów; 
2) na końcach dróg wewnętrznych; 
3) położonych przy łukach dróg. 

3. Dopuszcza się podział o innych niż wskazane w ustaleniach szczegółowych parametrach  
w celu regulacji, na poprawę warunków. 
4. Dopuszcza się na terenach zabudowy mieszkalniowej wielorodzinnej oraz usługowej 
wydzielenie: 

1) dróg wewnętrznych stanowiących obsługę tych terenów; 
2) działek przeznaczonych na nieprzewidziane w planie obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 
 

§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej: 

1. Projektowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, jak również istniejące,  
w miarę ich modernizacji, należy lokalizować w obrębie linii rozgraniczających 
terenów komunikacji z zachowaniem odległości wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niż 
wymienione w ust. 2 terenach za zgodą właściciela terenu o ile nie zostaną zakłócone 
podstawowe funkcje tych terenów. 

3. Ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej  
i w ul. Mosiężnej. 

4. Dopuszcza się likwidację zlokalizowanych na terenach prywatnych przewodów 
wodociągowych rozdzielczych. 

5. Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowanym układem grawitacyjno – 
tłocznym z wykorzystaniem lokalnych pompowni i punktów tłocznych 
zlokalizowanych w liniach rozgraniczających terenów komunikacji do miejskiej 
oczyszczalni ścieków poprzez istniejący kanał sanitarny w ul. Metalowców. 

6. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych do 
czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej  

7. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 
1) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych układem przewodów 

grawitacyjnych wyposażonych w urządzenia oczyszczające do istniejącego kolektora 
deszczowego w ul. Mosiężnej; 

2) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie działki 
budowlanej; 

3) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg do ziemi po 
podczyszczeniu. 

8. Ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Szczecińskiej. 
9. Ustala się strefę kontrolowaną gazociągu wysokiego ciśnienia, obejmującą obszar po  

3 m na stronę od osi gazociągu, zgodnie z rysunkiem planu. 
10. Wszelkie działania inwestycyjne w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego 

ciśnienia należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, po uzyskaniu warunków 
technicznych od właściwego zarządcy sieci. 
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11. W strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia: 
1) ustala się zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych; 
2) ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów; 
3) dopuszcza się lokalizowanie parkingów i placów manewrowych po uzyskaniu zgody 

właściwego zarządcy sieci. 
12. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną z własnych urządzeń grzewczych  

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.  
13. Sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako podziemne. 
14. Ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących na terenie objętym planem 

stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz ze stacji nowo projektowanych, a także ze 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV zlokalizowanych poza obszarem planu. 

15. Na terenach zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych 
w budynek o innym przeznaczeniu, w zależności od wielkości mocy zapotrzebowanej. 

16. W przypadku lokalizowania wolnostojących stacji transformatorowych minimalną 
powierzchnię działki budowlanej ustala się w wielkości 5 m x 6 m. 

17. Ustala się likwidację istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego i niskiego napięcia - sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako 
podziemne. 

18. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne. 
19. Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną, 

odprowadzenia ścieków, telekomunikacji wymagają uzyskania warunków technicznych 
od właściwych zarządców sieci. 

20. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejącymi elementami 
infrastruktury technicznej dopuszcza się przeniesienie istniejącej sieci zgodnie 
z warunkami określonymi w przepisach odrębnych po uzyskaniu warunków 
technicznych od właściwych zarządców sieci. 

 
§10. Ustalenia dotyczące komunikacji: 

1. Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem należy zapewnić w granicach 
własnej działki budowlanej odpowiednią ze względu na funkcję i wielkość obiektu 
ilość miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających 
okresowo oraz miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

2. Ustala się wskaźniki do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe,  
o których mowa w ust. 1: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 2 miejsca postojowe na 1 dom 

mieszkalny; 
2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 1,5 miejsca postojowego na  

1 mieszkanie; 
3) dla zabudowy usługowej: 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej, 

z wyłączeniem usług handlu, dla których ustala się: 3 miejsca postojowe na 100 
m2 powierzchni sprzedaży; 

4) dla krytych urządzeń sportowych: 20 miejsc postojowych na 100 miejsc 
użytkowych. 

 
§11. W zakresie tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu dopuszcza się 

utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenu do czasu docelowego 
zagospodarowania terenu zgodnie z funkcją określoną w planie. 
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ROZDZIAŁ III 
Ustalenia szczegółowe 

§ 12. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN. 
1. Przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która obejmuje 
budynki mieszkalne mieszczące jedno lub dwa mieszkania, usytuowane na wyodrębnionej 
działce budowlanej. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 

1) wolno stojące lub wbudowane w budynek mieszkalny garaże; 
2) budynki gospodarcze na tyłach zabudowy mieszkaniowej; 
3) komponowaną zieleń ogrodów przydomowych; 
4) obiekty małej architektury; 
5) niewyznaczone na rysunku planu dojścia oraz podjazdy do budynków; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy:  
a) na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN – 30% 

działki budowlanej, 
b) na terenach: 5MN, 6MN – 25% działki budowlanej; 

2) powierzchnię biologicznie czynną:  
a) na terenach: 1MN, 2MN, 3MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN – co najmniej 

30% działki budowlanej, 
b) na terenach: 4MN, 5MN, 6MN – co najmniej 35% działki budowlanej; 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu. 
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 

1) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 9,5 m; 
2) maksymalną liczbę kondygnacji budynku mieszkalnego – 2 kondygnacje nadziemne  

w tym poddasze użytkowe; 
3) wysokość wolno stojących budynków garażowych i gospodarczych – do 6 m; 
4) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 30° – 

45° w kolorze czerwonym, ceglastym lub ceglasto–brązowym; 
5) zakaz stosowania połaci dachowych przesuniętych wzajemnie w pionie 

i w poziomie; 
6) sytuowanie poziomu posadzki parterów i przyziemi budynków mieszkalnych  

w stanie wykończonym nie wyżej niż 60 cm nad poziom terenu przy wejściu do 
budynku. 

5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
6. W zakresie podziału działek ustala się: 

1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 800 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku wydzielanej działki budowlanej – 18 m; 
3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do 

pasa drogowego: 
a) na terenach: 1MN, 2MN, 5MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN – 

85°, 
b) na terenach: 3MN, 4MN, 6MN – 70°. 

7. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1MN – z terenów: 2KDL, 1KDW, 2KDW; 
2) 2MN – z terenów: 1KDL, 1KDW, 2KDW, 3KDW; 
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3) 3MN – z terenów: 1KDL, 1KDD, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW; 
4) 4MN – z terenów: 2KDL, 3KDL, 1KDD, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW; 
5) 5MN – z terenów: 3KDL, 12KDW; 
6) 6MN – z terenów: 2KDL, 3KDL, 2KDD, 3KDD, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 

16KDW, 17KDW, 18KDW; 
7) 7MN – z terenów: 2KDL, 2KDD, 4KDD, 19KDW; 
8) 8MN – z terenów: 2KDD, 4KDD, 5KDD; 
9) 9MN – z terenów: 2KDD, 5KDD, 6KDD; 
10) 10MN – z terenów: 2KDD, 6KDD, 7KDD; 
11) 11MN – z terenów: 2KDD, 7KDD; 
12) 12MN – z terenów: 2KDL, 8KDD, 10KDD, 20KDW, 21KDW; 
13) z istniejących zjazdów z ul. Szczecińskiej, 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 
 

§ 13. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych 
symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW. 
1. Przeznaczeniem terenów jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) usługi handlu, gastronomii, biur, opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, usługi drobne 

– wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych – na terenach i w miejscach 
wskazanych w ust. 3 pkt 4; 

2) komponowaną zieleń ogrodów przydomowych; 
3) obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku oraz 

ozdobne elementy architektury ogrodowej; 
4) drogi wewnętrzne, dojazdy, zatoki postojowe, dojścia, w tym alejki spacerowo-

rowerowe zapewniające powiązanie terenów placów zabaw i miejsc rekreacji z terenami 
dróg publicznych, ciągów pieszych i rowerowych; 

5) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z wyłączeniem wyznaczonych na 
rysunku planu terenów placów zabaw, miejsc rekreacji; 

6) kondygnacje podziemne, w tym garaże kubaturowe; 
7) garaże wbudowane w budynki mieszkalne; 
8) obiekty służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 
9) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy: 
a) na terenach: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW – 30% działki 

budowlanej, 
b) na terenie 5MW – 35% działki budowlanej; 

2) powierzchnię biologicznie czynną: 
a) na terenach: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 6MW, 7MW, 8MW, 9MW – co najmniej 35% 

działki budowlanej, 
b) na terenie 5MW – co najmniej 30% działki budowlanej; 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu; 
4) lokalizację usług, o których mowa w ust. 2 pkt 1: 
a) na terenie 1MW – od strony 1KDL i 1KPR, 
b) na terenie 2MW – od strony 2KDL, 5KDL i 2KPR, 
c) na terenie 3MW – od strony 5KDL, 2KPR i 6KDD, 
d) na terenie 4MW – od strony 5KDL i 6KDD, 
e) na terenie 5MW – od strony 2KDL, 5KDL, PP i ZP, 
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f) na terenie 6MW – od strony 5KDL i PP, 
g) na terenie 7MW – od strony 5KDL, 
h) na terenie 9MW – od strony 2KDL; 

5) lokalizację placów zabaw i miejsc rekreacji: 
a) na terenie 1MW – od strony terenu WS, 
b) na terenach: 2MW, 3MW, 4MW – w miejscach wskazanych na rysunku planu, 
c) na terenach: 6MW, 7MW, 8MW – od strony terenu 12MN, 
d) na terenach: 5MW, 9MW – zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projektowymi; 

6) lokalizację zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
7) zakaz lokalizowania wolno stojących garaży naziemnych. 
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wolno stojącą formę zabudowy; 
2) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do 12 m; 
3) liczbę kondygnacji budynku mieszkalnego – 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe; 
4) wysokość dominant architektonicznych – do 15 m; 
5) maksymalną liczbę kondygnacji w miejscu dominant architektonicznych –  

4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe; 
6) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25°– 40° 

w kolorze ceglastym lub brązowym. 
5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
6. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1MW – z terenów: 1KDL, 1KDD; 
2) 2MW – z terenów: 2KDL, 5KDL; 
3) 3MW – z terenów: 5KDL, 6KDD; 
4) 4MW – z terenów: 5KDL, 6KDD; 
5) 5MW – z terenów: 2KDL, 5KDL, 9KDD, 10KDD; 
6) 6MW – z terenów: 5KDL, 8KDD, 10KDD; 
7) 7MW – z terenów: 5KDL, 8KDD; 
8) 8MW – z terenu 10KDD; 
9) 9MW – z terenów: 2KDL, 9KDD, 10KDD, 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 
7. Ustala się zakaz podziału terenów, za wyjątkiem terenu 5MW, dla którego dopuszcza się 
podział w miejscu wskazanym na rysunku planu. 
 

§ 14. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami: 1U/MN, 2U/MN. 
1. Przeznaczeniem terenów jest zabudowa usługowa, w szczególności: usługi handlu, 
gastronomii i rozrywki, usługi kultury, biura, usługi opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, 
usługi drobne. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) zieleń urządzoną; 
3) obiekty małej architektury; 
4) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
5) urządzenia komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
6) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
7) usługi transportu, w szczególności serwisy samochodów osobowych, warsztaty 
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samochodowe, myjnie samochodowe, punkty czyszczenia tapicerki. 
3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 35% działki budowlanej; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 25% działki budowlanej; 
3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
4) lokalizację zieleni izolacyjnej od strony terenów zabudowy mieszkaniowej. 

4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wysokość zabudowy – do 12 m;  
2) maksymalną liczbę kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

użytkowe; 
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 12° – 45° w kolorze 

czerwonym, ceglastym lub ceglasto-brązowym; 
4) sytuowanie poziomu posadzki parterów i przyziemi budynków mieszkalnych w stanie 

wykończonym nie wyżej niż 60 cm nad poziom terenu przy wejściu do budynku. 
5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów mieszkaniowo – 
usługowych. 
6. W zakresie podziału działek ustala się: 
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 1800 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej – 30 m; 
3) minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do 

pasa drogowego – 80°. 
7. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1U/MN – z terenów 4KDL, 1KDD z istniejących zjazdów z ul. Szczecińskiej; 
2) 2U/MN – z terenów 2KDL, 2KDD, 19KDW, 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 
 

§ 15. Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 
3U. 
1. Przeznaczeniem terenów jest zabudowa usługowa, w szczególności: usługi handlu, 
gastronomii i rozrywki, usługi kultury i rekreacji, biura, usługi opieki zdrowotnej i społecznej, 
edukacji, usługi rzemiosła i drobnej wytwórczości. 
2.  Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną; 
2) obiekty małej architektury; 
3) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
4) urządzenia komunikacji w postaci dróg wewnętrznych, dojazdów, zatok postojowych  

i parkingów; 
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
6) usługi transportu, w szczególności stacje paliw, serwisy samochodów osobowych, 

warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe i punkty czyszczenia tapicerki – na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3U. 

3. W zakresie zagospodarowania terenów ustala się: 
1) wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 35% działki budowlanej; 
2) powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 25% działki budowlanej; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 
4) lokalizację zieleni izolacyjnej w pasie o szerokości min. 5,0 m od strony terenów  

o funkcji mieszkaniowej. 
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wysokość zabudowy – do 12 m; 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

39

2) maksymalną liczbę kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne; 
3) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 25° – 40° 

w kolorze brązowym lub grafitowym; 
4) dopuszczenie dachów płaskich na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

2U i 3U;  
5) zakaz stosowania materiałów wykończeniowych elewacji typu siding, blachy faliste  

i trapezowe. 
5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
6. W zakresie podziału działek ustala się: 
1) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2500 m2; 
2) minimalną szerokość krótszego boku działki budowlanej – 35 m. 

7. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1U – z terenów: 2KDL, 6KDL; 
2) 2U – z terenów: 6KDL, 22KDW; 
3) 3U – z terenu 22KDW; 
4) z istniejących zjazdów z ul. Szczecińskiej, 

z zachowaniem przepisów odrębnych. 
 

§ 16. Ustalenia dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US. 
1. Przeznaczeniem terenu jest zieleń urządzona, urządzenia sportu i rekreacji,  
w szczególności: wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej, 
koszykówki, piłki ręcznej, korty tenisowe, plac zabaw dla najmłodszych dzieci wraz  
z odpowiednim wyposażeniem i zabezpieczeniami. 
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 
1) komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką; 
2) ciągi spacerowe i drogi rowerowe; 
3) obiekty małej architektury; 
4) niewyznaczone na rysunku planu dojścia do budynków; 
5) urządzenia komunikacji w postaci dojazdów, zatok postojowych i parkingów; 
6) usługi kultury i rozrywki; 
7) usługi gastronomii; 
8) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. W zakresie zagospodarowania terenu ustala się: 
wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zabudowy – 25% działki budowlanej; 
powierzchnię biologicznie czynną – co najmniej 35% działki budowlanej; 
4. W zakresie kształtowania zabudowy ustala się: 
1) wysokość zabudowy – do 12 m; 
2) dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 12° – 45° 

w kolorze czerwonym, ceglastym, lub brązowym. 
5. Ustala się dopuszczalny poziom hałasu i drgań jak dla terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych. 
6. Ustala się zakaz podziału. 
7. Ustala się dojazd z terenu 3KDL i 4KDL, z zachowaniem przepisów odrębnych. 
 

§ 17. Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej oznaczonego symbolem ZP. 
1. Przeznaczeniem terenu jest zieleń parkowa i plac zabaw dla najmłodszych dzieci wraz  
z odpowiednim wyposażeniem i zabezpieczeniami. 
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 
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1) ciągi spacerowe; 
2) obiekty małej architektury; 
3) podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Na wyznaczonym terenie ustala się: 
1) połączenie pieszo-rowerowe terenu PP z terenem 10KDD;  
2) komponowaną zieleń wysoką i średniowysoką; 
3) zakaz umieszczania tablic reklamowych. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd z terenu 10KDD. 
 

§ 18. Ustalenia dla terenu lasu ochronnego oznaczonego symbolem ZL. 
1. Przeznaczeniem terenu jest las ochronny. 
2. Na wyznaczonym terenie ustala się zakaz: 
1) zabudowy innej niż budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub 

bezpieczeństwa państwa, ochronie zdrowia; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
5) zbioru, niszczenia i uszkadzania roślin; 
6) umieszczania tablic reklamowych. 

3. Zakazy o których mowa w ust. 2 nie dotyczą prac wykonywanych na potrzeby ochrony 
przyrody. 
4. Dopuszcza się podział, w szczególności w miejscu wskazanym na rysunku planu. 
5. Ustala się dojazd z terenu 2KDL, 7KDW oraz z nieruchomości, do których należą 
poszczególne fragmenty terenu ZL. 
 

§ 19. Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych oznaczonego symbolem WS. 
1. Przeznaczeniem terenu są wody powierzchniowe. 
2. Na wyznaczonym terenie ustala się zakaz: 
1) zabudowy; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
3) wycinki drzew – za wyjątkiem strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia,  

w której obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów; 
4) umieszczania tablic reklamowych. 

3. Dopuszcza się: 
1) lokalizowanie urządzeń podczyszczania wód opadowych i roztopowych; 
2) wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd z terenu 1KDL. 
 

§ 20. Ustalenia dla terenu placu miejskiego oznaczonego symbolem PP. 
1. Przeznaczeniem terenu jest plac miejski. 
2. Na wyznaczonym terenie dopuszcza się: 
1) obiekty małej architektury; 
2) podziemne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Na wyznaczonym terenie ustala się: 
1) kompozycyjne rozwiązanie posadzki placu; 
2) lokalizację akcentu urbanistycznego – pomnika, rzeźby, fontanny lub innego podobnego 

obiektu o wysokości do 4 m; 
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3) zakaz zabudowy;  
4) zakaz umieszczania tablic reklamowych; 
5) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych. 

4. Ustala się zakaz podziału. 
5. Ustala się dojazd z terenu 5KDL. 
  

§ 21. Ustalenia dla terenów dróg lokalnych oznaczonych symbolami: 1KDL, 2KDL, 
3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL. 
1. Przeznaczeniem terenów są gminne drogi lokalne. 
2. Na wyznaczonych terenach ustala się: 
1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) obustronny chodnik; 
4) ścieżkę rowerową; 
5) zieleń przyuliczną. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
 

§ 22. Ustalenia dla terenów dróg dojazdowych oznaczonych symbolami: 1KDD, 
2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD. 
1. Przeznaczeniem terenów są gminne drogi dojazdowe. 
2. Na wyznaczonych terenach ustala się: 
1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zieleń przyuliczną; 
4) ulice nie mające wyodrębnionej jezdni i chodników – w szczególności: 1KDD, 3KDD, 

4KDD, 5KDD, 7KDD, 8KDD; 
5) co najmniej jednostronny chodnik – na terenie 2KDD; 
6) ścieżkę rowerową – w szczególności na terenach: 2KDD, 6KDD. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
 
 § 23. Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 1KDW, 
2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 
12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 
21KDW, 22KDW. 
1. Przeznaczeniem terenów są drogi wewnętrzne. 
2. Na wyznaczonych terenach ustala się: 
1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zieleń przyuliczną. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
 
 § 24. Ustalenia dla terenów ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami: 
1KPR, 2KPR. 
1. Przeznaczeniem terenów są gminne ciągi pieszo–rowerowe. 
2. Na wyznaczonych terenach dopuszcza się: 
1) infrastrukturę drogową; 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) zieleń przyuliczną. 

3. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 25. Ustalenia dla terenów stacji transformatorowych oznaczonych symbolami: 1E, 
2E, 3E, 4E, 5E. 
1. Przeznaczeniem terenów jest elektroenergetyka – stacje transformatorowe. 
2. Ustala się dojazd do terenów: 
1) 1E – z terenu 2KDL; 
2) 2E – z terenu 1KDL; 
3) 3E – z terenu 2KDL; 
4) 4E – z ul. Szczecińskiej; 
5) 5E – z ul. Szczecińskiej. 

ROZDZIAŁ IV 
Postanowienia końcowe 

 
§ 26. Ustala się, dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, stawkę procentową 

stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez 
właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku 
z uchwaleniem planu, w wysokości 30%. 

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

 
§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia. 
 

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/733/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008 r. 

ROZTRZYGNIĘCIE 
 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych dotyczy terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
m. Gorzowa Wlkp. obszaru położonego po prawej stronie ulicy Szczecińskiej w kierunku 

Baczyny. 
  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zm.) Rada Miasta 
Gorzowa Wlkp. rozstrzyga co następuje: 

 
§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu 

zbiorowych potrzeb mieszkańców stanowią zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne 
gminy: 
1) - inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych oraz energii realizowane 
będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
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(tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), zgodnie z planami 
rozwoju, 
2) w zakresie realizacji: 
a) sieci wodociągowej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie realizowane ze 

środków Miasta, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., kredytów, 
obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt  10.740.000,- zł, 

b) systemu kanalizacji sanitarnej - przewiduje się rozbudowę sieci jako zadanie 
realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych - 
szacunkowy koszt 15.230.000,-zł, 

c) dróg – przewiduje się rozbudowę infrastruktury drogowej w liniach rozgraniczenia dróg 
wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, oświetlenia i chodników jako zadanie 
realizowane ze środków Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – 
szacunkowy koszt 55.470.000,-zł, 

d) terenu sportu i rekreacji oraz placu publicznego jako zadanie realizowane ze środków 
Miasta, kredytów, obligacji oraz środków pomocowych – szacunkowy koszt 
1.480.000,-zł, 

2. Koszty przewidziane na realizację inwestycji mogą ulegać zmianie w zależności od 
aktualnych stawek rynkowych i zastosowanej technologii. 
3. Nabycie gruntów pod drogami może zostać zrealizowane drogą zamiany na inny grunt  
o zrównoważonej wartości. 
 

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1: 
1. Realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 
m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą prawo zamówień publicznych, ustawą o samorządzie 
gminnym, ustawą o gospodarce komunalne i prawem ochrony środowiska 
2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem 
techniczno - technologiczym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile 
nie nastąpi naruszenie ustaleń planu. 
3. Realizacja i finansowanie w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych  
w § 1 będzie przedmiotem zainteresowanych stron. 
 

Poz. 1643 
 

Uchwała Nr XLIV/734/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp. 

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 

 
§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kusocińskiego w Gorzowie Wlkp. 
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§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 3.1. Przedmiotem opracowania planu jest przeznaczenie terenu na funkcje usług 
publicznych, tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zieleni urządzonej oraz inne wynikające 
z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych wniosków.  
2. Zakres ustaleń planu:  
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 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.  

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

Poz. 1644 
 

Uchwała Nr XLIV/735/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  

obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. 
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Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Strzeleckiej w Gorzowie Wlkp. 
 

§ 2. Granice obszaru objętego uchwałą przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej uchwały. 

 
§ 3.1. Przedmiotem opracowania planu jest określenie zasad zabudowy  

i zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na funkcje usług celu publicznego, parking 
wielopoziomowy oraz wynikające z istniejących uwarunkowań przestrzennych i zgłoszonych 
wniosków.  
2. Zakres ustaleń planu: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 
10)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust. 4 
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zm.).  
 

§ 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. 

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



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

46

Poz. 1645 
 

Uchwała Nr XLIV/736/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul Baczyńskiego,  

ul. Marcinkowskiego i ul. Dunikowskiego 
 

 Na podstawie art.18 ust. 2pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/406/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia  
23 stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. w rejonie ul.Baczyńskiego, ul.Marcinkowskiego  
i ul.Dunikowskiego. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
       Krystyna Sibińska 

Poz. 1646 
 

Uchwała Nr XLIV/737/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

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

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603  
ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy z Jadwigą Czerwczak na nieruchomość obejmującą cz.dz. Nr360/9, 
360/11, 360/14 i 187/40 o łącznej pow.44,8316ha położoną przy ul.Saperów, stanowiącą 
rezerwat przyrody - celem wypasu owiec jako jednego z zadań ochronnych zachowania 
roślinności kserotermicznej na użytku ekologicznym ,,Gorzowskie Murawy” i zawarcie 
umowy dzierżawy do 30 września 2013r. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

 
Krystyna Sibińska 

Poz. 1647 
 

Uchwała Nr XLIV/738/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 26 listopada 2008r. 
 

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

Na podstawie art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 ust.4 uchwały  
Nr VIII/97/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 marca 2007r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 31 poz.504) 
zmienionej uchwałą Nr XXXVI/561/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2008r. 
(Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 62 poz.1064) uchwala się, co następuje: 
 
 § 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  
z Krzysztofem Fijołkiem umowy najmu na czas nieoznaczony dwóch pomieszczeń 
piwnicznych o powierzchni 74,7m² usytuowanych w oficynie budynku przy ul. Spichrzowej 
1, w celu poprawienia warunków zajmowanego lokalu przy ul. Obotryckiej 7 –  
Spichrzowej 1. 

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

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1648 

 
Uchwała Nr XLIV/739/2008 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne  
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust.1a i art.70 
ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. 
Nr 261 poz. 2603 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
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§ 1. W uchwale Nr XXXIX/644/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 
2008r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 
stanowiących lokale mieszkalne, zmienia się punkt 4 załącznika do uchwały w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: 
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2 lata 5 lat 

4. Broniewskiego 
6d/6 47,40 - 109.35

0 

446/6, 
446/8 
1.573m2

1.015,00 78 68 58 

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
Poz. 1649 

 
Uchwała Nr XLIV/740/2008 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

stanowiących lokale mieszkalne  
 

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miasta  
 

Krystyna Sibińska 
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ZAŁĄCZNIK   
do uchwały Nr XLIV/740/2008 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 26 listopada 2008r.  

Wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców  

lokal wysokość bonifikaty 
[%] 
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2 lata 5 lat 

1. Al.Konstytucji 3 Maja 105/7 71,84 - 112.920 1548,1549 
461m2 1.480,00 83 78 68 

2. Dworcowa 9/7 78,20 14,08 121.293 1617 
273m2 2.018,00 82 77 68 

3. Garbary 16/7 63,75 5,01 87.459 1681 
230m2 7.108,00 85 80 70 

4. Grottgera 37/1 60,30 - 86.055 524 
148m2 988,75 81 76 66 

5. Gwiaździsta 20/52 46,70 - 98.736 2098 
653m2 187,50 78 68 58 

6. Mickiewicza 12a/10 53,80 - 105.885 319 
228m2 891,25 53 43 33 

7. Mieszka I-go 1/6 104,00 18,86 158.630 657 
264m2 1.778,75 82 77 67 

8. Moniuszki 45a/5 81,30 - 174.760 1537 
204m2 1.437,50 77 67 57 

9. Strażacka 75/2 35,60 14,72 50.720 246/1 
788m2 2.330,00 80 70 60 

10. Śląska 74/9 78,20 26,73 91.070 56 
265m2 795,00 77 72 621 

11. Walczaka 2/13* 65,10 - 55.393 1064 
317m2 5.720,00 84 79 69 

* lokal powstał w wyniku adaptacji strychu, na poczet ceny sprzedaży lokalu zaliczono na podstawie art.218 
ustawy o gospodarce nieruchomościami nakłady w wysokości 41.787zł – poniesione na wyodrębnienie lokalu.  

 
Poz. 1650 

 
Uchwała Nr XLIV/741/2008 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 42, poz. 1591 ze zm.), art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z  2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)  
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i uchwały nr LXII/696/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie udzielania 
dotacji z budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa 
lubuskiego, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. oraz 
określenia form i zasad ich udzielania, zmienionej uchwałami nr LXIV/740/2005 Rady 
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2005r., Nr LXXIV/909/2006 Rady Miasta Gorzowa 
Wlkp. dnia 30 sierpnia 2006r., Nr VII/75/2007 Rady  Miasta  Gorzowa Wlkp. z dnia  
21 lutego 2007r. oraz nr XXXVII/595/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 czerwca 
2008r. uchwala się co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. udziela Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gorzowie Wlkp., dotacji w kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 
złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania ekspertyzy technicznej i projektu 
budowlanego remontu konserwatorskiego willi przy ul. Sikorskiego 107. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 

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

Krystyna Sibińska 
Poz. 1651 

 
Uchwała Nr XLIV/742/2008 

Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 26 listopada 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy boisku przy Zespole Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. 
 
 Na podstawie art.18 ust.1 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. Nadaje się nazwę dla obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp. ul.Czereśniowa 1 – „Boisko im.Tadeusza 
Kudelskiego”. 
 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega w ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. 
        Przewodnicząca Rady Miasta 
 
         Krystyna Sibińska 
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Poz. 1652 
 

Zarządzenie nr 1052/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 

 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   849.434,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        849.434,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          10.170,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze            170,00 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       170,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność         10.000,00 
§ 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej               2.500,00 
§ 2120 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej              7.500,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      839.264,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne           21.746,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          21.746,00 
 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      817.518,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)       817.518,00 
 
 § 2. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   849.434,00 
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy            7.670,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            7.670,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze            170,00 
§ 4410 – podróże służbowe krajowe              170,00 
 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność           7.500,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych            7.500,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej        2.500,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna            2.500,00 
Rozdział 85295 – Pozostała działalność           2.500,00 
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§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           2.500,00 
 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych        21.746,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza        21.746,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne           21.746,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne          1.321,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy               205,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe           8.418,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              302,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      11.000,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji         500,00 
 
Wydział Edukacji          387.438,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      387.438,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      387.438,00 
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu  
oświaty             37.859,00 
§ 3240 –stypendia dla uczniów        308.704,00 
§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów         40.875,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      430.080,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      430.080,00 
§ 3240 –stypendia dla uczniów        430.080,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia  
  

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

  Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1052/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 listopada 2008 roku 

 
Zwiększa się  
Dział 854, rozdział 85415 
 
Jednostka § 3240 Razem 
Szkoła Podstawowa nr 1     33 792 33 792 
Szkoła Podstawowa nr 4 16 896 16 896 
Szkoła Podstawowa nr 5 15 360 15 360 
Szkoła Podstawowa nr 9 14 336 14 336 
Szkoła Podstawowa nr 10 37 888 37 888 
Szkoła Podstawowa nr 12 4 608 4 608 
Szkoła Podstawowa nr 15 11 264 11 264 
Gimnazjum nr  4  13 312 13 312 
Gimnazjum nr  7 15 360 15 360 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

53

Gimnazjum nr  9 5 120 5 120 
Zespół Szkół nr  6 16 896 16 896 
Zespół Szkół nr  13 25 088 25 088 
Zespół Szkół nr  20 25 088 25 088 
Zespół Szkół nr  21 16 896 16 896 
Zespół Kształcenia nr  1 2 560 2 560 
Zespół Szkół nr 14 8 192 8 192 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 1 024 1 024 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 3 072 3 072 
Zespół Szkół  Ogólnokształcących nr 3 28 672 28 672 
IV Liceum Ogólnokształcące 2 560 2 560 
V Liceum Ogólnokształcące 6 656 6 656 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 22 528 22 528 
Zespół Szkół Elektrycznych 4 608 4 608 
Zespół Szkół Mechanicznych 6 656 6 656 
Zespół Szkół nr 12 20 992 20 992 
Zespół Szkół Budowlanych 16 896 16 896 
Zespół Szkół Ekonomicznych 5 632 5 632 
Zespół Szkół Gastronomicznych 9 216 9 216 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 8 192 8 192 
Zespół Szkół Ogrodniczych 4 096 4 096 
Zespół Szkół Odzieżowych 12 800 12 800 
Zespół Szkół Sportowych 13 312 13 312 
Centrum Kształcenia Zawodowego 512 512 
Razem 430 080 430 080 
 

Poz. 1653 
 

Zarządzenie nr 1053/II/2008 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 17 listopada 2008r. 
 

w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 
 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   243.172,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        243.172,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      243.172,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      243.172,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)       165.247,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          77.925,00 
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§ 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   104.217,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        104.217,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia        104.217,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe       104.217,00 
§ 4810 – rezerwy          104.217,00 
 
 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   347.389,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      345.898,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      345.898,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        41.077,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy            6.547,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe       266.736,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia           1.288,00 
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      12.067,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          17.150,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych                   26,00 
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji      1.007,00 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
Wydział Edukacji              1.491,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza          1.491,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów          1.491,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              884,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych                 607,00 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1654 

 
Zarządzenie nr 1054/II/2008 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 17 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmian  budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 

 
Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   119.430,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        119.430,00 
Dział 750 – Administracja publiczna              930,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe             930,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
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z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat               930,00 
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     18.500,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     18.500,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat          18.500,00 
 
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     68.500,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          68.500,00 
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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     18.500,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     18.500,00 
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 
ustawami realizowane przez powiat          18.500,00 
 
 § 3. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   119.430,00 
Wydział Spraw Obywatelskich               930,00 
Dział 750 – Administracja publiczna              930,00 
Rozdział 75045 – Komisje poborowe             930,00 
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych             100,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne             415,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 64,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia              291,00 
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         50,00 
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń  
kserograficznych                   10,00 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej        18.500,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     18.500,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     18.500,00 
§ 4080 – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku  
żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby       18.500,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    100.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        100.000,00 
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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     68.500,00 
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 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej        18.500,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     18.500,00 
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej     18.500,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     18.500,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

  Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1655 

 
Zarządzenie nr 1062/II/2008 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, 
|co następuje: 
 
 § 1. Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   37.035,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        37.035,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie          1.848,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność         1.848,00 
§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin)         1.848,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      35.187,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      35.187,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu        35.187,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę     4.541,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości          4.541,00 
Dział 758 - Różne rozliczenia          4.541,00 
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe         4.541,00 
§ 4810 – rezerwy            4.541,00 
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 § 3. Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   41.576,00 
Wydział Edukacji            1.848,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie          1.848,00 
Rozdział 80195 – Pozostała działalność         1.848,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne               7,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy                 1,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe            960,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia            880,00 
 
Zespół Kształcenia nr 1        29.258,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      29.258,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      29.258,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           985,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             155,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         6.360,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         9.382,00 
§ 4220 – zakup środków żywności          3.490,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych          8.886,00 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16      10.470,00 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      10.470,00 
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów      10.470,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne        1.212,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             189,00 
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe         7.719,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  1.350,00 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
Poz. 1656 

 
Zarządzenie nr 1063/II/2008 

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 24 listopada 2008r. 

 
w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta na 2008 rok 

 
 Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 oraz art.186 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę   908.651,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości        908.651,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia            9.951,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 11  (181) / 2008 

 

 

 

58

osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego       9.951,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 
realizowane przez powiat            9.951,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna        898.700,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        21.700,00 
§ 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  
zadań własnych powiatu          21.700,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  826.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami       826.000,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe            51.000,00 
§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
gminie (związkom gmin) ustawami         51.000,00 
 
 § 2. Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę   908.651,00 
Ośrodek Wsparcia Rodziny             6.151,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia            6.151,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego       6.151,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne          6.151,00 
 
Pogotowie Opiekuńcze            3.800,00 
Dział 851 – Ochrona zdrowia            3.800,00 
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego       3.800,00 
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne          3.800,00 
 
Dom Pomocy Społecznej nr 1         21.700,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          21.700,00 
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej        21.700,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia         21.700,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej    877.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna        877.000,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  826.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne        801.220,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        24.780,00 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe            51.000,00 
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§ 3110 – świadczenia społeczne          51.000,00 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 

Prezydent Miasta 
 

Tadeusz Jędrzejczak 
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 INFORMACJE 
 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Krystyna Sibińska 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  
Grażyna Wojciechowska 

Paweł Leszczyński 
Arkadiusz Marcinkiewicz 

każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630

 
Prezydent Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Urszula Stolarska 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Zofia Bednarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Ewa Piekarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500

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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