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SPIS  TREŚCI 
 
 

Poz. 548 
Uchwała Nr LXIII/713/2005  Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  z dnia 14 grudnia 2005r. 
w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom  na terenie 
miasta Gorzowa Wlkp.” 
 
Poz. 549 
Uchwała LXIII/714/2005 Rady Miasta  Gorzowa Wlkp.  z dnia 14 grudnia 2005 roku                  
w sprawie   stawki   dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra  w trakcji  autobusowej   
i  tramwajowej , na rok 2006, dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 550 
Uchwała nr LXIII/715/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005r. 
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2006 r. dla Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 
 
Poz. 551 
Uchwała Nr LXIII/716/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005r.  
w sprawie ustalenia jednostkowej  stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.  
 
Poz. 552 
Uchwała nr LXIII/717/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia samorządowego funduszu nagród oraz zasad ich 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych, 
opiekuńczych i wychowawczych. 
 
Poz. 553 
Uchwała nr LXIII/718/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 r.  
w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w 2006 r. 
 
Poz. 554 
Uchwała Nr LXIII/719/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku   
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 555 
Uchwała Nr LXIII/720/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
 
Poz. 556 
Uchwała Nr LXIII/721/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 
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Poz. 557 
Uchwała Nr LXIII/722/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2005 rok. 

 
Poz. 558 
Uchwała Nr LXIII/723/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 559 
Uchwała Nr LXIII/724/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2005 rok.  
 
Poz. 560 
Uchwała Nr LXIII/725/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 roku  
w sprawie ustalenia wydatków  majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

 
Poz. 561 
Zarządzenie nr 1667/I/2005 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2005 roku 
w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. 
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AKTY   PRAWNE 
 
 

Poz. 548 
 

Uchwała Nr LXIII/713/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 grudnia 2005r. 
 

w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom  
na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” 

 
       Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 roku: Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004 roku: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku: Nr 9 poz.84, Nr 200 
poz.1683; z 2003 roku: Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1963 
Nr 203 poz.1966; z 2004 r. Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.8884. Nr 96 poz.959, Nr 123 poz.1291) 
Rada Miasta Gorzowa Wlkp.   uchwala co następuje:  
 
        § 1. Przyjmuje się „Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom  
na terenie miasta Gorzowa Wlkp.” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
              
        § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle lub ich części 
należące do przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie niniejszej uchwały zrealizują  
na terenie miasta Gorzowa Wlkp. nowe inwestycje polegające na budowie nowych obiektów 
lub modernizacji istniejących celem uruchomienia działalności produkcyjnej na warunkach 
określonych w „Programie pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta 
Gorzowa Wlkp.” w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
    
        § 3. Zwolnieniu z obowiązku płacenia podatku od  nieruchomości w ramach niniejszego 
programu nie podlegają nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej  
w zakresie: handlu i stacji paliw. 
 
        § 4. Zwolnienie o którym mowa w § 2 stanowi pomoc de minimis. 
 
        § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        § 6. Traci moc uchwała nr XIII/148/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z 2 lipca 2003r. 
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp. 
         § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
Mieczysław Kędzierski 
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         Załącznik nr 1 do uchwały 

                Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
              nr LXIII/713/2005  
           z dnia 14 grudnia 2005r. 

              
                                PROGRAM POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ 
                   PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP. 
 
          D Z I A Ł  I 
           NAZWA PROGRAMU  
 
Program pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 
 
        D Z I A Ł  II 
                   PODSTAWA PRAWNA 
 
Art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 
roku: Nr142 poz.1591; z 2002 roku: Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 
poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 roku: Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;  
z 2004 roku: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku: Nr 9 poz.84, Nr 200 
poz.1683; z 2003 roku: Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953, 
Nr 203 poz.1966; z 2004 roku: Nr 92 poz.880, Nr 92 poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123 
poz.1291). 
               DZIAŁ III 
                     OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU 
 
1.   Program reguluje zasady udzielania pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku 

nieruchomości. Ze zwolnienia podatkowego w ramach niniejszego programu może 
korzystać przedsiębiorca – w zależności od skali realizowania nowej inwestycji, ilości 
tworzonych nowych miejsc pracy oraz kategorii przedsiębiorcy – przez okres: roku, trzech 
lub pięciu kolejnych lat podatkowych.      

 
2.   Za spełnienie warunków dla zakwalifikowania przedsiębiorcy za małego i średniego 

przedsiębiorcę uznaje się zasady określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.87 i 88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
 z 13 grudnia 2002r. (Dz. Urz WE nr L 337) po zmianie w dniu 28 lutego 2004r.  
dokonanej w rozporządzeniu nr 364/2004 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 ). 

 
3.   Przedsiębiorca przy zachowaniu wszelkich warunków określonych w niniejszym 

programie, może uzyskać pomoc w jego ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto,  
łącznie z wartością innej pomocy de minimis (w rozumieniu art.2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art.87 i art.88 
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dziennik Urzędowy 
Wspólnot  Europejskich L 10 z 13 stycznia 2001 roku), otrzymanej przez niego w okresie 
trzech kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza 
kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.  
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4.   Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego ogłoszonego  
przez Narodowy Bank Polski, obwiązującego w dniu udzielenia pomocy. 

5.   Tworzenie nowych miejsc pracy rozumiane jest jako przyrost netto liczby pracowników          
w danym przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasu (w odniesieniu do średniego 
zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym 
wymiarze czasu pracy). 

 
6.   Przez nową inwestycję rozumie się inwestycję związaną z utworzeniem, rozbudową  

lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań 
obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, wyrobu, procesu 
produkcyjnego lub rodzaju usług bądź sposobu ich świadczenia. Nowe inwestycje mogą 
być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu w życie uchwały Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości na warunkach 
określonych w niniejszym programie, jak i na będących już w posiadaniu przedsiębiorcy 
ubiegającego się o pomoc w ramach tego programu. 

 
7.   Przy wyliczaniu wymaganych nakładów inwestycyjnych uwzględnia się ponoszone              

przez przedsiębiorcę koszty, na które składają się: 
-    cena nabycia gruntów, pomniejszona o naliczony podatek od towarów i usług, 
-    nakłady na budynki i budowle, 
-   nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (takie jak maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, 
wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastrukturę techniczną), 

-  koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne związane z uzyskaniem patentu, 
nabycia licencji lub nie opatentowanych know-how. 

 
8.   Dniem udzielenia pomocy jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa 

termin złożenia deklaracji podatkowej lub wykazu do podatku od nieruchomości 
związanych z tą pomocą, nie wcześniej jednak niż dzień wejścia w życie uchwały  
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  
na zasadach określonych w niniejszym programie.  

 
9.   Pomoc udzielona w ramach programu nie narusza możliwości otrzymania przez jej 

beneficjenta innej pomocy dozwolonej przez Komisję Europejską lub objętą wyłączeniem 
grupowym. 

 
D Z I A Ł  IV 

             PRZEZNACZENIE POMOCY 
 
Pomoc  dla przedsiębiorców w ramach zasady de minimis.          
 
       D Z I A Ł  V 
           FORMA POMOCY 
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości.       
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                                                                     D Z I A Ł  VI 
        WARUNKI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY 
 
1. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości                    

za okres trzech kolejnych lat podatkowych w przypadku małych przedsiębiorców,                   
jest w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku: 

a)  zainwestowanie w działalność gospodarczą na nieruchomościach położonych na terenie 
Gorzowa Wlkp. (będących w posiadaniu przedsiębiorców) kwoty przekraczającej  
1 mln euro (wyrażonej w złotych)  
oraz 

b)  utworzenie na terenie Gorzowa Wlkp. co najmniej 30 nowych miejsc pracy w związku               
z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej na nieruchomościach w Gorzowie Wlkp. oraz utrzymanie co najmniej 
takiego lub powiększenia stanu zatrudnienie do końca okresu objętego zwolnieniem 
podatkowym. 

 
2. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości                      

za okres trzech kolejnych lat podatkowych w przypadku średnich przedsiębiorców,                  
jest w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku: 

a) zainwestowanie w działalność gospodarczą prowadzoną na nieruchomościach położonych 
na terenie Gorzowa Wlkp., będących w posiadaniu przedsiębiorców,  
kwoty przekraczającej 3 mln euro (wyrażonej w złotych) 
oraz 

b) utworzenie na terenie Gorzowa Wlkp. co najmniej 50 nowych miejsc pracy w związku              
z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej na nieruchomościach w Gorzowie Wlkp. oraz utrzymanie co najmniej 
takiego, lub powiększenia stanu zatrudnienia do końca okresu objętego przedmiotowym 
zwolnieniem. 

 
3. Warunkiem uzyskania pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości  

za okres pięciu kolejnych lat podatkowych w przypadku pozostałych przedsiębiorców,            
jest w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku: 

a) zainwestowanie w działalność gospodarczą na nieruchomościach położonych na terenie 
Gorzowa Wlkp., będących w posiadaniu przedsiębiorców kwoty przekraczającej                
6 mln euro (wyrażanej w złotych)  
oraz 

b)  utworzenie na terenie Gorzowa Wlkp. co najmniej 100 nowych miejsc pracy w związku            
z realizowanym projektem inwestycyjnym w ramach działalności gospodarczej 
prowadzonej na nieruchomościach w Gorzowie Wlkp. oraz utrzymanie co najmniej 
takiego lub powiększonego stanu zatrudnienia do końca okresu objętego przedmiotowym 
zwolnieniem. 

    
4. Pomoc w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości za okres pięciu kolejnych lat 

podatkowych przysługuje małym i średnim przedsiębiorcom na warunkach określonych  
w pkt.3 niniejszego działu. 

5.  Pomoc udzielona w ramach programu musi być zgodna z zapisami rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.87  
i art.88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis                        
( Dziennik Urzędowy WE L 10 z 13 stycznia 2001r.). 
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6. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją  
wynosi co najmniej 25%. 

7. Działalność gospodarcza związana z daną inwestycją będzie prowadzona  
przez co najmniej 5 lat od dnia udzielenia pomocy. 

8. Nowo utworzone miejsca pracy będą zachowane co najmniej do końca 5 roku 
podatkowego od momentu, w którym zostały one utworzone. 

9. Wielkość udzielonej pomocy, liczonej łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymana  
przez jej beneficjanta w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania 
planowanej pomocy, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro 
brutto. 

10. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc jest zobowiązany do przedłożenia:  
a) wniosku o udzielenie pomocy de minimis zawierającego podstawowe informacje  

o przedsiębiorcy, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego programu, 
b) oświadczenia, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego programu,  

w którym dokumentuje spełnienie warunków ujętych w pkt: 1, 2, 3 lub 4 tego działu, 
c) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych przedsiębiorcy przez organy 

udzielające pomocy, 
d) informacji dotyczącej wielkości otrzymanej pomocy de minimis w różnych formach                 

w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia, według zasady 
określonej w art.63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 poz. 1291 z 2004 roku), 

e)  informacji dotyczących utworzenia nowych miejsc pracy i inwestycji, z uwzględnieniem:  
ich opisu, harmonogramu ich realizacji, wielkości planowanych nakładów 
inwestycyjnych, udziału środków własnych z nimi związanych. 

4. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym 
terminie – na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji 
niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.  

 
     D Z I A Ł  VII 

    WIELKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH 
                         NA UDZIELANIE POMOCY W RAMACH PROGRAMU    

 
Szacuje się, że z tytułu udzielenia pomocy w ramach programu jej bezpośrednie skutki mogą 
spowodować zmniejszenie się wpływów do budżetu miasta o około 500-600 tys. złotych 
rocznie. 
      
         D Z I A Ł  VIII 
 PROCEDURA DOTRZYMANIA WARUNKÓW UDZIELONEJ POMOCY 
 
1.  Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia podatkowego w ramach niniejszego programu 

zobowiązany jest:  
a)  przez okres 5 lat od pierwszego roku, w którym zostały utworzone nowe miejsca pracy            

w ramach tego programu do przedłożenia do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego 
sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczącej poziomu zatrudnienia w związku  
z realizowanym projektem inwestycyjnym, 

b) przekazywać informacje dotyczące wielkości otrzymywanej ze wszystkich źródeł                   
i we wszystkich formach pomocy de minimis za okres trzech kolejnych lat 
poprzedzających taką informację, w następujących terminach: 

-  począwszy od drugiego roku objętego przedmiotowym zwolnieniem do 15 stycznia 
każdego roku objętego pomocą w ramach niniejszego programu, 
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- przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem każdorazowo w terminie                        
14 dni od dnia otrzymania pomocy de minimis poza niniejszym programem, 

c) w terminie 30 dni od momentu upłynięcia 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku  
do przedłożenia sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczącej poniesionych  
we wskazanym okresie przez beneficjanta tej pomocy nakładów inwestycyjnych. 

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy                    
o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej 
pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących                
taką utratę bądź zmianę. 

 
3. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy 

dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia 
dopuszczalnej wielkości tej pomocy. 

 
4. Przy zachowaniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego programu,  

organ udzielający pomocy wydaje przedsiębiorcy stosowne zaświadczenie o udzieleniu 
pomocy de minimis. 

 
5. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy dla przedsiębiorcy nastąpiło                     

w związku ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości w trybie niniejszego programu, 
kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną wielkość – podlega zwrotowi. 

 
6.  Z zastrzeżeniem wymienionych  niżej pkt. 7 i 8 , w przypadku utraty prawa do zwolnienia 

przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres w którym nienależnie 
korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie ze stosownymi 
przepisami(Ordynacją podatkową). 

 
7. Przedsiębiorca, który w ustalonym terminie zawiadomi organ udzielający pomocy                      

o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, 
poczynając od miesiąca, w którym je utracił. 

 
8. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie 

warunków do zwolnienia od podatku, traci do niego prawo, poczynając od roku 
podatkowego, w którym je utracił. 

 
9. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia 

warunków, od których uzależnione jest zwolnienie od podatku, traci do niego prawo  
za cały okres zwolnienia.  

 
10. W przypadku wykorzystania udzielonej pomocy niezgodnie z warunkami określonymi  

w niniejszym programie, kwota niezapłaconego podatku stanowi zaległość podatkową,  
do której stosuje się właściwe przepisy.  

11. Beneficjant pomocy zobowiązany jest przechowywać dokumenty z nią związane przez 
okres co najmniej 10 lat od dnia jej udzielenia. 

 
                           D Z I A Ł  IX 
                                                       CZAS TRWANIA PROGRAMU 
 
Program obowiązuje od 2006 roku, z zastrzeżeniem, że będzie on zgodny z regulacjami 
prawnymi panującymi w tym zakresie w Unii Europejskiej. 
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      D Z I A Ł  X 
     BENEFICJENCI POMOCY 
 
Adresatami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący na terenie Gorzowa Wlkp. działalność 
gospodarczą. 
 

D Z I A Ł  XI 
     ORGANY UDZIELAJĄCE POMOCY 
 
Organem udzielającym pomocy jest Rada Miasta Gorzowa Wlkp. Wykonanie zapisów 
programu powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
                                                                   D Z I A Ł  XII 
                                                           KUMULACJA POMOCY 
 
Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inną, otrzymana  
przez przedsiębiorcę w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień udzielenia planowanej 
pomocy, uzyskaną pomocą de minimis określoną w art.2 rozporządzenia Komisji (WE)  
nr 69/2001, o którym mowa w pkt. 3 działu III niniejszego programu i nie może łącznie 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto, bez względu na formę 
pomocy i jej źródło pochodzenia. 
 
Sposób kumulowania tej pomocy podlega zasadom określonym w art.63 ustawy z dnia  
30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  
(Dz. U. Nr 123 poz.1291). 
 
Do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy zatwierdzonej przez Komisję Europejską 
(zarówno indywidualnej, jak i w ramach programu pomocowego), pomocy na szkolenia                
w myśl rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie 
zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dziennik Urzędowy WE L 10 
z 13 stycznia 2001r.), pomocy na zatrudnienie w myśl rozporządzenia Komisji (WE)                       
nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 w odniesieniu                
do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dziennik Urzędowy WE L 337 z dnia                        
13 grudnia 2002r.) oraz pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców zgodnie                        
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie 
zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych                        
i średnich przedsiębiorstw z 13 grudnia 2002 roku (Dz. Urz. WE L 337) po zmianach w dniu 
28 lutego 2004r. w rozporządzeniu nr 364/2004 (Dziennik Urzędowy UE L 63) 
 
Ze względu na różne formy udzielanej pomocy oraz konieczność porównania i sumowania      
ich wartości, niezbędne jest zastosowanie mechanizmu, który to umożliwia.  
Wobec powyższego, przy składaniu informacji, o których mowa w dziale VI pkt.10 litera d 
oraz  w dziale VIII pkt.1 litera b, przedsiębiorca zobowiązany jest wartość otrzymanej 
pomocy wyrazić w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej – na podstawie właściwych 
przepisów prawnych w tym względzie – w sposób pozwalający na ustalenie kwoty,  
jaką otrzymałby beneficjant pomocy, gdyby została udzielona w formie dotacji.  
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        D Z I A Ł  XIII 
                   ZAKRES TERYTORIALNY POMOCY  
 
Program obejmuje działaniem teren miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 

Załącznik nr 1 
do “Programu pomocy de minimis udzielanej  
przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp.” 

 

WNIOSEK 

o udzielenie pomocy de minimis zawierający 

podstawowe informacje o przedsiębiorcy 

 
A. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY 

 
1. Pełna nazwa przedsiębiorcy 
 
 

Województwo 
 
Powiat 
 
Gmina 
 
Miejscowość 
 
Ulica 
 

2. Adres siedziby 
przedsiębiorcy 

nr domu 
 

3. Numer identyfikacyjny REGON 
 
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 
5. Klasa rodzaju podstawowej działalności 1 
 
6. Forma prawna przedsiębiorcy  
 
7. Wielkość przedsiębiorcy 2 
 
 

                                                 
1 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z późn. zm.) 
2 w rozumieniu art. 54 i 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, 

poz. 1178, z późn. zm.) 
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B. TREŚĆ WNIOSKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach związanych z wnioskowaną pomocą: 
 
..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 
 
..................................................................................................................................................... 

(stanowisko służbowe) 
 
telefon .............................................................. 
 
fax .................................................................... 
 
e-mail ............................................................... 
 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 
 
Data: 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 
do “Programu pomocy de minimis udzielanej 
przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa 
Wlkp.” 
 
 

OŚWIADCZENIE 
składane przez przedsiębiorcę 

ubiegającego się o pomoc de minimis 

Oświadczam, że ........................................................................................................................... 

                            / imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy – REGON, PESEL / 

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

                            / adres zamieszkania lub adres siedziby /  
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w okresie 36 miesięcy od dnia złożenia wniosku zainwestuje w działalność gospodarczą 

prowadzoną na nieruchomościach położonych na terenie Gorzowa Wlkp., kwotę 

przekraczającą .......... mln euro, wyrażoną w złotych oraz utworzy na terenie Gorzowa Wlkp., 

co najmniej ............. nowych miejsc pracy w związku z działalnością gospodarczą 

prowadzoną na tych nieruchomościach. 

 

Wobec powyższego zostaną spełnione kryteria zawarte w dziale VI  pkt ....... “Programu 

pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp.”, 

uprawniające do zwolnienia od podatku od nieruchomości za lata 

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

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 

 

Data:  
 
 

Poz. 549 
 

Uchwała LXIII/714/2005 
Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku 

 
w sprawie   stawki   dotacji   przedmiotowej do  wozokilometra  w trakcji  autobusowej   

i  tramwajowej , na rok 2006, dla  Miejskiego  Zakładu  Komunikacji w  Gorzowie Wlkp. 
 

Na  podstawie  art.  117  ust.  1 i 3  ustawy  z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych /Dz.U. nr 155, poz. 1014 ze zmianami/, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się stawki dotacji przedmiotowej do wozokm, dla Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Gorzowie Wlkp., w wysokości: 
 

- trakcja autobusowa  -   1,23 zł/wozokm 
- trakcja tramwajowa -   1,52 zł/wozokm  
 

           § 2.  Traci moc uchwała nr LVIII/654/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 
września 2005 roku w sprawie dotacji przedmiotowej do wozokilometra w trakcji 
autobusowej i tramwajowej, na rok 2005, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji                       
w Gorzowie Wlkp. 
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            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gorzowa Wlkp. . 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku. 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Miasta 
                                                                                                  
                                                                                                      Mieczysław Kędzierski 
 
                                                                                                           

Poz. 550 
 

Uchwała nr LXIII/715/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 grudnia 2005r. 
 

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2006 r. dla Ośrodka 
Sportu  i Rekreacji – zakładu budżetowego w Gorzowie Wlkp. 

 
 Na podstawie art. 117 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) uchwala się co 
następuje: 

 
 § 1. Uchwala się jednostkowe stawki dotacji przedmiotowej na utrzymanie  
i eksploatacje obiektów sportowych oraz spłatę zadłużenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na 
2006 r. określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp.  

  Przewodniczący Rady Miasta  
 
                Mieczysław Kędzierski 

 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
Nr LXIII/715/2005 
z dnia 14 grudnia 2005r. 

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

kwota dotacji    stawka jednostkowa 
przedmiotowej 
 

1. spłata zadłużenia ZUS  138.000,00    138.000,00 zł 
2. imprezy   279.000,00     7,81 zł 
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3. stadion sportowy ul. Mysliborska              275.000,00    5,08 zł 
4. stadion żużlowy ul. Śląska                         297.000,00    7.86 zł 
5. ośrodek przywodny w Nierzymiu              201.000,00    5.89 zł 
6. strzelnica sportowa                                     113.000,00             65,32 zł 
7. boisko w Małyszynie   35.000,00    3,24 zł         
 
    Razem dotacja :                    1.338.000,00  
 
 
 

Poz. 551 
 

Uchwała Nr LXIII/716/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 grudnia 2005r. 
 

w sprawie ustalenia jednostkowej  stawki dotacji przedmiotowej na 2006 rok dla Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.  

 
Na podstawie art.117 ust.1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (tekst jednolity  z 2003 r.  Dz. U.  Nr 15, poz. 148 ze zm.) uchwala się co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na utrzymanie  
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. w 2005 roku, określoną  
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 

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

  
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2006r. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta  
        
           Mieczysław Kędzierski 
 
 
       Załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Miasta 
       Gorzowa Wlkp. Nr LXIII/716/2005 
       z dnia 14 grudnia 2005 r. 
 
 
Jednostkowa stawka dotacji przedmiotowej na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Gorzowie Wlkp. 
 
1. Przewidywana ilość psów w schronisku w 2006 roku 200 szt. 
2. Planowany roczny koszt utrzymania psów  250 000,00 
3. Dzienny koszt utrzymania psa [ 250.000zł./200 szt./365 dni] 3,42 zł. 
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Poz. 552 
 

Uchwała nr LXIII/717/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 grudnia 2005 r. 
 

uchylająca uchwałę w sprawie ustanowienia samorządowego funduszu nagród oraz zasad ich 
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych, 

opiekuńczych i wychowawczych. 
 
         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.) w związku z art. 30 ust. 10 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
         § 1. Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr XXV/272/2004 Rady Miasta 
Gorzowa Wlkp. z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia samorządowego funduszu 
nagród oraz zasad ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w samorządowych 
placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych. 
 
         § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 
 

Poz. 553 

Uchwała nr LXIII/718/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 14 grudnia 2005 r. 
 

         w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych  
w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych w 2006 r. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.  w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków  
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do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.   
(Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181) uchwala się, co następuje: 

         § 1. Wprowadza się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych na podstawie 
ustawy Karta Nauczyciela w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – 
wychowawczych. Regulamin określa wysokość i warunki wypłacania składników 
wynagrodzenia, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Niniejszy 
regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 
         § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oświatową, 
placówkę opiekuńczo - wychowawczą albo zespoły  szkół lub placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp., 

2) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka, 
3) dyrektorze lub wicedyrektorze placówki – należy przez to rozumieć dyrektora lub 

wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników jednostek, o których mowa  

w pkt 1, zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. 
 

Rozdział II 
 

Wynagrodzenie zasadnicze 
 

         §  3. 1.  Stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ustala się w zależności  
od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć 
obowiązkowych. 
2. Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2006 r. przyjmuje się 
na poziomie ustalonym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela. 
 

Rozdział III 
 

Dodatek motywacyjny 
 
         § 4. 1. Dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy. Przyznaje się go jednorazowo,  
a w wyjątkowych przypadkach, związanych z realizacją dodatkowych obowiązków na czas 
określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
2. Dodatek motywacyjny przyznaje i jego wysokość ustala, w ramach środków określonych  
w § 8 ust. 8: 

a) dla nauczycieli – dyrektor placówki, 
b) dla dyrektorów placówek – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp., na wniosek 

odpowiednio Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta lub Dyrektora 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
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         § 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest jakość 
świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:   

         
1) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, 
2) podnoszenie umiejętności zawodowych, 
3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 
4) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy                        

dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych, 
5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, 
6) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, 
7) przestrzeganie dyscypliny pracy. 

 
         § 6.  O  wysokości dodatku motywacyjnego nauczyciela decyduje:  

1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych  
i   opiekuńczych, a w szczególności: 
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków 

pracy nauczyciela, znaczących osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów  
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki; 

 
2) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2  

pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:  
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, 
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych, 
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, 
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach 

wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań na rzecz edukacji i pomocy 

społecznej, 
f) praca w komisjach egzaminacyjnych powołanych w szkole. 
  

         § 7. O wysokości dodatku motywacyjnego dyrektora  decyduje :     
1) terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący, 
2) znajomość prawa oświatowego i przestrzeganie jego zasad w działalności 

kierowniczej oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej, 
3) prawidłowość opracowania planu finansowego jednostki i właściwa jego 

realizacja, 
4) operatywność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i gospodarowanie nimi, 
5) racjonalizacja kosztów działalności szkoły, 
6) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie z potrzebami jednostki, 
7) współpraca ze społecznymi organami szkoły i środowiskiem lokalnym oraz efekty 

w tym zakresie, 
8) dbałość o warunki pracy, 
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9) projektowanie i realizowanie pożądanych zmian w zakresie dydaktyki, 
wychowania, opieki, organizacji i wyposażenia szkoły, 

10) tworzenie systemu monitorowania i motywowania nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników szkoły, 

11) dbałość o doskonalenie  kwalifikacji,  
12) organizacja i kierowanie pracami państwowej komisji egzaminacyjnej powołanej 

w szkole.  
         § 8. 1. Wysokość funduszu na realizację dodatku motywacyjnego w szkole stanowi 
suma:  

1) wysokości środków finansowych ustalonych na jeden etat  i ilości przeliczeniowych 
etatów nauczycielskich, 

2) przyznanego przez Prezydenta Miasta dodatku motywacyjnego dyrektora. 
 

2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, ustala 
dyrektor szkoły lub placówki a w stosunku do dyrektora Prezydent Miasta, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w  § 5, § 6 i § 7. 

 
3. Propozycje przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli podlegają    

zaopiniowaniu  przez związki zawodowe, działające na terenie placówki, a dla dyrektorów 
– Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta. 

 
4. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu   

w stanie nieczynnym, na urlopie dla poratowania zdrowia oraz nauczycielowi, dla którego 
placówka nie jest podstawowym miejscem zatrudnienia. 

 
5. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej placówce dodatek motywacyjny przyznaje 

dyrektor placówki macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem placówki,  
w której nauczyciel uzupełnia etat. 

 
6. O przyznaniu lub cofnięciu dodatku motywacyjnego powiadamia się na piśmie, kopię 

decyzji dołącza się do akt osobowych nauczyciela. 
 
7. Wysokość środków finansowych na realizację dodatku motywacyjnego w przeliczeniu  

na 1 etat miesięcznie ustala corocznie Rada Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
8. W okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r. wysokość środków finansowych,  

o których mowa w ust. 7 wynosi: 
a) dla nauczycieli – 20 zł 
b) dla dyrektorów – 20 zł 

 
9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z dołu, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
Rozdział IV 

 
Dodatki funkcyjne. 

 
         § 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono: 
a) stanowisko: 
    - dyrektora lub wicedyrektora placówki,  
    - inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie  placówki,  
    

 
 

18



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 14 (145) / 2005 

b) sprawowanie funkcji: 
    - wychowawcy klasy lub oddziału, 
    - doradcy metodycznego, 
    - opiekuna stażu, 
przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny, określony kwotą  wynikającą z poniższej tabeli: 
 
Lp.                  Stanowisko kierownicze  Miesięcznie w zł 
1 Przedszkola: 

a) dyrektor przedszkola liczącego: 
- do 3 oddz. 
- 4 –5 oddz. 
- 6 i więcej 
b) zastępca dyrektora 

 
 
od   150  do 800 
od   200  do 880 
od   240  do 970 
od   150  do 470 

2 Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów 
a) dyrektor szkoły (zespołu szkół), liczącej: 
- do 12 oddziałów 
- 13 - 24 oddziałów 
- 25 i więcej oddziałów 
b) zastępca dyrektora szkoły (zespołu szkół) 

 
 
od   250   do  1070 
od   290   do  1210 
od   440   do  1570 
od   250   do    680 

3 Inne placówki,  
a) dyrektor placówki kształcenia specjalnego 
b) dyrektor centrum kształcenia zawodowego 
c) dyrektor szkoły muzycznej 
d) dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego 
e) dyrektor młodzieżowego domu kultury 
f) dyrektor zespołu poradni psychologiczno - 
pedagogicznych 
g) dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego 
h) dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej 
i) zastępca dyrektora centrum kształcenia zawodowego 
 
j) zastępca dyrektora placówki opiekuńczo –  
   wychowawczej 
k) zastępca dyrektora zespołu poradni 
l) zastępca dyrektora placówki kształcenia specjalnego 

 
od    500  do   1570 
od   360   do   1230 
od   180   do     800 
od   180   do     800 
od   180   do     800 
od    150  do   1000 
 
od    150   do    630 
od    290   do    900 
od    250   do    680 
 
 
od    250   do    680 
 
od   120   do   400 
od   250   do   680 

4 a) kierownik warsztatów szkolnych 
b) kierownik szkolenia praktycznego 
c) kierownik internatu 
d) kierownik pracowni 
Inne stanowiska kierownicze przewidziane  
w statutach placówek  

od   180   do   660 
od   180   do   500 
od   150   do   550 
od   110   do   250 
od   100   do  300 
 

5 Opiekun stażu           20 
6 Wychowawca klasy lub oddziału            50  
7 Doradca metodyczny od   400   do   600 
W przedszkolach oddziały 5 godz. traktowane są jako ½ oddziału. 

 
2. Dodatek dla opiekuna stażu przysługuje za każdą osobę odbywającą staż.                        
Za wychowawstwo klasy dodatek przysługuje za każdą klasę, niezależnie od wymiaru 
zatrudnienia. 
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Za wychowawstwo oddziałów liczących mniej niż 25 uczniów na zajęciach praktycznych w 
centrum kształcenia praktycznego oraz za wychowawstwo oddziałów  przedszkolnych 
przysługuje jeden dodatek niezależnie od liczby przydzielonych oddziałów. 
 
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze 
w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje  od pierwszego dnia miesiąca 
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia  tych obowiązków. 
 
4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora  
od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego, w wysokości ustalonej, jak  dla dyrektora 
danej placówki zgodnie z tabelą stanowisk kierowniczych, naliczany proporcjonalnie. 
 
5. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów  placówek oświatowych bierze 
się pod uwagę łączną liczbę oddziałów, uwzględniając również liczbę grup wychowawczych 
w internacie wchodzącym w skład zespołu szkół, wielkość placówki, jej warunki 
organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk 
kierowniczych w placówce, wyniki pracy dyrektora placówki. 
 
6. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych tabelą  dla dyrektorów  
i doradców metodycznych ustala Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.,  
a dla wicedyrektorów oraz innych nauczycieli uprawnionych - dyrektor placówki  
w porozumieniu odpowiednio z Naczelnikiem Wydziału Edukacji lub Dyrektorem 
Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. 
 
7. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie 
stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
8. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo 
do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z 
końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności  w pracy, 
w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje 
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 
 
10. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej, jak dla dyrektora szkoły przysługuje 
wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu 
zastępstwa. 
 
11. Dodatek funkcyjny  dla wychowawców klas wypłaca się do czasu wydania przez szkołę 
świadectwa, zgodnie z zapisem w ust. 9. 
 
12. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 
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Rozdział V 
 

Dodatek za warunki pracy. 
 

§ 10. 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek  
za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
warunkach, określonych w odrębnych przepisach, w wysokości określonej procentowo  
w stosunku do otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 
 
2.  Za prowadzenie przez nauczycieli: 

1) praktycznej nauki zawodu  szkół rolniczych -  zajęć  praktycznych w terenie z zakresu 
produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa – 5%,   

2) praktycznej nauki zawodu – zajęć w szkołach specjalnych – 20%,                                                          
3) zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej –  

15%,                                                                              
4) zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 

umysłowo w stopniu głębokim – 20%,                                                                                                     
5) zajęć  dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), 

szkołach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego – 20%,  

6) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych – 15%,                                       
7) zajęć dydaktycznych w szkołach przy Pogotowiu Opiekuńczym – 30%, 
8) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  

w internacie przy Pogotowiu Opiekuńczym – 40%,  
9) zajęć wychowawczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz  

w domach dziecka – 30%,  
10)  zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, 

terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi 
niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem  oraz z ich 
rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz  
w innych poradniach specjalistycznych – 7,5%. 

 
3. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych, ustalonych zgodnie  

 z odrębnymi przepisami, przysługuje dodatek w wysokości 5%.  
4. Nauczycielom za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych  

w przedszkolach (oddziałach), szkołach (klasach) integracyjnych przysługuje  
 dodatek w wysokości 15%. 

5. Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia,  
które  określają odrębne przepisy, przysługuje z tego tytułu dodatek w wysokości 
 od 1 do 3 %, w zależności od stopnia szkodliwości. 

6.  Prawo do dodatku dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 i 5, ustala dyrektor 
szkoły, a dla dyrektora placówki – Prezydent Miasta. 

7. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 przysługuje w okresie faktycznego 
wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.  

8. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, 3, 4 i 5 wypłaca się za każdą faktycznie 
zrealizowaną godzinę zajęć w tych warunkach.   
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9. W razie zbiegu tytułów do dodatków za warunki pracy  przysługuje nauczycielowi 
prawo do jednego, wyższego dodatku. 

10.  Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. 
 

Rozdział VI 
 

Wynagrodzenie za godziny  ponadwymiarowe,  godziny doraźnych zastępstw  
oraz pracę w komisjach egzaminacyjnych. 

 
         § 11. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi 
godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 
 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę        
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca  
w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa  
w ust. 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16. 

4. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się wg stawki osobistego 
zaszeregowania z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.  

5. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający  
z planów nauczania lub organizacji pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych  
i resocjalizacyjnych, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego  
tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania  
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin 
zajęć, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał 
wymiarowi zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba, że nauczyciel 
wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. 
Realizowane w tym trybie godziny zajęć ponad obowiązkowe pensum nie są godzinami 
ponadwymiarowymi.  

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo 
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą  
w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 lub 
ustalony  
na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba 
godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu,  
nie może być jednak większa, niż liczba godzin przydzielonych w planie 
organizacyjnym. 

7. Nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny  
ponadwymiarowe, w tym za godziny zrealizowanych zastępstw doraźnych zgodnie                      
z postanowieniami art. 35 ustawy - Karta Nauczyciela. 

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym  
nie przysługuje za: 

 
 

22



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 14 (145) / 2005 

1) dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego,   

2) dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu rozpoczęcia  
lub zakończenia roku szkolnego,  

3) godziny, których nauczyciel nie realizuje z powodu praktyk zawodowych 
uczniów,  

4) dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w związku  
z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, z zastrzeżeniem 
ust. 9 pkt 3, 

5) dni rekolekcji, z zastrzeżeniem ust. 9 pkt 4, 
6) nieobecności z powodu wezwań administracyjnych, 
7) nieobecności z powodu udziału w szkoleniach, naradach, konferencjach za zgodą, 

ale bez skierowania pracodawcy.  
 

9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym, 
które nie zostały zrealizowane przysługuje nauczycielowi:  

1) skierowanemu przez pracodawcę na szkolenia, konferencje, narady, 
2) sprawującemu, za zgodą pracodawcy opiekę nad młodzieżą w czasie 

wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów, 
3) skierowanemu przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 
4) prowadzącemu zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w dniach wolnych od zajęć 

lekcyjnych, 
5) zwolnionemu od pracy na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności, 

wynikającej z jego funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli czynność 
ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy, 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 przysługuje za faktycznie przepracowany czas  
      pracy, lecz nie więcej niż za liczbę godzin ponadwymiarowych w danym dniu,                        
      zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 
11. Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe ustala się zgodnie z Kodeksem Pracy. 
 
       § 12. 1. W szkołach ponadgimnazjalnych na dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli za 
pracę w komisjach egzaminacyjnych ustala się środki finansowe, których kwota wynika z 
iloczynu liczby uczniów zdających przez 15 zł, ale nie mniej niż 1000 zł. 
2. W ramach środków, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli, skierowanych przez 

dyrektora placówki do prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu maturalnego lub 
egzaminu dojrzałości oraz egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe lub 
egzaminu z przygotowania zawodowego, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie  
w wysokości nie większej niż 20 zł za każdą godzinę pracy powyżej przydzielonego 
tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje w przypadku, jeżeli nauczyciel 
odpowiednio w innych okresach roku szkolnego nie przepracuje obowiązkowego pensum. 

4. Dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych pełniących funkcję przewodniczącego 
szkolnego zespołu egzaminacyjnego w zakresie egzaminów, o których mowa w ust. 2 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wymiarze określonym, jako 10% kwoty,  
o której mowa w ust. 1. 

 
         § 13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw oraz  
za pracę w komisjach egzaminacyjnych wypłaca się z  dołu. 
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Rozdział VII 
 

Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli 
 
         § 14. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom, poczynając od 4 roku pracy,  
w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach 
miesięcznych. Maksymalna wysokość dodatku  nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
       § 15. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy 
poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został 
rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy 
zatrudnienia). 
 
         § 16. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku 
pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego 
stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza 
się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie 
zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy 
podstawowego zatrudnienia. 
 
         § 17. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku placówkach w wymiarze 
łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów 
uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej z placówek zalicza się okresy 
zatrudnienia, o których mowa w § 15. 
 
2. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku placówkach w wymiarze łącznie 
przekraczającym obowiązkowy wymiar zajęć, dodatek za wysługę lat wypłacany jest  
do wysokości obowiązkowego wymiaru zajęć. 
 
         § 18. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat 
zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego 
wymiaru zajęć ( czasu pracy). 
 
         § 19. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne 
okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy,  
od którego zależą uprawnienia pracownicze. 
 
         § 20. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie 
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło  
od pierwszego dnia miesiąca. 

 
         § 21. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla 
poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy  
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania 
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opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje 
wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 
 
         § 22. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

 
Rozdział VIII 

 
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród. 

 
         § 23. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
ustala się w wysokości co najmniej 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli, z tego: 

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora, 
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Prezydenta Miasta. 
 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie 
nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:  

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy, 
2) aktywnego udziału w kreowaniu modelu edukacyjno-wychowawczego placówki, 
3) prowadzenia działalności mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży negatywnych 

postaw społecznych, w tym narkomanii, alkoholizmu, 
4) nawiązywania współpracy z placówkami kulturalnymi, naukowymi oraz samorządami 

terytorialnymi w celu organizacji imprez dla dzieci i młodzieży, 
5) potwierdzonych dobrych wyników w nauczaniu, 
6) udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi i mającymi trudności 

w nauce, 
7) uzyskania przez uczniów tytułów laureatów i finalistów konkursów oraz olimpiad 

przedmiotowych i interdyscyplinarnych, 
8) wprowadzenia liczących się w szkole innowacji pedagogicznych, otwartości  

na przemiany, 
9) efektów podejmowanych przez nauczyciela inicjatyw, 
10) przygotowania i zrealizowania znaczących w procesie wychowawczym imprez 

szkolnych lub środowiskowych, 
11) doskonalenia własnego warsztatu pracy, 
12) aktywnej, koleżeńskiej pomocy w adaptacji zawodowej młodych nauczycieli, 
13) upowszechniania własnych osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, np. w formie 

publikacji, 
14)  osiągnięć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu, 
15) legitymowania się innymi, wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, 

wychowawczej lub opiekuńczej. 
 
3. Dyrektorzy placówek mogą otrzymać nagrodę, jeśli uzyskają znaczące efekty w zakresie: 

1) osiągania przez szkołę bardzo dobrych i dobrych wyników nauczania i wychowania 
oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach oraz współzawodnictwie 
miejskim, regionalnym i krajowym, 

2) bardzo dobrej organizacji pracy szkoły, placówki, 
3) inspirowania działalności społecznej na rzecz placówki i środowiska, 
4) współpracy ze środowiskiem, rodzicami, samorządem szkolnym i terytorialnym, 
5) inspirowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości 

pracy szkoły, placówki, 
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6) tworzenia warunków dla nowatorstwa pedagogicznego, wzorową organizację pracy, 
tworzenia bazy szkolnej, 

7) wzorowego sprawowania nadzoru pedagogicznego, 
8) organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej funkcji szkoły, 
9) pozyskiwania pozabudżetowych środków wzbogacających ofertę dydaktyczno -

wychowawczą szkoły i jej bazę, 
10) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi. 

 
4. Nagrody nauczycielom przyznają: 

1) ze środków o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 – dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i  związków zawodowych działających w placówce, 

2) ze środków, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 – Prezydent Miasta  po zasięgnięciu 
opinii zakładowych organizacji związkowych.  

5. Nauczyciel spełniający kryteria zawarte w  § 23 ust. 2 może otrzymać nagrodę bez względu 
na stopień awansu zawodowego, pod warunkiem przepracowania w szkole  
co najmniej 1 roku. 
 
         § 24. Nagrody, o których mowa w § 23 są przyznawane z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym terminie. 
 
         § 25. 1. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 23  
ust. 1 pkt 1 ustala dyrektor placówki w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
związkowymi. 
 

2. Zasady i kryteria regulujące przyznawanie nagród, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2 
ustala Prezydent Miasta. 

 
         § 26. Fakt przyznania nagrody potwierdza się dyplomem, a jego kopię umieszcza się  
w teczce akt osobowych nauczyciela. 
 
 

Rozdział IX 
 

Postanowienia końcowe. 

         § 27. Traci moc Uchwała Nr XLII/468/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.  
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 
zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.  
 
         § 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
         § 29. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa  
Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.  
 

 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
     Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 554 

 
Uchwała Nr LXIII/719/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt  2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  24.500,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  24.500,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  24.500,00 
wydatki bieżące 24.500,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  24.500,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  24.500,00 
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze  24.500,00 
wydatki majątkowe 24.500,00 
 
 § 3. W załączniku Nr 3 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 
 z dnia 08 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok wprowadza 
się następujące zmiany: 
W dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze       
tytuł inwestycyjny : 
 
„Modernizacja Domu Małego Dziecka” 
otrzymuje brzmienie: 
„Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny” 
 
 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 555 

 
Uchwała Nr LXIII/720/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  231.560,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  231.560,00 
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego  231.560,00 
subwencje ogólne z budżetu państwa  231.560,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  231.560,00 
Dział 801 – Oświata i wychowanie  185.000,00 
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  110.000,00 
wydatki bieżące  110.000,00 
 
Rozdział 80110 – Gimnazja  75.000,00 
wydatki bieżące  75.000,00 
 
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  46.560,00 
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 
specjalistyczne  46.560,00 
wydatki bieżące  46.560,00 
 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski 
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Poz. 556 

 
Uchwała Nr LXIII/721/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian budżetu miasta na 2005 rok. 

 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 5 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz.1592 ze zm) oraz art.124 ust.1 pkt 1, 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co 
następuje : 
 
  § 1.Zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  682.600,00 
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  682.600,00 
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 682.600,00 
dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących  
jednostek sektora finansów publicznych  682.600,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  682.600,00 
Dział 750 – Administracja publiczna  417.000,00 
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie  6.900,00 
wydatki bieżące  6.900,00 
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  6.900,00 
 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  283.100,00 
wydatki bieżące  283.100,00 
w tym 
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  163.100,00 
 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność  127.000,00 
wydatki bieżące  127.000,00 
 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  215.600,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  215.600,00 
wydatki majątkowe  215.600,00 
 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  50.000,00 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność  50.000,00 
wydatki bieżące  50.000,00 
  
 
 
 

 
 

29



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 14 (145) / 2005 

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

Przewodniczący Rady Miasta 
 

Mieczysław Kędzierski 
 
 

 
Poz. 557 

 
Uchwała Nr LXIII/722/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian  budżetu miasta na 2005 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.109 ust.2 pkt 2 lit a i art.124 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada  
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm. )   
uchwala się co następuje : 
 
 § 1. W załączniku nr 8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 
 z dnia 08 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
-  zmniejsza się plan przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu 
  Komunikacji o kwotę  1.410.000,00 
 
- zwiększa się plan przychodów i wydatków Przedszkoli o kwotę  130.685,00 
 
- zwiększa się plan przychodów Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę  91.000,00 
- zwiększa się plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę  153.000,00 
 
Załącznik  8 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 z dnia 08 stycznia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały . 
 
  § 2. W załączniku nr 9 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 
 z dnia 08 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 
wprowadza  się zmiany polegające na: 
 
- zwiększeniu plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi 
  sfinansowanych o kwotę  205.540,00 
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Załącznik  9 do uchwały Rady Miasta  Gorzowa Wlkp. Nr XLIII/485/2005 z dnia 08 stycznia 
2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok otrzymuje brzmienie jak 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 
 
  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
  § 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Miasta 
 
                                                                                Mieczysław Kędzierski  
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXIII/722/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005r. 

 
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych str.1 

 
Przychody Wydatki stanowiące koszty  

Klasyfikacja budżetowa 
w tym: w tym:  

Lp. 

 

Nazwa zakładu budżetowego Planowany stan 
środków 

Dział Rozdział 
Razem 

Przychody          z 
dostaw robót i usług 

Pozostałe 
przychody własne Dotacje 

Razem 
Na 

wynagrodz. 
Pochod. od 

wynagr. 
Pozostałe wydatki 

bieżace Inwestyc.  

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

1 Miejski Zakład Komunikacji   600 60004 31 650 000 20 010 000 2 140 000 9 500 000 31 650 000 15 275 000 2 940 000 12 135 000 1 300 000  

  
Stan środków na początek roku 200 000 

          w tym dotacja celowa:             

  
Stan środków na koniec roku 200 000 

          1 300 000             

2 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej   700 70001 37 857 068 33 722 068   4 135 000 37 857 068 4 787 480 953 187 31 366 401 750 000  

  
Stan środków na początek roku 871 035 

          w tym dotacja celowa:             

  
Stan środków na koniec roku 871 035 

          100 000             

3 Przedszkola   801 80104 17 692 507 4 870 054 100 604 12 721 849 17 692 507 10 009 364 1 976 069 5 707 074     

  
Stan środków na początek roku 1 987 333 

                        

  
Stan środków na koniec roku 1 987 333 

                        

4 Przedszkola   801 80146 41 320 0 0 41 320 41 320 7 199 1 471 32 650     

  
Stan środków na początek roku 0 

                        

  
Stan środków na koniec roku 0 

                        

5 Przedszkola   801 80195 70 651 0 0 70 651 70 651 0 0 70 651 0   

  
Stan środków na początek roku 0 

                        

  
Stan środków na koniec roku 0 
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6 Ośrodek Sportu i Rekreacji   926 92604 3 780 000 1 392 000 990 000 1 398 000 3 716 000 1 415 000 286 000 2 007 000 8 000   

  
Stan środków na początek roku -750 000 

    0                   

  
Stan środków na koniec roku -686 000 

    0                   

  Ogółem       91 091 546 59 994 122 3 230 604 27 866 820 91 027 546 31 494 043 6 156 727 51 318 776 2 058 000   
 

 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr LXIII/722/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005r. 

 
Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych 

 

Klasyfikacja budżetowa  Wydatki
Wyszczególnienie 

Dział   Rozdział 

Dochody własne jednostek 
budżetowych 

Ogółem bieżące majątkowe 

Szkoły podstawowe 801 80101           369 970          369 970          369 970                    -       

Szkoły podstawowe specjalne 801 80102               4 990              4 990              4 990                    -       

Przedszkola specjalne 801 80105             68 345            68 345            68 345                    -       

Gimnazja 801 80110             30 505            30 505            30 505                    -       

Licea ogólnokształcące 801 80120           271 232          271 232          271 232                    -       

Szkoły zawodowe 801 80130           535 747          535 747          535 747                    -       

Szkoły artystyczne 801 80132             58 900            58 900            58 900                    -       

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 
801 80140           103 000          103 000          103 000                    -       

Komisje egzaminacyjne 801 80145           190 350          190 350          190 350                    -       

Placówki opiekuńczo - wychowawcze 852 85201           107 000          107 000          107 000                    -       

Domy pomocy społecznej 852 85202             15 000            15 000            15 000                    -       

Ośrodki interwencji kryzysowej 852 85220               2 800              2 800              2 800                    -       
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Żłobki 853 85305           286 259          286 259          286 259                    -       

Świetlice szkolne 854 85401           970 102          970 102          970 102                    -       

Poradnie psychologiczno -pedagogiczne 854 85406             11 450            11 450            11 450                    -       

Placówki wychowania pozaszkolnego 854 85407               3 930              3 930              3 930                    -       

Internaty i bursy szkolne 854 85410        1 389 843       1 389 843       1 389 843                    -       
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 854 85412           182 405          182 405          182 405                    -       

RAZEM        4 601 828       4 601 828       4 601 828                    -       
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Poz. 558 
 

Uchwała Nr LXIII/723/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2005 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.),  art. 124 ust 1 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się co następuje: 
 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  23.000,00 
Dział 758 – Różne rozliczenia  23.000,00 
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe  23.000,00 
wydatki majątkowe  23.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  23.000,00 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  23.000,00 
Rozdział 90095 – Pozostała działalność  23.000,00 
wydatki majątkowe  23.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 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 . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXIII/723/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005r. 
 

Wydatki *na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności str. 1 
 

(art. 124  ust. 1  pkt. 4a  ustawy  o  finansach publicznych) wg podpisanych umów o dofinansowanie projektów   

w tym: Planowane wydatki  

2005r.  

z tego:  

Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE  

z tego źródła finansowania: z tego źródła finansowania:  

Lp.  

 

Projekt Kategoria
interwencji 
funduszy 

strukturalnych 

 Klasyfikacja 
(dział, rozdział) 

Wydatki w 
2005 roku na 

realizację 
projektu 

środki z 
budżetu 

krajowego 

środki z 
budżetu UE 

Wydatki razem 

Wydatki 
razem 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe** 

Wydatki razem 

pożyczki na 
prefinansowanie 

z budżetu 
państwa 

pożyczki i 
kredyty 

obligacje pozostałe*** 

 

        (6+7)     (9+13)         (14+15+16+17)          

1                 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
I 

Wydatki majątkowe razem X 10 932 114 5 942 231 4 989 883 10 932 114 5 942 231 0 0 5 942 231 4 989 883 3 935 427 0 0 1 054 456  

Program: SPOT  

Priorytet: II Bezpieczniejsza infrastruktura 
drogowa  
Działanie: 2.2 Usprawnienie przejazdów 
drogami krajowymi przez miasta na prawach 
powiatu    

nazwa projektu: Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - ulica 
Grobla - Most Staromiejski     9 076 881 4 864 916 4 211 965 9 076 881 4 864 916 0 0 4 864 916 4 211 965 3 820 094 0 0 391 871  

1.1 

z tego:                         2005 3121 
600,60015 

9 076 881 4 864 916 4 211 965 9 076 881 4 864 916     4 864 916 4 211 965 3 820 094     391 871  

Program: ZPORR  
Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów  

1.2 

Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa 
regionalnego układu transportowego    
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nazwa projektu: Budowa Zintegrowanego 
Systemu Komunikacji Publicznej miasta 
Gorzowa Wlkp.     162 679 47 346 115 333 162 679 47 346 0 0 47 346 115 333 115 333 0 0 0  

z tego:                           2005 317 
600,60095 

162 679 47 346 115 333 162 679 47 346     47 346 115 333 115 333        

Program: ZPORR  
Priorytet: I Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów  
Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego 

   
nazwa projektu: Regionalna Platforma 
Cyfrowa     49 411 12 353 37 058 49 411 12 353 0 0 12 353 37 058 0 0 0 37 058  

1.3 

z tego:                           2005 322,323 
750,75023 

49 411 12 353 37 058 49 411 12 353     12 353 37 058       37 058  

Program: ZPORR  

Priorytet: III Rozwój lokalny  
Działanie: 3.2 Obszary podlegające 
restrukturyzacji    

nazwa projektu: Restrukturyzacja obszaru 
Zawarcia -Inkubator Przedsiębiorczości     1 643 143 1 017 616 625 527 1 643 143 1 017 616 0 0 1 017 616 625 527 0 0 0 625 527  

1.4 

z tego:                         2005 164 
900, 90095 

1 643 143 1 017 616 625 527 1 643 143 1 017 616     1 017 616 625 527       625 527  
II 

Wydatki bieżące razem X 803 410 247 202 556 208 803 410 247 202 0 0 247 202 556 208 0 0 0 556 208  

Program: ZPORR  

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne    

nazwa projektu: Pomoc stypendialna Unii 
Europejskiej dla gorzowskich studentów drogą 
ich rozwoju     77 372 19 205 58 167 77 372 19 205 0 0 19 205 58 167 0 0 0 58 167  

1.1 

z tego:                            2005 23 
803,80309 

77 372 19 205 58 167 77 372 19 205     19 205 58 167       58 167  

Program: ZPORR  

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne    

nazwa projektu: Stypendium unijne dla 
gorzowskiego studenta     47 090 11 773 35 317 47 090 11 773 0 0 11 773 35 317 0 0 0 35 317  

1.2 

z tego:                           2005 23 803,80309 47 090 11 773 35 317 47 090 11 773     11 773 35 317       35 317  
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Program: ZPORR  

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne    

nazwa projektu: Programy stypendialne 
szansą kształcenia gorzowskich uczniów  
pochodzących z terenów wiejskich     343 668 109 102 234 566 343 668 109 102 0 0 109 102 234 566 0 0 0 234 566  

1.3 

z tego:                           2005 23 
854,85415 

343 668 109 102 343 668 109 102     109 102 234 566       234 566  

Program: ZPORR  

Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach  

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne    

nazwa projektu: Unijna pomoc finansowa dla 
gorzowskich uczniów pochodzących z terenów 
wiejskich     335 280 107 122 228 158 335 280 107 122 0 0 107 122 228 158 0 0 0 228 158  

1.4 

z tego:                           2005 23 
854,85415 

335 280 107 122 228 158 335 280 107 122     107 122 228 158       228 158  
  

Ogółem (I+II)     11 735 524 6 189 433 5 546 091 11 735 524 6 189 433 0 0 6 189 433 5 546 091 3 935 427 0 0 1 610 664  

     

* 

          

            

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)          

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne      

*** Środki własne na pokrycie wkładu unijnego lub środki z UE.      

234 566 
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Poz. 559 
 

Uchwała Nr LXIII/724/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie zmian w  budżecie  miasta na 2005 rok.  

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) ; art.12, pkt 5 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn.  Dz. U. z 2001 roku Nr142, 
poz.1592 ze zm.), art. 110 ust.4 i art. 124 ust 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje: 
 
  § 1.Zmniejsza się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  1.411.000,00 
Dział 757 – Obsługa długu publicznego  1.411.000,00 
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego  900.000,00 
wydatki bieżące 900.000,00 
 
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 511.000,00 
wydatki bieżące  511.000,00 
 
 § 2.Zwiększa się budżet miasta po stronie wydatków  o kwotę  1.411.000,00 
Dział 600 – Transport i łączność  1.411.000,00 
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  1.411.000,00 
wydatki majątkowe  1.411.000,00 
 
 § 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIII/485/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 
8 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 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 . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr LXIII/724/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005r. 
 

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych str.1 
 

Nazwa programu Cel Nakłady 

Jednostka realizująca Zadania programu w tym:                 

Lp.  

   

Dział Rozdział 

  

Ogółem 

2005 2006 2007
      

    

Termin 
realizacji 

  

Razem (9+10) 
udział 
własny      inne Razem (12+13) udział własny inne Razem (15+16) udział własny inne

1 2               3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

      Razem x x 179 652 430 11 684 909 7 320 553 4 364 356 73 108 411 52 135 215 20 973 196 13 095 041 13 095 041 0 

1   600 60015

Przebudowa odcinka drogi 
krajowej nr 3 w Gorzowie Wlkp. - 
ulica Grobla - Most Staromiejski  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie przejazdów drogami 
krajowymi przez miasto na prawach powiatu 2004-2006 43 162 260 9 076 881 4 864 916 4 211 965 33 923 119 16 751 340 17 171 779 0     

2   600 60015

Budowa połączenia drogi 
powiatowej nr 2531F z drogą 
krajową nr 22 w Gorzowie Wlkp.*  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Usprawnienie układu komunikacyjnego 
miasta; zwiększenie przepustowości 
skrzyżowania ul. Pomorskiej z ul. Walczaka, 
skrócenie czasu przejazdu ruchu 
tranzytowego przez miasto 2004-2006 12 150 000 736 538 736 538   10 950 000 10 950 000   0     

3     600 60015
Budowa Bulwaru ul. Nadbrzeżna  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Stworzenie ciągu spacerowo-
wypoczynkowego nad rzeką Wartą. 2004-2006 5 142 624 1 425 114 1 425 114   3 646 750 2 430 000 1 216 750 0     

4   600 60095

Budowa Zintegrowanego Systemu 
Komunikacji Publicznej miasta       
Gorzowa Wlkp.  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Poprawa miejskich systemów transportu, w 
tym: transportu publicznego oraz polepszenie 
jakości funkcjonowania transportu - 
zredukowanie zatłoczenia i poprawienie 
środowiska w celu zwiększenia atrakcyjności 
miasta jako miejsca działania gospodarki. 2005-2010 23 600 000 162 679 47 346 115 333 3 702 813 1 118 146 2 584 667 2 000 000 2 000 000   

5   750 75023
Regionalna Platforma Cyfrowa 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Przygotowanie organizacyjno-techniczne 
regionu do realizacji długotrwałego procesu 
budowy społeczeństwa informacyjnego i 
wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu 
i wykorzystania Internetu, dla szybszego i 
sprawniejszego zarządzania regionem oraz 
zapewnienia rozwoju elektronicznych usług 
dla ludności i podmiotów gospodarczych. 2005-2007 5 652 490 49 411 12 353 37 058 1 070 729 1 070 729   330 041 330 041   
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6     801 80195

Przebudowa infrastruktury 
edukacyjnej  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Kompleksowa rozbudowa i przebudowa 
budynków szkolnych, poprawiająca stan 
techniczny obiektów oraz poprawa 
warunków bezpieczeństwa i nauczania 2004-2009 10 945 056 635 635  1 788 000 1 788 000   315 000 315 000   

7   900 90095

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy 
Zawarcie  
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. 

Ochrona środowiska; budowa kanalizacji 
sanitarnej 2005-2010 31 000 000 160 000 160 000   3 900 000 3 900 000   5 300 000 5 300 000   

8   921 92113

Budowa Centrum Edukacji 
Artystycznej Urząd Miasta Gorzowa 
Wlkp. 

Rozwój w mieście kultury i oświaty 
artystycznej; budowa Centrum pozwoli na 
ujednolicenie kształcenia artystycznego. 2005-2008 48 000 000 73 651 73 651   14 127 000 14 127 000   5 150 000 5 150 000   

                

* Nakłady w poszczególnych latach nie obejmują finansowania ze środków zewnętrznych.            
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Poz. 560 
 

Uchwała Nr LXIII/725/2005 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
w sprawie ustalenia wydatków  majątkowych, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 
 

 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm ) ; art.12, pkt 11ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz.1592 ze zm) oraz art.130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) uchwala się 
co następuje : 
 
 § 1. Ustala się wykaz wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 2005 
roku, zgodnie z załącznikiem nr 1. 
 
 § 2. Ustala się plan finansowy wydatków nie podlegających wygaśnięciu z upływem 
2005 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze 
Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu . 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  
 
                                                                                                 Mieczysław Kędzierski  
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr LXIII/725/05 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 

 
Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

 

Lp. Nazwa zadania  Kwota  Termin 
realizacji 

1 Modernizacja wschodniego wylotu drogi nr 22         100 000  31.05.2006 r. 
2 Budowa i modernizacja oświetlenia        185 000  31.03.2006 r. 
3 Budowa parku przy ul. Czartoryskiego - Dekerta        169 000  30.06.2006 r. 
4 Budowa bulwaru ul. Nadbrzeżna     1 411 000  31.08.2006 r. 
  Ogółem   .     1 865 000    
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr LXIII/725/05 
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. 
z dnia 14 grudnia 2005 roku. 
 

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 
 

Dz. Rozdz § Treść Kwota 

1. 2. 3. 4. 5. 
600     Transport i łączność 1 511 000 

  60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 511 000 
      Wydział Inwestycji   
    6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 511 000 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 354 000 
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 169 000 
      Wydział Gospodarki Komunalnej   
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 000 
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 185 000 
      Wydział Gospodarki Komunalnej   
    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 185 000 

      RAZEM 1 865 000 
     
 
 

Poz. 561 
 

Zarządzenie nr 1667/I/2005 
Prezydenta  Miasta Gorzowa Wlkp. 

z dnia 29 listopada 2005 roku. 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i układu wykonawczego budżetu miasta na 2005 rok. 
 

Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 oraz art.126 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.)  
zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  617.523,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  617.523,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  617.523,00 
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  20.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 20.000,00 
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Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  597.523,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 596.000,00 
 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat  1.523,00 
 
 § 2. Zwiększa  się budżet miasta po stronie dochodów o kwotę  149.602,00 
Wydział Budżetu i Rachunkowości  149.602,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  17.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  17.000,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 17.000,00 
 
Dział 710 – Działalność usługowa  68.545,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68.545,00 
§ 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące  
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami  
realizowane przez powiat 68.545,00  
 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  35.000,00 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  35.000,00 
§ 6410 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone  
ustawami realizowane przez powiat  35.000,00 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna  29.057,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze  9.057,00 
 
§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.057,00 
 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  20.000,00 
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie (związkom gmin) ustawami 20.000,00 
 
 § 3. Zmniejsza  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  617.523,00 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  1.523,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  1.523,00 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  1.523,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne  1.523,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  616.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  616.000,00 
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Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia  20.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  20.000,00 
 
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  596.000,00 
§ 3110 – świadczenia społeczne  596.000,00 
 
 § 4. Zwiększa  się budżet miasta po stronie wydatków o kwotę  149.602,00 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami  17.000,00 
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa  17.000,00 
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  17.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  17.000,00 
 
Wydział Geodezji i Katastru  68.545,00 
Dział 710 – Działalność usługowa  68.545,00 
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 68.545,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych  68.545,00 
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  35.000,00 
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  35.000,00 
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  35.000,00 
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  35.000,00 
 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej  20.000,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna  20.000,00 
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  20.000,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        20.000,00 
 
Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy          9.057,00 
Dział 852 – Pomoc społeczna          9.057,00 
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze       9.057,00 
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników        2.489,00 
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne           513,00 
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy             69,00 
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia       2.686,00 
§ 4300 – zakup usług pozostałych        3.300,00 
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu 
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. i rozplakatowaniu. 
 
 

Prezydent Miasta  
 

Tadeusz Jędrzejczak 
 
 
 
 

 
 

45



Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 14 (145) / 2005 

INFORMACJE 

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Mieczysław Kędzierski 

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta  

Grażyna Wojciechowska 
Zbigniew Żbikowski 

Arkadiusz Marcinkiewicz 
każdy wtorek w godz. od 1500 do 1630 

 
Prezydent Miasta 

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

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Tadeusz Jankowski 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Zofia Bednarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Zastępca Prezydenta Miasta 

Ewa Piekarz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Sekretarz Miasta 

Ryszard Kneć 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 

 
Skarbnik Miasta 

Małgorzata Zienkiewicz 
każdy piątek w godz. od 1200 do 1500 
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