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Spis Treści
Poz. 3155
Uchwała Nr XXIV/292/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 marca 2016 r. zmieniająca
uchwałę NR XVII/176/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie
przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp."

Poz. 3156
Uchwała Nr XXIV/293/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3157
Uchwała Nr XXIV/294/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030

Poz. 3158
Uchwała Nr XXV/295/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2016 roku.

Poz. 3159
Uchwała Nr XXV/296/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.

Poz. 3160
Uchwała Nr XXV/297/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Poz. 3161
Uchwała Nr XXV/298/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3162
Uchwała Nr XXV/299/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3163
Uchwała Nr XXV/300/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030

Poz. 3164
Uchwała Nr XXV/301/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd

Poz. 3165
Uchwała Nr XXV/302/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
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Poz. 3166
Uchwała Nr XXV/303/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Poz. 3167
Uchwała Nr XXV/304/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie nadania nazwy Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego

Poz. 3168
Uchwała Nr XXV/305/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3169
Uchwała Nr XXV/306/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2016 rok.

Poz. 3170
Uchwała Nr XXV/307/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 3171
Uchwała Nr XXV/308/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 3172
Uchwała Nr XXV/309/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3173
Uchwała Nr XXV/310/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3174
Uchwała Nr XXVI/311/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajęte na prowadzenie
gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Poz. 3175
Uchwała Nr XXVI/312/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3176
Uchwała Nr XXVI/313/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3177
Uchwała Nr XXVI/314/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 3178
Uchwała Nr XXVI/315/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3179
Uchwała Nr XXVI/316/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030

Poz. 3180
Uchwała Nr XXVI/317/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

Poz. 3181
Uchwała Nr XXVI/318/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016"

Poz. 3182
Uchwała Nr XXVI/319/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97

Poz. 3183
Uchwała Nr XXVI/320/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
wydania opinii o lokalizacji kasyna gry

Poz. 3184
Uchwała Nr XXVI/321/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3185
Uchwała Nr XXVI/322/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3186
Uchwała Nr XXVI/323/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 3187
Uchwała Nr XXVI/324/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 3188
Uchwała Nr XXVI/322/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3189
Uchwała Nr XXVII/326/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2017
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Poz. 3190
Uchwała Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3191
Uchwała Nr XXVII/328/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3192
Uchwała Nr XXVII/329/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3193
Uchwała Nr XXVII/330/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3194
Uchwała Nr XXVII/331/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3195
Uchwała Nr XXVII/332/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3196
Uchwała Nr XXVII/333/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030

Poz. 3197
Uchwała Nr XXVII/334/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na rok 2017 w celu nabycia nieruchomości

Poz. 3198
Uchwała Nr XXVII/335/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości

Poz. 3199
Uchwała Nr XXVII/336/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej

Poz. 3200
Uchwała Nr XXVII/337/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3201
Uchwała Nr XXVII/338/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz. 3202
Uchwała Nr XXVII/339/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3203
Uchwała Nr XXVII/340/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 3204
Uchwała Nr XXVII/341/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 3205
Uchwała nr XXVIII/342/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 3206
Uchwała Nr XXVIII/343/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3207
Uchwała Nr XXVIII/344/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 3208
Uchwała Nr XXVIII/345/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Poz. 3209
Uchwała Nr XXVIII/346/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3210
Uchwała Nr XXVIII/347/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Poz. 3211
Uchwała Nr XXVIII/348/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Poz. 3212
Uchwała Nr XXVIII/349/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia zaktualizowanego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wlkp.
zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na lata
2014-2025.

Poz. 3213
Uchwała Nr XXVIII/350/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
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Poz.3214
Uchwała Nr XXVIII/351/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

Poz. 3215
Uchwała Nr XXVIII/352/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Poz. 3216
Uchwała Nr XXVIII/353/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Poz. 3217
Uchwała Nr XXVIII/354/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury
za pierwsze półrocze roku budżetowego

Poz. 3218
Uchwała Nr XXVIII/355/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3219
Uchwała Nr XXVIII/356/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3220
Uchwała Nr XXVIII/357/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3221
Uchwała Nr XXVIII/358/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3222
Uchwała Nr XXVIII/359/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3223
Uchwała Nr XXVIII/360/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030

Poz. 3224
Uchwała Nr XXVIII/361/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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Poz. 3225
Uchwała Nr XXVIII/362/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia obejmującego odpłatne świadczenie usług z zakresu
interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu świebodzińskiego

Poz. 3226
Uchwała Nr XXVIII/363/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych regulacją
ustawy - Karta Nauczyciela

Poz. 3227
Uchwała Nr XXVIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp.

Poz. 3228
Uchwała Nr XXVIII/365/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Poz. 3229
Uchwała Nr XXVIII/366/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych pod wspólną nazwą: Polityka Społeczna Gorzowa
Wielkopolskiego 2023+

Poz. 3300
Uchwała Nr XXVIII/367/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Poz. 3301
Uchwała Nr XXVIII/368/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi

Poz. 3302
Uchwała Nr XXVIII/369/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i użyczania

Poz. 3303
Uchwała Nr XXVIII/370/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany

Poz. 3304
Uchwała Nr XXVIII/371/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
rozpatrzenia petycji
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Poz. 3305
Uchwała Nr XXVIII/372/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi

Poz. 3306
Uchwała Nr Nr XXVIII/373/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 3307
Uchwała Nr Nr XXVIII/374/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
rozstrzygnięcia skargi.

Poz. 3308
Uchwała Nr XXX/375/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Poz. 3309
Uchwała Nr XXX/376/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Poz. 3310
Uchwała Nr XXX/377/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3311
Uchwała Nr XXX/378/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016-2030.

Poz. 3312
Uchwała Nr XXX/379/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXVI/318/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016"
Poz. 3313
Zarządzenie Nr 74/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 marca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Poz. 3314
Zarządzenie Nr 97/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3315
Zarządzenie Nr 114/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3316
Zarządzenie Nr 127/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 9 maja 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

9

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016

Poz. 3317
Zarządzenie Nr 153/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 maja 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3318
Zarządzenie Nr 174/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3319
Zarządzenie Nr 199/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3320
Zarządzenie Nr 202a/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3321
Zarządzenie Nr 231/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 3322
Zarządzenie Nr 236/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Poz. 3323
Zarządzenie Nr 251/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
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AKTY PRAWNE
Poz. 3155
Uchwała Nr XXIV/292/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/176/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp."
Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Zmianie ulega § 1 uchwały NR XVII/176/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30
września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp."
poprzez dodanie "do realizacji" i otrzymuje brzmienie "Przyjmuje się do realizacji "Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Miasta Gorzowa Wlkp.".
§ 2. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/176/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Miasta Gorzowa Wlkp." i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
uwaga: załącznik nr 1 do uchwały znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
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Poz. 3156
Uchwała Nr XXIV/293/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
2, 3, 4, art.214 pkt 1, art 215, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa sie wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.163.265 zł
1.163.265 zł

§ 2.1.Deficyt budżetu w kwocie 1.163.265 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 11.098.620 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 29.098.620 zł.
§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r.,
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/293/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85305
6050

Zmiana

Po zmianie

11 097 419,00

1 163 265,00

12 260 684,00

Żłobki

7 371 730,00

1 163 265,00

8 534 995,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 400 000,00

1 163 265,00

4 563 265,00

580 076 648,68

1 163 265,00

581 239 913,68

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/293/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.
Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody budżetu ogółem:

29 098 620,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym

952

24 820 970,00

2

Wolne środki, o których mowa w art..217
ust.2 pkt 6 ustawy

950

4 277 650,00

Dochody budżetu ogółem

570 141 293,68

Razem przychody i dochody budżetu

599 239 913,68

Rozchody budżetu ogółem
1

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

992

18 000 000,00

Wydatki budżetu ogółem

581 239 913,68

Razem rozchody i wydatki budżetu

599 239 913,68
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/293/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

przedmiotowej
2

Kwota dotacji w zł
podmiotowej
3

4

6 600 000

12 443 400
1 600 000
8 200 000

12 443 400

14

celowej
70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 238 442
77 750
336 600
0
26 287 433
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Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej
3

przedmiotowej
2

celowej
4
20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 040 000
2 445 461
900 000
0
110 000
1 060 000
3 829 800

12 909 435
0
168 847
5 142 300

0

18 220 582

10 735 099

Poz. 3157
Uchwała Nr XXIV/294/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229,
art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885
ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie
jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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uwaga: załączniki nr 1 i 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3158
Uchwała Nr XXV/295/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016
roku.
Na podstawie art. 35a ust.3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011r.
Nr 127 poz. 721 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych jednostkom
samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2003r. Nr 88 poz. 808 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zadania oraz środki na ich realizację z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu dla powiatu grodzkiego Razem:
3.259.355,-zł., z czego:
1. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie: 200.000,-zł., w tym:
1) dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej (art.12 a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych) - 60.000,-zł .
2) dofinansowanie do zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej (art.26e
ustawy) - 140.000,-zł.
2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie: 1.539.735,-zł., w tym:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 700.000,-zł.
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym - 672.905,-zł.
3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 66.830,-zł.
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -100.000,-zł
3. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie:
1.519.620,-zł. w tym:
1) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.35
ust 1 pkt 8 - 1.519.620,-zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do dokonywania przeniesień
środków finansowych na poszczególne zadania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3159
Uchwała Nr XXV/296/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1515 ze zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U z 2015r. poz.1484 ze zm.)
w związku z art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 856 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. w 2016r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Gorzów Wlkp.;
2) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., jednostkę organizacyjną,
przy pomocy której Prezydent wykonuje zadania;
4) Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską;
5) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Fabrycznej 97 w Gorzowie Wlkp., które jest jednostką organizacyjną Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.);
7) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy;
8) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy;
9) programie – należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie miasta.
§ 2. Realizatorami Programu są:
1) Straż;
2) Urząd.
Rozdział 2
Cel i zadania programu
§ 3.1.Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie
bezdomności zwierząt na terenie Gorzowa Wlkp.
2.Zadania priorytetowe Programu to:
a) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;
b) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
c) odławianie bezdomnych zwierząt;
d) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku;
e) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
f) usypianie ślepych miotów;
g) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
h) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
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Rozdział 3
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta realizują:
1) Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
poprzez przyjmowanie do schroniska i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym dostarczanym
przez firmę wyłapującą bezdomne zwierzęta, której Miasto powierzyło wykonanie zadania
odławiania bezdomnych zwierząt; w 2016 r. wyłapywaniem bezdomnych zwierząt zajmuje się firma
„Szczecińskie Ratownictwo Weterynaryjne” Kamila Rodecka z siedzibą w Szczecinie, ul. Księżnej
Anastazji 20 lok. 9, 71-669 Szczecin,
2) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. poprzez wskazanie
gospodarstwa rolnego zapewniającego miejsce i opiekę zwierzętom gospodarskim pozostającym
bez właściciela oraz zwierzętom gospodarskim odebranym właścicielom na podstawie decyzji
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. W 2016 r. jest to Gospodarstwo Rolne, ul. Wał Długi 5, 66-400
Gorzów Wlkp.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie oraz leczenie,
realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego poprzez:
1) zakup karmy oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu organizowanie zbiórek
i przekazywanie karmy organizacjom społecznym, a dalej opiekunom (karmicielom) kotów wolno
żyjących, którzy są zarejestrowani w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
lub rejestrach organizacji pozarządowych;
2) kierowanie zwierząt na leczenie, w ramach umów zawartych z zakładami leczniczymi dla
zwierząt;
3) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji
pozarządowych i przedstawiciela Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Urzędu Miasta;
§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje: Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania
nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku i oddawanie ich do adopcji
osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Kwestie związane z pozyskiwaniem
nowych właścicieli określa Regulamin Porządkowy Schroniska dla Bezdomnych zwierząt
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97 wprowadzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. Nr 658/III/2012 dnia 27 lipca 2012 r.
§ 7.1.Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizuje Urząd poprzez zawarcie umów z lecznicami dla zwierząt w zakresie
opieki weterynaryjnej; w 2016 r. całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia
„Centrum Zdrowia Małych Zwierząt” Domaradzki Artur, Stolarek Paweł Spółka jawna z siedzibą
w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 38, 66-400 Gorzów Wlkp.
2.Koszty leczenia bezdomnych zwierząt ze schroniska ponosi Miasto.
3.Koszty leczenia pozostałych zwierząt bezdomnych, które zostały ranne w wyniku wypadku
drogowego na terenie miasta, ponosi Miasto.
Rozdział 4
Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną sterylizację albo kastrację
zwierząt bezdomnych realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu
Miasta poprzez:
1) przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych
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zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;
2) realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących
z terenu Miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te zabiegi oraz
wydanie skierowań sterylizacyjnych społecznym opiekunom zwierząt; w 2016 r. zabiegi będą
wykonywane w Lecznicy Weterynaryjnej „Usługi Weterynaryjne” Agnieszka Goniuch - Pińczak i
Mirosław Pińczak Spółka Partnerska Lekarzy Weterynarii z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Okólna
27 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
§ 9.1.Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta realizuje podmiot, któremu Miasto
zleci wykonanie tego zadania, a który ma przeszkolonych przedstawicieli w zakresie
podejmowania interwencji doraźnych lub planowanych w zakresie odławiania zwierząt, a także
posiada odpowiedni do tego celu sprzęt.
2.Odłowione zwierzęta przekazane są do Schroniska w celu zapewnienia im bezterminowej opieki
do czasu adopcji.
3.Odłowione zwierzęta ranne są przewożone do zakładu leczniczego, z którym Miasto ma zawartą
umowę.
4.Odłowione bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego,
o którym mowa w § 4 pkt 2 Programu.
§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 856 ze zm.) realizuje: Wydział
Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta poprzez dokonywanie przez
lekarza weterynarii, w sposób humanitarny i nie powodujący w nich stresu i udręczeń, zabiegów
usypiania ślepych miotów zwierząt urodzonych w schronisku.
Rozdział 5
Finansowanie Programu
§ 11. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza w swoim
budżecie Miasto. W roku 2016 wynoszą one 630 910,00 zł.
§ 12. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług i dostaw,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.).
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3160
Uchwała Nr XXV/297/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Kłodawa,
Deszczno i Santok, w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.
(ZIT MOF GW), zgodnie z Osią Priorytetową 8. Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2.
Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych — ZIT
Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.
§ 2. Miasto Gorzów Wlkp. będzie pełnić rolę Lidera projektu.
§ 3. Zakres wspólnego przedsięwzięcia i finansowania określony zostanie w odrębnym
porozumieniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

20

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016

Poz. 3161
Uchwała Nr XXV/298/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

50.000 zł
50.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwieksza sie wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

50.000 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/298/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Przed zmianą

Administracja publiczna
Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

75023
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

Żłobki

85305
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

Razem:
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Zmiana

Po zmianie

40 738 943,00
36 034 148,00

50 000,00
50 000,00

40 788 943,00
36 084 148,00

2 176 274,00

50 000,00

2 226 274,00

12 260 684,00

- 50 000,00

12 210 684,00

8 534 995,,00

- 50 000,00

8 484 995,00

4 563 265,00

- 50 000,00

4 513 265,00

581 239 913,68

0,00

581 239 913,68
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Poz. 3162
Uchwała Nr XXV/299/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515 ze zm.); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w związku
z art. 19b,pkt 1, art. 19g pkt 2, art.19h, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej
Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.1340 ze zm) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

149.882 zł
92.082 zł
57.800 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

149.882 zł
92.082 zł
57.800 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/299/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

754
75411
6260

Przed zmianą
12 345 150,00

57 800,00

12 402 950,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 335 150,00

57 800,00

12 392 950,00

0,00

57 800,00

57 800,00

15 815 476,00

92 082,00

15 907 558,00

768 056,00

486,00

768 542,00

0,00

486,00

486,00

56 496,00

6 000,00

62 496,00

0,00

6 000,00

6 000,00

8 399 036,00

60 084,00

8 459 120,00

9 904,00

59 184,00

69 088,00

0,00

900,00

900,00

69 697,00

2 758,00

72 455,00

1 221,00

2 758,00

3 979,00

928 158,00

1 509,00

929 667,00

5 262,00

1 509,00

6 771,00

4 767 933,00

21 245,00

4 789 178,00

892 435,00

21 245,00

913 680,00

570 141 293,68

149 882,00

570 291 175,68

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

Szkoły podstawowe

80101
0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Szkoły podstawowe specjalne

80102
0960
80104

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Przedszkola

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970

Wpływy z różnych dochodów

80110

Gimnazja
0970

Wpływy z różnych dochodów
Szkoły zawodowe

80130
0970

Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne

80148
0830

Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Wpływy z usług

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/299/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

754
75411
6060

Przed zmianą
15 338 936,00

57 800,00

15 396 736,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 335 000,00

57 800,00

12 392 800,00

0,00

57 800,00

57 800,00

180 355 881,00

92 082,00

180 447 963,00

43 841 396,00

486,00

43 841 882,00

17 738,00

486,00

18 224,00

3 942 975,00

6 000,00

3 948 975,00

41 237,00

3 500,00

44 737,00

7 380,00

2 500,00

9 880,00

25 541 842,00

60 084,00

25 601 926,00

468 941,00

80,00

469 021,00

66 672,00

520,00

67 192,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkoły podstawowe

80101
4240

Zakup środków dydaktycznych i książek
Szkoły podstawowe specjalne

80102
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

80104

Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Przedszkola
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4270

Zakup usług remontowych

172 844,00

59 184,00

232 028,00

4300

Zakup usług pozostałych

457 828,00

300,00

458 128,00

25 362 738,00

2 758,00

25 365 496,00

298 581,00

2 758,00

301 339,00

29 062 068,00

1 509,00

29 063 577,00

46 913,00

1 509,00

48 422,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

9 064 815,00

21 245,00

9 086 060,00

Zakup środków żywności

4 713 584,00

21 245,00

4 734 829,00

581 239 913,68

149 882,00

581 389 795,68

80110

Gimnazja
4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Szkoły zawodowe

80130
4270
80148
4220

Zakup usług remontowych

Razem:
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Poz. 3163
Uchwała Nr XXV/300/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229,
art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze
zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
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Poz. 3164
Uchwała Nr XXV/301/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie
Wlkp. bonifikaty w wysokości 90% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
gruntowej położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Kosynierów Gdyńskich 22-23, obejmującej działkę
Nr 753/1 o pow.1613m2 zabudowaną dwukondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem oraz udział
½ części w działce Nr 753/2 o pow.263m2, przeznaczonej na prowadzenie działalności statutowej
w zakresie pomocy społecznej polegającej m.in. na: opiece zdrowotnej i opiekuńczowychowawczej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3165
Uchwała Nr XXV/302/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/655/2008 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94,
poz. 1419 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości
położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.Kasprzaka o wartości 6.496.426 zł, obejmującej działki gruntu
Nr 1052/2 i 1342/2 o łącznej pow.118.616m² przeznaczoną pod działalność produkcyjną, składy
i magazyny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3166
Uchwała Nr XXV/303/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) i art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospopdarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.) uchwala się co następuję:
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na okres 10 lat części działki gruntu Nr 488/2 o pow.1.400m2, położonej w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Matejki, z przeznaczeniem na cele parkingowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3167
Uchwała Nr XXV/304/2016
Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie nadania nazwy Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę: Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego drodze na terenie Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego, odchodzącej od ronda marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku
zachodnim do ul. Kazimierza Wielkiego.
§ 2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr L/492/2001 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 lutego 2001 r. w
sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzowa Wlkp. skreśla się §1 pkt 1 o treści
"ALEJA ODRODZENIA POLSKI - przedłużenie istniejącej Alei Odrodzenia Polski: a) w kierunku
wschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego b) w kierunku zachodnim do ulicy Franciszka Walczaka".
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

w

Wydziale

Organizacyjnym

Poz. 3168
Uchwała Nr XXV/305/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Nr XXVIII/303/2012 z dnia 28 marca
2012r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa Wlkp."
uchwala się co następuje:
§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp., otrzymują Pan/i.
1) Gajda Marzanna
2) Jagiełło Augustyn
3) Jędrzejczyk Bogumiła
4) Madej Władysław
5) Mazur Zbigniew
6) Mokrzycki Jan
7) Pietkun Piotr
8) Pomiotło Czesław
9) Świrepo Jan
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3169
Uchwała Nr XXV/306/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. na 2016 rok.
Na podstawie art. 21 ust.3 w związku z art.18a ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1515 ze zm.) § 96 ust.3 uchwały Nr VII/58/2003
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta Gorzowa Wlkp.
(Dz.Urz.Woj.Lubuskiego z dnia 21 lutego 2003r. Nr 9, poz.174), zmienionej uchwałą
nr XXXI/475/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2008r. (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego
z dnia 16 kwietnia 2008r. Nr 34, poz.721), uchwałą nr LXXXIII/1293/2010 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 27 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 23 grudnia 2010r. Nr 120,
poz.1930), uchwałą nr XXVIII/289/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. poz. 887) oraz uchwałą nr XVIII/195/2015 Rady
Miasta z dnia 28.10.2015r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z dnia 3 listopada 2015r. poz. 1843) uchwala
się co następuje:
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§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje do realizacji następujący plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2016r.
1. I i II kwartał:
1) Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta oraz wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.
2) Zasady określające dysponowanie środkami publicznymi przez dyrektorów jednostek
komunalnych (2014 r.). – Kontrola sprawdzająca.
3) Opracowanie i wdrożenie w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. procedur przeciwdziałania
mobbingowi. – Kontrola sprawdzająca.
4) Prawidłowość wydatkowania pieniędzy na sport w latach 2013-2014. – Kontrola kompleksowa.
5) Podjęcie przez Miasto inicjatywy zmiany przepisów Uchwały Rady Miasta XI/120/2003 z 21
maja 2003 r. w celu doprecyzowania zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
– Kontrola sprawdzająca.
6) Omówienie sprawy zamiany działki należącej do Miasta na nieruchomość przy ulicy
Warszawskiej - Uchwała nrXVII/168/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty na rzecz Telewizji Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.
2. III i IV kwartał:
1) Naliczanie przez Miasto (zamawiającego) kar umownych za niewykonanie inwestycji (remontów)
lub przekroczenie terminów. – Kontrola problemowa.
2) Konkursy dotyczące infrastruktury miejskiej zamówione przez Miasto w latach 2011-2014 i ich
wdrażanie. – Kontrola problemowa.
3) Stan zaawansowania projektu utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego na terenie byłego
szpitala przy ul. Warszawskiej – Kontrola problemowa.
4) Kwestie dotyczące pustostanów w mieście.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3173
Uchwała Nr XXV/310/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2015r. poz.1515 ze zm.) oraz § 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2033 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp.
z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp., (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9,
poz.174 z dnia 21 lutego 2003 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.: |Komisja
Budżetu i Finansów:
1. Przemysław Granat - Przewodniczący,
2. Mirosław Rawa - Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Paluch,
4. Marcin Kurczyna,
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5. Sebastian Pieńkowski,
6. Izabela Piotrowicz,
7. Patryk Broszko,
8. Robert Surowiec,
9. Grzegorz Musiałowicz.
Komisja Gospodarki i Rozwoju:
1. Marta Bejnar-Bajnarowicz – Przewodnicząca
2. Jerzy Wierchowicz – Wiceprzewodniczący
3. Sebastian Pieńkowski,
4. Mirosław Rawa,
5. Grzegorz Musiałowicz,
6. Jan Kaczanowski,
7. Zbigniew Syska, |8.Jerzy Synowiec,
8. Izabela Piotrowicz,
Komisja Oświaty i Wychowania:
1. Halina Kunicka - Przewodnicząca,
2. Piotr Zwierzchlewski - Wiceprzewodniczący,
3. Grażyna Wojciechowska,
4. Zbigniew Syska,
5. Jan Kaczanowski,
6. Michał Szmytkowski,
7. Jerzy Sobolewski,
8. Robert Jałowy.
Komisja Kultury, Sportu i Promocji:
1. Jerzy Sobolewski - Przewodniczący,
2. Patryk Broszko - Wiceprzewodniczący,
3. Piotr Paluch,
4. Grażyna Wojciechowska,
5. Krzysztof Kochanowski,
6. Michał Szmytkowski,
7. Artur Andruszczak,
8. Halina Kunicka,
9. Aleksandra Górecka,
10. Paweł Ludniewski,
11. Zbigniew Syska.
Komisja Spraw Społecznych:
1. Paweł Ludniewski - Przewodniczący,
2. Grażyna Wojciechowska - Wiceprzewodnicząca,
3. Grzegorz Musiałowicz,
4. Krzysztof Kochanowski,
5. Aleksandra Górecka,
6. Artur Andruszczak,
7. Halina Kunicka,
8. Michał Szymytkowski.
§ 2. Traci moc uchwała nr II/4/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 5 grudnia 2014r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzów Wlkp., zmieniana
uchwałą nr IV/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3174
Uchwała Nr XXVI/311/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajęte na
prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1990r. o podatkach i opłatach loklanych1 (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajęte na
prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, świadczonych na
potrzeby szkoły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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Poz. 3175
Uchwała Nr XXVI/312/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w związku z
art. 19b,pkt 1, art. 19g pkt 2, art.19h, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej
Straży Pożarnej (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.1340 ze zm) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.000.010 zł
1.000.010 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1.000.010 zł
1.000.010 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/312/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Dział

Rozdział

Paragraf

754
75411

6260

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 406 950,00

1 000 010,00

13 406 960,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 396 950,00

1 000 010,00

13 396 960,00

57 800,00

1 000 010,00

1 057 810,00

571 556 455,24

1 000 010,00

572 556 465,24

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/312/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016r.
Dział

Rozdział

Paragraf

754
75411

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 400 736,00

1 000 010,00

16 400 746,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 396 800,00

1 000 010,00

13 396 810,00

1 500 000,00

1 000 000,00

2 500 000,00

57 800,00

10,00

57 810,00

582 655 075,24

1 000 010,00

583 655 085,24

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:
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Poz. 3176
Uchwała Nr XXVI/313/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, art.214 pkt
1, 3 art.215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r. poz.885
ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

116.883 zł
116.883 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

116.883 zł
116.883 zł

§ 3. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
do
uchwały
budżetowej
na
2016
rok
Nr
XX/246/2015
Rady
Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/313/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85324
0970

109 926,00

1 491 024,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

17 487,00

109 926,00

127 413,00

Wpływy z różnych dochodów

17 487,00

109 926,00

127 413,00

12 179 046,00

6 957,00

12 186 003,00

10 000,00

6 957,00

16 957,00

0,00

6 957,00

6 957,00

572 556 465,24

116 883,00

572 673 348,24

Schroniska dla zwierząt

90013
0960

Po zmianie

1 381 098,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Zmiana

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/313/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

852

Przed zmianą

Pomoc społeczna
85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiana

Po zmianie

122 342 151,24

104 926,00

122 447 077,24

1 050 487,00

104 926,00

1 155 413,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

679 777,00

52 843,00

732 620,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

127 708,00

10 255,00

137 963,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

17 912,00

1 470,00

19 382,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

11 346,00

3 345,00

14 691,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 278,00

13 295,00

53 573,00

4300

Zakup usług pozostałych

57 494,00

22 118,00

79 612,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 000,00

336,00

7 336,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 691,00

1 094,00

20 785,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 323,00

170,00

3 493,00

12 211 510,00

5 000,00

12 216 510,00

Powiatowe urzędy pracy

2 238 442,00

5 000,00

2 243 442,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2 238 442,00

5 000,00

2 243 442,00

39 781 145,00

6 957,00

39 788 102,00

421 810,00

6 957,00

428 767,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85333
2320

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Schroniska dla zwierząt

90013
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32 000,00

5 000,00

37 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 000,00

1 957,00

66 957,00

583 655 085,24

116 883,00

583 771 968,24

Razem:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/313/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział

Kwota dotacji w zł
podmiotowej

przedmiotowej

1

2

600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

celowej

3

4

70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 243 442
77 750
336 600
0

6 600 000

12 443 400
1 600 000
8 200 000

12 443 400

26 292 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1

Kwota dotacji w zł
podmiotowej

przedmiotowej
2

3

630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921

4

12 909 435
0
168 847
5 150 700

926
RAZEM
DOTACJE

celowej
20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 462 853
900 000
0
80 000
1 060 000

3 829 800
0

18 228 982
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Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/313/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Przychody

Klasyfikacja
budżetowa
Lp.

Nazwa zakładu budżetowego

Planowany
stan
środków

w tym:

Dział

Rozdział

Razem

5.

1.

2.

3.

4.

1

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

700

70001

Koszty

65 945 988

w tym:

Dotacje

6.
27 920 641

Razem

Koszty
bieżące

Inwestycje

7.

8.

9.

65 788 631

42 467 990

23 320 641

5 904 606

5 897 006

7 600

71 693 237

48 364 996

23 328 241

w tym dotacja celowa

Stan środków na początek roku
Stan środków na koniec roku
2

822 643
980 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji

21 320 641
926

92604

5 893 000

1 600 000
w tym dotacja celowa

Stan środków na początek roku

734 063

Stan środków na koniec roku

722 457

0

Ogółem

71 838 988
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Poz. 3177
Uchwała Nr XXVI/314/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, art.235, art.
236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze
zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

154.098 zł
154.098 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

154.098 zł
154.098 zł

111.523 zł

111.523 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801
80110
2701

15 907 558,00

111 523,00

16 019 081,00

Gimnazja

72 455,00

111 523,00

183 978,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł

32 889,00

111 523,00

144 412,00

12 186 003,00

42 575,00

12 228 578,00

Gospodarka odpadami

0,00

42 575,00

42 575,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych

0,00

42 575,00

42 575,00

572 673 348,24

154 098,00

572 827 446,24

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90002
2460

Razem:

Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801
80110

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/314/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Gimnazja

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/314/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

180 568 931,00

111 523,00

180 680 454,00

25 368 953,00

111 523,00

25 480 476,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

14 918,00

5 384,00

20 302,00

4301

Zakup usług pozostałych

72 753,00

106 139,00

178 892,00

39 788 102,00

42 575,00

39 830 677,00

Gospodarka odpadami

30 000,00

42 575,00

72 575,00

Zakup usług pozostałych

30 000,00

42 575,00

72 575,00

583 771 968,24

154 098,00

583 926 066,24

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90002
4300

Razem:
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Poz. 3178
Uchwała Nr XXVI/315/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
2, 3, 4, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.
z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.109.000 zł
1.509.000 zł
600.000 zł

§ 2.1.Deficyt budżetu w kwocie 2.109.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 13.207.620 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 31.207.620 zł.
§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/315/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60015
4270
900
90001
6050
90004
4300

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

79 299 240,00

669 000,00

79 968 240,00

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne)

32 802 238,00

669 000,00

33 471 238,00

2 150 998,00

669 000,00

2 819 998,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

39 830 677,00

1 440 000,00

41 270 677,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

23 660 099,00

600 000,00

24 260 099,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 420 099,00

600 000,00

21 020 099,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2 191 726,00

840 000,00

3 031 726,00

Zakup usług pozostałych

2 121 726,00

840 000,00

2 961 726,00

583 926 066,24

2 109 000,00

586 035 066,24

Zakup usług remontowych

Razem:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/315/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.

Lp.

1

Kwota

2

3

Przychody budżetu ogółem:

4

31 207 620,00

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym

952

24 820 970,00

2

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6
ustawy

950

6 386 650,00

Dochody budżetu ogółem

572 827 446,24

Razem przychody i dochody budżetu

604 035 066,24

Rozchody budżetu ogółem
1

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Wydatki budżetu ogółem

992

18 000 000,00
586 035 066,24

Razem rozchody i wydatki budżetu

604 035 066,24

Poz.3179
Uchwała Nr XXVI/316/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
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Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3180
Uchwała Nr XXVI/317/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 3 pkt 1 uchwały Nr
XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego Nr 94, poz. 1419 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości położonych
w Gorzowie Wlkp. przy:
1)ul.Wał Okrężny, obejmującej niezabudowane działki gruntu nr 352/1, nr 1857/3 i nr 1857/4 o
łącznej pow. 15.466m2,
2)ul.Wał Okrężny i ul.Trasa Nadwarciańska, obejmującej niezabudowane działki gruntu nr 352/3 i
nr 1857/8 o łącznej pow. 9.773m2,
§ 2. Darowizna nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na
cel publiczny - pod budowę siedziby Urzędu Celnego w Gorzowie Wlkp. i Urzędu Skarbowego w
Gorzowie Wlkp.
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§ 3. W przypadku nie wykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega
odwołaniu.
§ 4. Uchyla się uchwałę nr XIX/236/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada
2015r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3181
Uchwała Nr XXVI/318/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod
nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) uchwala się co
następuje:
§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przyjmuje dotację w wysokości 42 574,14 zł (słownie:
czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 14/100) ze środków finansowych
pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze z przeznaczeniem jej na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
Poz. 3182
Uchwała Nr XXVI/319/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 856 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
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komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.1.Rada Miasta uchwala następujące stawki opłat i cennik usług w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97:
1)Stawki opłat w przypadku adopcji psa nierasowego:
a)szczeniak - 30 zł,
b)pies w wieku do 5 lat - 35 zł
c)pies w wieku powyżej 5 lat - 30 zł.
2)Stawki opłat w przypadku adopcji psa wykazującego cechy psa rasowego:
a)szczeniak - 40 zł,
b)pies w wieku do 5 lat - 45 zł,
c)pies w wieku powyżej 5 lat - 40 zł.
3)Adopcja psa z rodowodem - 80 zł.
4)Bezpłatnie mogą być wydawane zwierzęta powyżej 8 roku życia i zwierzęta, które są w słabej
kondycji zdrowotnej lub źle znoszą pobyt w schronisku (na podstawie opinii lekarza weterynarii), a
także zwierzęta trwale okaleczone (deformacja kości i ciała po urazach i złamaniach, ubytki części
ciała np.: brak oka, ucha, kończyny, ogona).
5)Cennik usług:
a)zwrot kosztów pobytu psa w Schronisku w przypadku odbioru przez właścieciela - 20 zł/dobę,
b)przyjęcie psa do Schroniska w związku z trudną sytuacją właściciela - 25 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/209/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca
2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat i cennika usług obowiązujących w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega umieszczeniu na tablicy informacyjnej w
Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 97.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3183
Uchwała Nr XXVI/320/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry
Na podstawie art. 35 pkt. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612), uchwala się , co następuje:
§ 1. Opiniuje się pozytywnie lokalizację kasyna gry w budynku położonym w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 82 w "Hotelu Mieszko" na rzecz Zjednoczonego
Przedsiębiorstwa Rozrywkowego S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15,
zarejestrowanego pod nr KRS 0000029876.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3184
Uchwała Nr XXVI/321/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z
2016r. poz.446) oraz § 88 ust.3 uchwały Nr VII/58/2033 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia 17
lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp., (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z
dnia 21 lutego 2003 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XXV/310/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. wprowadza
się zmianę:| - do składu osobowego Komisji Oświaty i Wychowania powołuje się radną Marię
Surmacz.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3185
Uchwała Nr XXVI/322/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z
2016r. poz.446) oraz § 96 - 114 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17
lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z
dn. 21 lutego 2003r. ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. powołanej uchwałą nr
II/5/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa
Wlkp., zmienionej uchwałą XXII/290/2016 z dnia 11 lutego 2016r. powołuje się radną Marię
Surmacz.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3188
Uchwała Nr XXVII/325/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Gorzowie Wlkp., stawek opłat za postój
pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.
Na podstawie art. 13b ust. 3 i ust. 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustala się Strefę Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Mapa Strefy Płatnego Parkowania Miasta Gorzowa Wlkp. stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Ustala się stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie
Płatnego Parkowania, określone w załączniku nr 3 do uchwały.
4. Określa się opłatę dodatkową za nie uiszczenie opłat za parkowanie, o których mowa w ust. 3,
określoną w załączniku Nr 3 do uchwały.
5. Sposób pobierania opłat, o których mowa w ust. 3 i 4 określa załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
25 listopada 2009 r. w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp. oraz Uchwały zmieniające: z dnia 30 czerwca 2010 r.
Nr LXXVII/1195/2010, z dnia 24 października 2012 r. Nr XXXVI/410/2012, z dnia 19 grudnia 2012 r.
Nr XL/463/2012, z dnia 30 października 2013 r., Nr LVII/644/2013 z dnia 27 maja 2015 r.
Nr XII/99/2015.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
uwaga: załącznik nr 2 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 217
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/325/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Strefa Płatnego Parkowania w Gorzowie Wlkp. obejmuje następujące ulice:
1) ul. Warszawska – od ul. Stanisława Cichońskiego do ul. Zbigniewa Herberta
2) ul. Generała Władysława Sikorskiego - od ul. Zbigniewa Herberta do ul. Dworcowej
3) ul. Pionierów
4) ul. Zbigniewa Herberta
5) ul. Obotrycka
6) ul. Wodna
7) ul. Lutycka
8) ul. Dzieci Wrzesińskich
9) ul. Hawelańska
10) ul. Wełniany Rynek
11) ul. Zabytkowa
12) ul. Władysława Jagiełły
13) ul. Mostowa
14) ul. Łazienki
15) ul. Łużycka
16) ul. Stara
17) ul. Młyńska
18) ul. Pocztowa
19) ul. Bolesława Chrobrego – od ul. Spichrzowej do ul. 30 – go Stycznia
20) ul. Stanisława Cichońskiego
21) ul. Spichrzowa
22) ul. Nadbrzeżna – od ul. Garbary do Mostu Staromiejskiego
23) ul. Składowa
24) ul. Dworcowa
25) ul. Orląt Lwowskich - od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. Ewarysta Estkowskiego
26) ul. Ewarysta Estkowskiego – od ul. Orląt Lwowskich do ul. Kosynierów Gdyńskich
27) ul. Kosynierów Gdyńskich – od ul. Generała Władysława Sikorskiego do ul. 30 – go Stycznia
28) ul. Józefa Wybickiego
29) ul. Władysława Łokietka
30) ul. Michała Drzymały – od ul. Władysława Jagiełły do ul. Władysława Łokietka
31) ul. Strzelecka
32) ul. Garbary
33) ul. Zaułek
34) ul. Plac Stary Rynek
35) ul. Armii Polskiej od ul. Władysława Łokietka do ul. 30 – go Stycznia
36) ul. 30 – go Stycznia od ul. Kosynierów Gdyńskich do ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego
37) ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego – od ul. Władysława Jagiełły do ul. 30- go Stycznia
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/325/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Lp.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Wyszczególnienie

Strefa Płatnego
Parkowania

Opłata jednorazowa za pierwszą godzinę:
w tym:
- za pierwsze 15 minut
- za pierwsze pół godziny
Opłata jednorazowa za 2 godzinę
Opłata jednorazowa za 3 godzinę
Opłata jednorazowa za każdą następną godzinę
Abonament za parkowanie:
- 1 – tygodniowy
- 1 – miesięczny
- 1 – roczny
Abonament za parkowanie dla mieszkańców SPP.
- 1- miesięczny
- 1- roczny
Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za
postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
Ustala się zerową stawkę opłaty dla następujących
użytkowników dróg:
1) poruszających się pojazdami oznakowanymi,
konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób
niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub
pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, na
wyznaczonych miejscach,
2) poruszających się samochodami służbowymi Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
3) poruszających się samochodami firm wykonujących
prace na rzecz dróg.

2,50
0,50
1,00
3,00
3,50
2,50
60,00
150,00
999,00
20,00
120,00
50,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/325/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Sposób pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w
Strefie Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój
§ 1.1. Użyte w uchwale określenia i skróty oznaczają:
1) Parkowanie – postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP.
2) SPP - Strefa Płatnego Parkowania.
3) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Gorzowie Wlkp., czynne w godzinach
funkcjonowania SPP.
4) Administrator SPP – podmiot administrujący Strefą Płatnego Parkowania.
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5) Kontroler SPP – pracownik BSPP uprawniony do kontroli czasu postoju pojazdów na miejscach
wyznaczonych w SPP, abonamentów i wystawiania wezwań z tytułu nieuiszczonej opłaty za
parkowanie.
6) Karta parkingowa – dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania na miejscach
wyznaczonych w SPP w rozumieniu przepisów Prawo o ruchu drogowym.
7) Abonament za parkowanie dla mieszkańców SPP – dokument zawierający numer seryjny oraz
ulicę, przy której zlokalizowane jest miejsce zamieszkania użytkownika pojazdu w granicach SPP.
Abonament przysługuje wyłącznie dla pojazdu o rzeczywistej masie całkowitej do 2,5 ton. Osoba
zamieszkała w granicach SPP może posiadać jeden abonament dla mieszkańca. Osoby
zamieszkałe pod jednym adresem mogą otrzymać maksymalnie dwa abonamenty dla mieszkańca
na użytkowane przez siebie pojazdy.
8) Abonament za parkowanie - dokument stwierdzający opłatę za parkowanie w SPP w określonym
czasie (tygodnie, miesiące, rok). Zawiera nr seryjny hologramu i datę ważności abonamentu.
9) Parkomat- automat do sprzedaży biletów parkingowych .
10) Bilet parkingowy - dokument stwierdzający czas, za jaki opłacono parkowanie pojazdu.
11) Przekroczenie czasu parkowania – parkowanie ponad czas określony na bilecie parkingowym
lub za pomocą aplikacji mobilnej.
12) Opłata mobilna – opłata za rzeczywisty czas postoju w SPP za pomocą aplikacji mobilnej.
13) Winieta parkingowa – dokument potwierdzający korzystanie z aplikacji mobilnej umożliwiającej
opłatę za postój w SPP.
§ 2.1. Parking płatny jest parkingiem niestrzeżonym.
2. Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat za
parkowanie. Wykaz ulic w SPP określa załącznik Nr 1 niniejszej uchwały
3. Zastrzeżone wydzielone stanowiska postojowe (koperty) na prawach wyłączności są wyłączone
z ogólnie dostępnych miejsc parkingowych w SPP. Wykupienie takiego miejsca może nastąpić
tylko i wyłącznie za zgodą organu zarządzającego ruchem.
4. Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-44 " strefa płatnego parkowania". Znak D-44
oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu, na wyznaczonych miejscach, pobierana jest
opłata. W strefie oznakowanej znakiem D-44 postój w czasie wskazanym na znaku, bez wniesienia
opłaty jest zabroniony, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona
została zerowa stawka opłaty.
5. Wyjazdy ze strefy oznakowane są znakami D-45 "koniec strefy płatnego parkowania".
6. Płatne miejsca do parkowania (zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)
oznakowane są znakami D-18 „parking” i D-18 „parking” z napisem „koniec parkingu”.
§ 3.1. Opłaty za parkowanie w SPP obowiązują w dniach: - od poniedziałku do piątku
- w godzinach od 9:00 do 18:00.
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2. Parkujący w SPP zobowiązani są do wniesienia opłaty za parkowanie poprzez:
1) wykupienie biletu parkingowego za kwotę odpowiadającą przewidywanemu czasowi
parkowania,
2) wykupienie w BSPP abonamentu,
3) aplikację mobilną.
3. Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za parkowanie (bilet parkingowy, abonament, winieta
parkingowa) lub dokument upoważniający do bezpłatnego parkowania na wyznaczonych
miejscach (karta parkingowa), należy umieścić za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w
sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
4. Opłacenie czasu parkowania jest proporcjonalne do wartości użytej monety lub monet.
Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 15 minut.
5. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym miejscu postojowym upoważnia do jego
użycia na innym w ramach opłaconego limitu czasu.
6. Wykupienie abonamentu za parkowanie upoważnia do nieograniczonego postoju na dowolnym,
ogólnodostępnym miejscu do parkowania.
7. Abonament za parkowanie dla mieszkańców SPP upoważnia do parkowania pojazdu w
odległości maksymalnej 100 m od miejsca zamieszkania.
8. Parkujący bez ważnego abonamentu za parkowanie lub abonamentu za parkowanie dla
mieszkańców SPP zobowiązani są uiścić opłatę za parkowanie na zasadach określonych niniejszą
uchwałą.
9. Karta parkingowa wydana za granicą uprawnia do bezpłatnego parkowania pojazdu na miejscu
wyznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.
§ 4.1. W przypadku stwierdzenia przez kontrolerów SPP parkowania bez wniesionej opłaty,
korzystający ze SPP zobowiązany jest na podstawie wezwania pozostawionego przez kontrolera
SPP do wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości określonej w załączniku nr 3, na konto Urzędu
Miasta Gorzowa Wlkp.
2. W przypadku przekroczenia czasu parkowania korzystający ze SPP jest obowiązany na
podstawie wezwania pozostawionego przez kontrolera SPP niezwłocznie uiścić opłatę w Biurze
SPP. Opłata naliczona zostanie za czas od godziny określonej na bilecie parkingowym do
momentu jej wniesienia według stawek opłat określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
W przypadku zgłoszenia się do BSPP dnia następnego za moment wniesienia opłaty przyjmuje się
godzinę 18:00 dnia określonego na wezwaniu.
3. Ustala się, że opłaty wynikające z ust. 2 można uregulować w dniach pracy BSPP najpóźniej do
godziny 18:00 dnia następnego po dniu określonym na wezwaniu.
4. W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym w ust. 3 parkowanie będzie traktowane
tak jak bez wniesienia opłaty za które należy wnieść opłatę dodatkową w wysokości określonej w
ust.1.
5. Obowiązkiem Biura SPP jest wystawienie pokwitowania wniesionych opłat.
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Poz. 3189
Uchwała Nr XXVII/326/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się co następuje:
§ 1.1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 290.000 zł
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rewitalizacja parków Wiosny
Ludów i Kopernika" w 2017 r.
2. Pokrycie wydatku nastąpi z dochodów własnych miasta.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3190
Uchwała Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.501.452 zł
1.501.452 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

10.856.041 zł
9.027.521 zł
1.828.520 zł

§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 9.354.589 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
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z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą

22.562.209 zł.
40.562.209 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

756
75621
0010
75622
0010
758
75801
2920
75832
2920

Treść

Przed zmianą

481 423,00

224 052 728,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

102 944 991,00

378 705,00

103 323 696,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

95 944 991,00

378 705,00

96 323 696,00

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

27 503 714,00

102 718,00

27 606 432,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

26 023 714,00

102 718,00

26 126 432,00

Różne rozliczenia

155 670 567,00

981 803,00

156 652 370,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

145 026 703,00

983 076,00

146 009 779,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

145 026 703,00

983 076,00

146 009 779,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

7 180 362,00

- 1 273,00

7 179 089,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 180 362,00

- 1 273,00

7 179 089,00

16 271 266,00

38 226,00

16 309 492,00

768 542,00

3 458,00

772 000,00

486,00

2 175,00

2 661,00

10 400,00

1 283,00

11 683,00

8 702 465,00

2 341,00

8 704 806,00

Szkoły podstawowe

80101
0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0970

Wpływy z różnych dochodów

80104

Po zmianie

223 571 305,00

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem

Przedszkola
0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

81,00

81,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0,00

1 743,00

1 743,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

900,00

517,00

1 417,00

929 667,00

32 427,00

962 094,00

0,00

30 000,00

30 000,00

6 771,00

2 427,00

9 198,00

574 377 676,40

1 501 452,00

575 879 128,40

Szkoły zawodowe

80130
0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

0970

Wpływy z różnych dochodów

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101

Zmiana

Po zmianie

181 010 746,00

9 528 247,00

190 538 993,00

43 543 997,00

2 355 415,00

45 899 412,00

3 155 000,00

540 000,00

3 695 000,00

26 856 891,00

1 668 284,00

28 525 175,00

4 958 692,00

25 000,00

4 983 692,00

393 074,00

858,00

393 932,00

1 558 887,00

118 673,00

1 677 560,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

243 267,00

200,00

243 467,00

4300

Zakup usług pozostałych

563 666,00

2 400,00

566 066,00

3 948 975,00

2 300,00

3 951 275,00

60 184,00

2 300,00

62 484,00

266 615,00

115 350,00

381 965,00

Szkoły podstawowe specjalne

80102
4260

Zakup energii
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

79 075,00

80 000,00

159 075,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących

25 000,00

15 000,00

40 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

116 425,00

18 100,00

134 525,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 796,00

1 800,00

22 596,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 964,00

450,00

3 414,00

25 935 598,00

2 800 067,00

28 735 665,00

1 443 345,00

810 000,00

2 253 345,00

130 300,00

29 700,00

160 000,00

15 921 881,00

1 045 096,00

16 966 977,00

80104

Przedszkola
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników
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4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

2 894 510,00

52 900,00

2 947 410,00

Składki na Fundusz Pracy

413 789,00

8 400,00

422 189,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

482 427,00

3 743,00

486 170,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

70 342,00

1 500,00

71 842,00

4260

Zakup energii

904 891,00

88 610,00

993 501,00

4270

Zakup usług remontowych

295 637,00

517,00

296 154,00

4300

Zakup usług pozostałych

455 795,00

81,00

455 876,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

169 440,00

759 520,00

928 960,00

1 138 459,00

250 000,00

1 388 459,00

785 305,00

250 000,00

1 035 305,00

25 383 209,00

587 400,00

25 970 609,00

1 990 000,00

345 000,00

2 335 000,00

15 591 440,00

217 000,00

15 808 440,00

80105

Przedszkola specjalne
2540

80110

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Gimnazja

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 820 481,00

25 400,00

2 845 881,00

Gimnazja specjalne

3 178 434,00

111 300,00

3 289 734,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 246 364,00

107 800,00

2 354 164,00

4260

Zakup energii

70 638,00

3 500,00

74 138,00

17 142 806,00

596 300,00

17 739 106,00

1 470 000,00

100 000,00

1 570 000,00

10 353 259,00

363 900,00

10 717 159,00

1 920 710,00

62 600,00

1 983 310,00

80111

Licea ogólnokształcące

80120
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

274 054,00

9 000,00

283 054,00

4260

Zakup energii

930 511,00

60 800,00

991 311,00

Szkoły zawodowe

29 089 321,00

1 119 556,00

30 208 877,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 829 946,00

838 100,00

17 668 046,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 066 880,00

144 200,00

3 211 080,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

438 127,00

20 300,00

458 427,00

80130
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4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

4260

361 805,00

32 427,00

394 232,00

Zakup energii

1 353 289,00

84 529,00

1 437 818,00

Szkoły artystyczne

5 289 494,00

141 300,00

5 430 794,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 663 915,00

113 200,00

3 777 115,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

667 706,00

20 000,00

687 706,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

92 152,00

3 400,00

95 552,00

4260

Zakup energii

122 360,00

4 700,00

127 060,00

1 344 913,00

43 200,00

1 388 113,00

80132

Szkoły zawodowe specjalne

80134
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

953 877,00

40 000,00

993 877,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176 253,00

3 200,00

179 453,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego

2 070 354,00

39 500,00

2 109 854,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 304 887,00

33 000,00

1 337 887,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

233 223,00

5 700,00

238 923,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

33 415,00

800,00

34 215,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

958 077,00

6 544,00

964 621,00

Zakup usług pozostałych

232 460,00

6 544,00

239 004,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

9 087 234,00

275 100,00

9 362 334,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 492 076,00

268 400,00

2 760 476,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

208 705,00

6 700,00

215 405,00

5 372 412,00

15 915,00

5 388 327,00

210 000,00

15 915,00

225 915,00

Pozostała działalność

3 511 157,00

1 069 000,00

4 580 157,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 045 900,00

1 069 000,00

2 114 900,00

19 748 347,00

1 327 794,00

21 076 141,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

631 490,00

6 100,00

637 590,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

414 614,00

2 900,00

417 514,00

80140

80146
4300
80148

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych

80150

2540
80195
6050
854

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Edukacyjna opieka wychowawcza
85404
4010

59

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 1 (231)/2016
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

75 316,00

700,00

76 016,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe

47 233,00

2 500,00

49 733,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2 684 195,00

133 335,00

2 817 530,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 883 122,00

102 335,00

1 985 457,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

342 206,00

22 000,00

364 206,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

38 214,00

9 000,00

47 214,00

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 857 703,00

142 044,00

1 999 747,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 108 818,00

56 200,00

1 165 018,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

219 680,00

11 600,00

231 280,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

30 925,00

1 700,00

32 625,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

106 410,00

70 000,00

176 410,00

4260

Zakup energii

69 846,00

2 544,00

72 390,00

5 138 986,00

166 315,00

5 305 301,00

353 000,00

31 100,00

384 100,00

2 112 425,00

81 715,00

2 194 140,00

385 985,00

14 100,00

400 085,00

55 013,00

1 900,00

56 913,00

485 540,00

37 500,00

523 040,00

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

4 789 300,00

880 000,00

5 669 300,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 789 300,00

880 000,00

5 669 300,00

587 585 296,40

10 856 041,00

598 441 337,40

85406

85407

85410

Internaty i bursy szkolne
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4260

Zakup energii

85419
2540

Razem:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody budżetu ogółem:

40 562 209,00

1

Przychody z zaciagniętych pozyczek i kredytów na
rynku krajowym

952

24 820 970,00

2

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6
ustawy

950

15 741 239,00

Dochody budżetu ogółem

575 879 128,40

Razem przychody i dochody budżetu

616 441 337,40

Rozchody budżetu ogółem

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1

992

18 000 000,00

Wydatki budżetu ogółem

598 441 337,40

Razem rozchody i wydatki budżetu

616 441 337,40
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji w zł

Dział
1
600
700
801
803
851
852
853
900

przedmiotowej
2

podmiotowej
3

celowej
4
70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 243 442
77 750

6 600 000
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921
926
RAZEM
DOTACJE

12 443 400

336 600
0

12 443 400

26 292 433

1 600 000
8 200 000

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji w zł

Dział
1

630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

2

3

4

20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 462 853
900 000
0
80 000
1 060 000
3 829 800

15 302 535
0
168 847
6 061 800

0

21 533 182

10 758 491

Poz. 3191
Uchwała Nr XXVII/328/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
2, 3, 4, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.
z 2013r. poz.885 ze zm.) w związku z art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (t.j. Dz.U
z 2015r. poz.355 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4.444.305 zł
1.241.300 zł
3.203.005 zł

§ 2.1.Deficyt budżetu w kwocie 4.444.305 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi
27.006.514 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą
45.006.514 zł.
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§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/328/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Administracja publiczna

41 101 414,00

4 442 805,00

45 544 219,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

36 082 138,00

4 442 805,00

40 524 943,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 386 936,00

250 000,00

20 636 936,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

130 000,00

20 000,00

150 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 301 024,00

2 000,00

3 303 024,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

990 800,00

500,00

991 300,00

4260

Zakup energii

610 000,00

200 000,00

810 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 523 715,00

532 300,00

4 056 015,00

4430

Różne opłaty i składki

149 000,00

5 000,00

154 000,00

4580

Pozostałe odsetki

885,00

7 000,00

7 885,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

10 700,00

17 000,00

27 700,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

85 390,00

156 000,00

241 390,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

99 940,00

50 000,00

149 940,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 248 374,00

3 203 005,00

5 451 379,00

16 401 936,00

1 500,00

16 403 436,00

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

1 500,00

1 500,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

1 500,00

1 500,00

598 441 337,40

4 444 305,00

602 885 642,40

75023

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75404
2300

Razem:

64

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/328/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Treść

Lp.

1
2
Przychody budżetu ogółem:
Przychody z zaciagniętych pozyczek i
1
kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art..217
2
ust.2 pkt 6 ustawy
Dochody budżetu ogółem

Klasyfikacja
§

Kwota

3

4
45 006 514,00

952

24 820 970,00

950

20 185 544,00
575 879 128,40

Razem przychody i dochody budżetu

620 885 642,40

Rozchody budżetu ogółem
1

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

992

Wydatki budżetu ogółem

18 000 000,00
602 885 642,40

Razem rozchody i wydatki budżetu

620 885 642,40
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Poz. 3192
Uchwała Nr XXVII/329/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
2, 3, 4, art.214 pkt 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.441.382 zł
1.392.360 zł
49.022 zł

§ 2.1.Deficyt budżetu w kwocie 1.441.382 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi
28.447.896 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą
46.447.896 zł.
§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/329/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

700

Treść

Przed zmianą

Gospodarka mieszkaniowa

4270
750

401 843,00

30 776 984,00

44 500,00

401 843,00

446 343,00

Zakup usług remontowych

0,00

401 843,00

401 843,00

Administracja publiczna

45 544 219,00

10 000,00

45 554 219,00

1 666 010,00

10 000,00

1 676 010,00

20 000,00

10 000,00

30 000,00

123 366 961,24

382 048,00

123 749 009,24

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

6 188 900,00

26 460,00

6 215 360,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 855 490,00

26 460,00

2 881 950,00

14 550 429,00

212 466,00

14 762 895,00

6 302 102,00

85 166,00

6 387 268,00

Pozostała działalność

75095

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
Pomoc społeczna

852
85201
4010

Domy pomocy społecznej

85202
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

434 500,00

34 800,00

469 300,00

4260

Zakup energii

796 500,00

50 000,00

846 500,00

4270

Zakup usług remontowych

87 200,00

12 500,00

99 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 385 737,00

30 000,00

1 415 737,00

Ośrodki wsparcia

1 773 000,00

94 100,00

1 867 100,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

1 468 253,00

23 600,00

1 491 853,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 064,00

17 500,00

25 564,00

4270

Zakup usług remontowych

700,00

53 000,00

53 700,00

440 600,00

25 000,00

465 600,00

85203

85205

Po zmianie

30 375 141,00

Pozostała działalność

70095

Zmiana

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

25 000,00

25 000,00

550 012,00

24 022,00

574 034,00

0,00

24 022,00

24 022,00

12 216 510,00

647 491,00

12 864 001,00

Żłobki

8 491 421,00

527 491,00

9 018 912,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 315 958,00

243 556,00

2 559 514,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

328 190,00

38 463,00

366 653,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

55 820,00

5 472,00

61 292,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91 000,00

150 000,00

241 000,00

4270

Zakup usług remontowych

24 600,00

90 000,00

114 600,00

Powiatowe urzędy pracy

2 243 442,00

120 000,00

2 363 442,00

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

2 243 442,00

120 000,00

2 363 442,00

602 885 642,40

1 441 382,00

604 327 024,40

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i
ośrodki interwencji kryzysowej

85220
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85305

85333
2320

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/329/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Lp.

Treść

1

2

Klasyfikacja
§
3

Przychody budżetu ogółem:
1
2

Kwota
4
46 447 896,00

Przychody z zaciagniętych pozyczek i
kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art..217
ust.2 pkt 6 ustawy

952

24 820 970,00

950

21 626 926,00

Dochody budżetu ogółem

575 879 128,40

Razem przychody i dochody budżetu

622 327 024,40

Rozchody budżetu ogółem

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
Wydatki budżetu ogółem
1

992

18 000 000,00
604 327 024,40

Razem rozchody i wydatki budżetu

622 327 024,40
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/329/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji w zł
Dział
1

przedmiotowej

podmiotowej

celowej

2

3

4

600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

6 600 000

12 443 400
1 600 000
8 200 000

12 443 400

70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 363 442
77 750
336 600
0
26 412 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1

630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
przedmiotowej

podmiotowej

celowej

2

3

4

15 302 535
0
168 847
6 061 800

0

21 533 182
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20 000
30 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 486 453
900 000
0
80 000
1 060 000
3 829 800
10 792 091
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Poz. 3193
Uchwała Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
2, 3, 4, art.214 pkt 1, art 215, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.363.000 zł
1.363.000 zł

§ 2.1.Deficyt budżetu w kwocie 1.363.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi
29.810.896 zł.
3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą
47.810.896 zł.
§ 3. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Przed zmianą

Administracja publiczna
75075
4300

921

2480
92116
2480
92195
4300
926

174 000,00

45 728 219,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

415 500,00

174 000,00

589 500,00

Zakup usług pozostałych

391 000,00

174 000,00

565 000,00

14 306 779,00

989 000,00

15 295 779,00

Centra kultury i sztuki

8 400 000,00

809 000,00

9 209 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

8 400 000,00

809 000,00

9 209 000,00

Biblioteki

1 950 000,00

100 000,00

2 050 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

1 800 000,00

100 000,00

1 900 000,00

Pozostała działalność

986 779,00

80 000,00

1 066 779,00

Zakup usług pozostałych

196 000,00

80 000,00

276 000,00

10 183 480,00

200 000,00

10 383 480,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

7 445 000,00

200 000,00

7 645 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 100 000,00

200 000,00

1 300 000,00

604 327 024,40

1 363 000,00

605 690 024,40

Kultura fizyczna
92605
2820

Po zmianie

45 554 219,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92113

Zmiana

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody budżetu ogółem:
Przychody z zaciagniętych pozyczek i
1
kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art..217
2
ust.2 pkt 6 ustawy

47 810 896,00
952

24 820 970,00

950

22 989 926,00

Dochody budżetu ogółem

575 879 128,40

Razem przychody i dochody budżetu

623 690 024,40

Rozchody budżetu ogółem

18 000 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek
i kredytów

1

992

18 000 000,00

Wydatki budżetu ogółem

605 690 024,40

Razem rozchody i wydatki budżetu

623 690 024,40
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/330/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1

600
700
801
803
851
852
853
900
921

926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
przedmiotowej

podmiotowej

celowej

2

3

4

6 600 000

13 352 400

1 600 000
8 200 000
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70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 363 442
77 750
336 600

0
13 352 400

26 412 433
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Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Kwota dotacji w zł

Dział

przedmiotowej
2

1
630

podmiotowej
3

celowej
4
20 000

750

30 000

754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

15 302 535
0
168 847
6 061 800

0

21 533 182

130 000
179 838
0
2 076 000
2 486 453
900 000
0
80 000
1 060 000
4 029 800
10 992 091

Poz. 3194
Uchwała Nr XXVII/331/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
1, 2, 3, 4, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.000.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

16.231.887 zł
3.008.550 zł
13.223.337 zł

§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 15.231.887 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako
nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 45.042.783 zł.
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3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 63.042.783 zł.
§ 4. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do
uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/331/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60004
0970

Treść

Przed zmianą

Po zmianie

Transport i łączność

21 922 700,00

1 000 000,00

22 922 700,00

Lokalny transport zbiorowy

18 922 700,00

1 000 000,00

19 922 700,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

575 879 128,40

1 000 000,00

576 879 128,40

Wpływy z różnych dochodów

Razem:

Dział

Zmiana

Rozdział Paragraf

Treść

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/331/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Przed zmianą

Transport i łączność

79 968 240,00

1 830 355,00

81 798 595,00

Lokalny transport zbiorowy

42 480 000,00

1 000 000,00

43 480 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 030 000,00

892 088,00

40 922 088,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

107 912,00

107 912,00

33 471 238,00

460 000,00

33 931 238,00

1 852 274,00

200 000,00

2 052 274,00

28 798 966,00

260 000,00

29 058 966,00

Drogi publiczne gminne

2 380 000,00

300 355,00

2 680 355,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 141 000,00

300 355,00

1 441 355,00

Pozostała działalność

1 397 002,00

70 000,00

1 467 002,00

680 002,00

70 000,00

750 002,00

30 776 984,00

7 991 020,00

38 768 004,00

2 410 000,00

7 991 020,00

10 401 020,00

85 000,00

17 000,00

102 000,00

600
60004

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne)

60015
4300

Zakup usług pozostałych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60016
6050
60095
6050
700

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005
4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
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6060
710
71012
4300
750

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 435 600,00

7 974 020,00

9 409 620,00

Działalność usługowa

2 796 592,00

70 000,00

2 866 592,00

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

634 580,00

70 000,00

704 580,00

Zakup usług pozostałych

385 000,00

70 000,00

455 000,00

45 728 219,00

3 832 600,00

49 560 819,00

1 676 010,00

3 832 600,00

5 508 610,00

0,00

3 832 600,00

3 832 600,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

41 270 677,00

2 157 912,00

43 428 589,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

24 260 099,00

300 000,00

24 560 099,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

21 020 099,00

300 000,00

21 320 099,00

Oczyszczanie miast i wsi

6 973 690,00

1 035 000,00

8 008 690,00

Zakup usług pozostałych

6 963 610,00

1 035 000,00

7 998 610,00

428 767,00

9 550,00

438 317,00

25 000,00

9 550,00

34 550,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

4 168 330,00

500 000,00

4 668 330,00

Zakup energii

1 825 667,00

500 000,00

2 325 667,00

Pozostała działalność

2 246 643,00

313 362,00

2 560 005,00

Administracja publiczna
Pozostała działalność

75095
6050
900
90001
6050
90003
4300

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Schroniska dla zwierząt

90013
4270
90015
4260
90095

Zakup usług remontowych

4270

Zakup usług remontowych

107 970,00

30 000,00

137 970,00

4300

Zakup usług pozostałych

937 860,00

147 000,00

1 084 860,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700 323,00

136 362,00

836 685,00

Kultura fizyczna

10 383 480,00

350 000,00

10 733 480,00

Obiekty sportowe

550 000,00

350 000,00

900 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150 000,00

350 000,00

500 000,00

605 690 024,40

16 231 887,00

621 921 911,40

926
92601
6050

Razem:

77

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/331/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody budżetu ogółem:
Przychody z zaciagniętych pozyczek i
1
kredytów na rynku krajowym
Wolne środki, o których mowa w art..217
2
ust.2 pkt 6 ustawy
Dochody budżetu ogółem

63 042 783,00
952

24 820 970,00

950

38 221 813,00
576 879 128,40

Razem przychody i dochody budżetu

639 921 911,40

Rozchody budżetu ogółem
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
1
kredytów

18 000 000,00
992

Wydatki budżetu ogółem

18 000 000,00
621 921 911,40

Razem rozchody i wydatki budżetu

639 921 911,40

Poz. 3195
Uchwała Nr XXVII/332/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt
1, 2, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z
2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.582.525 zł
2.582.525 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.582.525 zł
610.016 zł
3.192.541 zł

2.582.525 zł

3.192.541 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801
80195

6207

16 309 492,00

2 578 604,00

18 888 096,00

Pozostała działalność

0,00

2 578 604,00

2 578 604,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

2 578 604,00

2 578 604,00

1 491 024,00

3 921,00

1 494 945,00

872 421,00

3 921,00

876 342,00

0,00

3 921,00

3 921,00

576 879 128,40

2 582 525,00

579 461 653,40

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

Żłobki

85305
6207

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/332/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/332/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Po zmianie

190 538 993,00

2 679 982,00

193 218 975,00

Pozostała działalność

4 580 157,00

2 679 982,00

7 260 139,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 114 900,00

- 470 016,00

1 644 884,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 578 604,00

2 578 604,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

571 394,00

571 394,00

80195

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

12 864 001,00

- 97 457,00

12 766 544,00

Żłobki

9 018 912,00

- 97 457,00

8 921 455,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 513 265,00

- 140 000,00

4 373 265,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 921,00

3 921,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

38 622,00

38 622,00

621 921 911,40

2 582 525,00

624 504 436,40

85305

Razem:
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Poz. 3196
Uchwała Nr XXVII/333/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
uwaga: załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3197
Uchwała Nr XXVII/334/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2017 w celu nabycia nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e, art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.12 pkt 8 lit.e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o
samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1445 ze zm.) uchwala się, co następuje:

80

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
§ 1.1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie na 2017 rok zobowiązania w kwocie 606 000
złotych na zapłatę części ceny nabycia od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z
Paradyża w Gorzowie Wlkp. zabudowanej nieruchomości położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul.
Łokietka 22, obejmującej działkę gruntu Nr 1803 o pow.464m², dla której prowadzona jest księga
wieczysta GW1G/00073106/9.
2. Pokrycie zobowiązania nastąpi z dochodów własnych Miasta.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3198
Uchwała Nr XXVII/335/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) uchwala
się, co następuje
§ 1.1. Wyraża się zgodę na darowanie Skarbowi Państwa nieruchomości zajętej pod Kanał
Przepompownia i Pompownię Siedlice, obejmującej działki gruntu oznaczone: Nr 7/6 o pow. 3.101
m2, Nr 1339/11 o pow. 1.079 m2 i Nr 1344/1 o pow. 22.383 m2, położonej w Gorzowie Wlkp. w
obrębie 11 – Zakanale.
2. Zbycie nieruchomości następuje w celu utrzymywania obiektów służących regulacji przepływów i
ochronie przed powodzią, wybudowanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Ochrona przeciwpowodziowa obszaru w zlewni Kanału Siedlickiego – Etap I”.
§ 2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w § 1 pkt 2, darowizna
podlega odwołaniu.
§ 3. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny traci moc obowiązującą z dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3199
Uchwała Nr XXVII/336/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.68 ust.1 pkt 8 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015r. poz. 1774 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LX/686/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 grudnia 2013r. w
sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych w
celu odtworzenia działki budowlanej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r. poz.2888) zmienia się §1,
który otrzymuje brzmienie:
"§1. Wyraża się zgodę na udzielanie właścicielom lokali 95% bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości gruntowych - zbywanych w celu odtworzenia działki budowlanej, z zastrzeżeniem
§2.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3200
Uchwała Nr XXVII/337/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie przyznania Odznaki Honorowej Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie § 2 uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp., Nr XXVIII/303/2012 z dnia 28
marca 2012r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Honorowa Miasta Gorzowa
Wlkp." uchwala się co następuje:
§ 1. Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp., otrzymują Pan/i:
1) Danuta Błaszczak
2) Leszek Dranicki
3) Zbigniew Jakubek
4) Marek Kazana
5) Piotr Stanisław Kupidura
6) Piotr Lemański
7) Zbigniew Lewandowski
8) Bernard Maseli
9) Joachim Mencel
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10) Krzysztof Puma Piasecki
11) Dominik Rosłon
12) Bronisław Szpakowski
13) Krzysztof Ścierański
14) Brad Terry
15) Adam Wendt
16) Marian Wieczorek
17) Jerzy Więckowski
18) Stefan Woźniakowski |oraz
19) Zespół Szkół Gastronomicznych im.Febronii Gajewskiej-Karamać.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3201
Uchwała Nr XXVII/338/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z
2016r. poz.446) oraz § 88 ust.1 i 3 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia
17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp., (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z
dnia 21 lutego 2003 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XXV/310/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej
uchwałą nr XXVI/321/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. wprowadza się zmiany:
1. radnego Tomasza Rafalskiego powołuje się:
- na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
- do składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Promocji;
2. radną Marię Surmacz powołuje się do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych;
3. radnego Pawła Ludniewskiego odwołuje się ze składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i
Promocji.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Poz. 3202
Uchwała Nr XXVII/339/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z
2016r. poz.446) oraz § 97 uchwały Nr VII/58/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 17 lutego
2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174 z dn. 21
lutego 2003r. ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa Wlkp. powołanej uchwałą nr
II/5/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gorzowa
Wlkp., zmienionej uchwałą nr XXII/290/2016 z dnia 11 lutego 2016r. i uchwałą nr XXVI/322/2016 z
dnia 27 kwietnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
- odwołuje się ze składu radną Marię Surmacz,
- powołuje się do składu radnego Pawła Ludniewskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

Poz. 3205
Uchwała nr XXV/III/342/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
Na podstawie art.19 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz.446) uchwala sie co następuje:
§ 1. Stwierdza się odwołanie radnego Roberta Surowca z funkcji Przewodniczącego Rady
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr I/1/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 1 grudnia 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-)
Jan Kaczanowski
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Poz. 3206
Uchwała Nr XXVIII/343/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.19 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2016r., poz.446) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. przyjmuje rezygnację radnego Sebastiana Pieńkowskiego
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-)
Jan Kaczanowski

Poz. 3207
Uchwała Nr XXVIII/344/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz.446) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stwierdza, że w głosowaniu tajnym
na Przewodniczącego został wybrany radny Sebastian Pieńkowski.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-)
Jan Kaczanowski

Poz. 3208
Uchwała Nr XXVIII/345/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz.446) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. stwierdza, że
na Wiceprzewodniczącego został wybrany radny Robert Surowiec.

w

głosowaniu

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Poz. 3209
Uchwała Nr XXVIII/346/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.
z 2016r. poz.446) oraz § 88 ust.1 uchwały Nr VII/58/2033 Rady Miejskiej Gorzowa Wlkp. z dnia
17 lutego 2003r. w sprawie statutu Miasta Gorzowa Wlkp., (Dz.Urz.Woj.Lubuskiego Nr 9, poz.174
z dnia 21 lutego 2003 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały nr XXV/310/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Gorzowa Wlkp., zmienionej
uchwałą nr XXVI/321/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz uchwałą nr XXVII/338/2016 z dnia
23 maja 2016r, wprowadza się zmianę:
- radnego Roberta Surowca powołuje się do składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3210
Uchwała Nr XXVIII/347/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.814) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp.,
uchwala co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Poz. 3211
Uchwała Nr XXVIII/348/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2016r., poz.814) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta
Gorzowa Wlkp., uchwala co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze;
4) informacją o stanie mienia Miasta;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udziela się Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.
za rok 2015.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3212
Uchwała Nr XXVIII/349/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi
Miasto Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na lata 2014-2025.
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym
transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 1440 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zaktualizowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla komunikacji miejskiej Gorzowa Wlkp. i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto
Gorzów Wlkp. zawarło porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
na lata 2014-2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr LX/680/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie uchwalenia
Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa
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Wielkopolskiego i gmin sąsiadujących, z którymi Miasto Gorzów Wielkopolski zawarło
porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, na lata 2014-2025.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 217
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3213
Uchwała Nr XXVIII/350/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie i przekazywanie do odbioru na zasadach określonych w Regulaminie
następujących rodzajów odpadów:
a) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego - szkło,
b) pozostałe odpady komunalne, poza odpadami ulegającymi biodegradacji i zielonymi,
c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone - biodegradowalne i zielone,
2) selektywne zbieranie pozostałych odpadów:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe
f) zużyte opony.
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§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie
w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DROGACH
PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIE
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:
1) pojemniki na odpady 80 l,
2) pojemnik na odpady 110 l,
3) pojemniki na odpady 120 l,
4) pojemniki na odpady 240 l,
5) pojemniki na odpady 660 l,
6) pojemniki na odpady 770 l,
7) pojemniki na odpady 1100 l,
8) pojemniki o pojemności od 5 m3 do 16 m3,
9) worki z tworzywa sztucznego oznaczone w rozmiarach od 80 1 do 120 1 oznaczone
odpowiednimi
kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu segregowanego:
a) kolor niebieski dla odpadów szklanych,
b) kolor żółty dla pozostałych odpadów komunalnych poza odpadami ulegającymi biodegradacji
i zielonymi,
c) kolor zielony dla odpadów biodegradowalnych i zielonych,
10) pojemniki na odpady komunalne na drogach publicznych o pojemności od 30 l do 70 l.
11) ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na drogach publicznych:
a) na terenach miejskich po obu stronach drogi, co najmniej na początku i końcu drogi, po jednym
na każdej stronie, przy czym odległość między koszami nie powinna być większa niż 500 m,
b) na terenach wiejskich, po jednej stronie drogi w odległości nie większej niż 10 m od
przystanków komunikacyjnych.
2. Pojemniki stałe, worki z tworzywa sztucznego należy rozmieścić przy lub na nieruchomości
w miejscu umożliwiającym dogodny odbiór odpadów.
3. Pojemniki umieszczone powinny być w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych
i zabezpieczonych, tak by nie stanowiły uciążliwości dla ludzi i środowiska.
4. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego materiału,
w szczególności z tworzywa sztucznego wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające
zamknięcie oraz oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika
na odpady określonego rodzaju.
5. Konstrukcja pojemników powinna umożliwić ich opróżnianie grzebieniowym, bramowym lub
hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo
hydraulicznym dźwigiem samochodowym.
§ 4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych na terenie nieruchomości zabudowanej, na której zamieszkują osoby w budynkach
jednorodzinnych:
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1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
2) w nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób, pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
3) w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240 l odbierany nie rzadziej niż 1
raz w tygodniu.
§ 5. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
budynkach jednorodzinnych oraz domach letniskowych, minimalną pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych (biodegradowalne i zielone,
pozostałe odpady komunalne), dla każdego rodzaju odpadów selektywnie zbieranych:
1) nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby, pojemnik 80 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
2) w nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób, pojemnik 120 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu,
3) w nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób, pojemnik 240 l odbierany nie rzadziej niż 1
raz w tygodniu.
4) domy letniskowe - pojemnik 80 l odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie
od 15 marca do 15 października lub zgodnie z deklaracją mieszkańców o okresach przebywania.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, minimalną ilość worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych (szkło):
1) nie więcej niż trzy osoby - 1 worek, odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) 4 i więcej osób - 2 worki, odbierane nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
§ 6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych, jeżeli z nich korzysta:
1) nie więcej niż 9 osób - w wymiarze 240 l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w wymiarze 2 x 240 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu,
3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w wymiarze 1x1100 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu,
4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 2x 1100 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu
5) nie mniej niż 31 osób i więcej - w wymiarze 3x1100 l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu.
§ 7. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielorodzinnych minimalną
wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych
(biodegradowalne i zielone, szkło, pozostałe odpady komunalne) dla każdego z rodzaju
selektywnie zbieranych odpadów, jeżeli z nich korzysta:
1) nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 240 l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób - w rozmiarze 2x 240 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu,
3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób - w rozmiarze 660 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu
4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób - w wymiarze 770 l, odbierany nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu,
5) nie mniej niż 31 osób i więcej - w rozmiarze 1100 l, odbierany nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
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§ 8. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju
działalność gospodarcza, minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
uwzględniając następującą miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów oraz częstotliwość
odbioru pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) dla szkół wszelkiego typu - 4 litry komunalnych zmieszanych oraz 2 litry odpadów zebranych
selektywnie na każdego ucznia, studenta i pracownika, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu;
2) dla żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - 4 litry odpadów
komunalnych zmieszanych oraz 2 litry odpadów zebranych selektywnie na dziecko i pracownika,
odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
3) dla świetlic - 4 litry odpadów komunalnych zmieszanych oraz 2 litry odpadów zebranych
selektywnie na osobę, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
4) dla lokali handlowych - 30 litrów odpadów komunalnych zmieszanych oraz 20 litrów odpadów
zebranych selektywnie na 1 m2 pow. całkowitej, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
5) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów odpadów komunalnych zmieszanych oraz 10 litrów
odpadów zebranych selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
Ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
6) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 80 litrów odpadów komunalnych
zmieszanych oraz 40 litrów odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu pracowników,
odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
7) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej - 80 litrów odpadów
komunalnych zmieszanych oraz 40 litrów odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu
pracowników, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;
8) dla cmentarzy - 4400 litrów na każde 500m2 powierzchni, odbieranych nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu;
9) dla internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu - 15 litrów odpadów
komunalnych zmieszanych oraz 18 litrów odpadów zebranych selektywnie na jedno łóżko,
odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodni;
10) na każdą działkę (ogród działkowy) - 40 litrów odpadów komunalnych zmieszanych
oraz 20 litrów odpadów zebranych selektywnie, w okresie od 1 marca do 31 października,
odbieranych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
Rozdział 3.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich
ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów
procesom odzysku, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
2. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
podejmuje się działania informacyjno – edukacyjne, promujące odpowiednie sposoby
postępowania z odpadami.
Rozdział 4.
PROWADZENIE ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH
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§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
1) odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach lub w przeznaczonych do tego celu
workach,
2) meble oraz odpady wielkogabarytowe odbiera się zgodnie z harmonogramem,
3) zużyte opony odbiera się zgodnie z harmonogramem,
4) odpady biodegradowalne i zielone - gromadzi się na terenie nieruchomości na kompostowniku,
wykorzystywane na potrzeby własne - nawożenie terenów zieleni, ogrodów przydomowych
lub oddawanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w oddzielnych workach foliowych
koloru zielonego lub pojemnikach,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z robót remontowo - budowlanych należy
zgłaszać indywidualnie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
2. Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:
1) leki przeterminowane - w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach i punktach aptecznych
lub do PSZOK,
2) chemikalia - w wyznaczonych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) zużyte baterie - w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących
sprzedaż baterii, szkołach, przedszkolach) lub do PSZOK,
4) zużyte akumulatory - w placówkach handlowych związanych z działalnością motoryzacyjną oraz
w stacjach obsługi i naprawy samochodów lub do PSZOK,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - odbierane są zgodnie z harmonogramem lub
dostarczane indywidualnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 4 w przypadku
budynków jednorodzinnych, oraz zgodnie z § 6 w przypadku budynków wielorodzinnych.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów
komunalnych, określonych w § 1 pkt 1 lit. b i c z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu.
3. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane
będą zgodnie z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
4. Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyte baterie odbierane będą zgodnie
z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z robót remontowo – budowlanych odbierane
będą zgodnie z harmonogramem wywozu, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń
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do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując
na nieruchomości, co najmniej 1 raz na 2 miesiące.

zachowanie

czystości

i

porządku

7. Z miejsc użytku publicznego niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą
sukcesywnie, tak by pojemniki na odpady komunalne nie były przepełnione nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu.
8. Odpady wyszczególnione w § 1 pkt. 1 Regulaminu, użytkownicy mogą osobiście dostarczyć do
wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9. Obowiązek pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dotyczy
także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej.
Rozdział 6.
MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI
NAPRAWCZYMI
§ 12. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie nieruchomości
nie służącej do użytku publicznego jeżeli powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki
takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami, jest dozwolona,
jeżeli:
1) nie jest związana z powstawaniem odpadów niebezpiecznych, np. z wymianą olejów, smarów,
płynów chłodzących, płynów hamulcowych, amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,
2) nie powoduje zanieczyszczenia ziemi i wód oraz pogorszenia stanu porządku i czystości
na terenie nieruchomości i nie jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości
sąsiednich,
3) powstałe odpady są gromadzone i usuwane na zasadach określonych w Regulaminie.
Rozdział 7.
OBOWIĄZKI POSIADACZY ZWIERZĄT DOMOWYCH
§ 13. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest:
1) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta,
2) stosować zabezpieczenia uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza
pomieszczenia lub teren nieruchomości,
3) zapewnić stały nadzór.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest:
1) w odniesieniu do psów, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, prowadzić je
na smyczy.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku - sprawować opiekę nad zwierzęciem
i bezpośrednią kontrolę jego zachowania oraz nie pozostawiać zwierzęcia bez dozoru,
b) uniemożliwić wprowadzanie zwierząt do piaskownic i innych urządzeń służących
do użytkowania przez dzieci.
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§ 14. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzę.
2. Nieczystości, o których mowa w ust. 1, należy umieszczać w szczelnych, foliowych woreczkach
i pozbywać się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.
Rozdział 8.
WARUNKI I WYMAGANIA DLA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA
TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem
zasad określonych w niniejszym Regulaminie, oraz warunków hodowli i przetrzymywania zwierząt
określonych w ustawie o ochronie zwierząt.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu
i niepowodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,
2) niepowodowanie uciążliwości (takich jak hałas i odory) wobec innych osób zamieszkujących
w nieruchomości i nieruchomościach sąsiednich.
§ 16. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra(placówki)
handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe na terenach miejskich.
Rozdział 9.
WYZNACZANIE OBSZARÓW OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ
PRZEPROWADZENIA
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) budynki mieszkalne wielorodzinne,
2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności,
produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli
zwierząt,
3) zakłady pracy,
4) obiekty użyteczności publicznej,
5) węzły cieplne,
6) sieć kanalizacyjna,
7) składowiska odpadów komunalnych.
2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach:
1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 31 października.
Rozdział 10.
PRZEPISY KOŃCOWE
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza się:
1. Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz
nieczystości ciekłych,
2. Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. w pozostałym zakresie.
§ 19. Traci moc Uchwała nr XLVIII/556/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 1278 z dnia 8 maja 2013 r).
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3214
Uchwała Nr XXVIII/351/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie realizacji przedsięwzięcia dotyczącego promocji gospodarczej współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa WIkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Miasto Gorzów Wlkp. przystępuje do współdziałania z Gminami: Bogdaniec, Kłodawa,
Deszczno i Santok, w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia, współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp. zgodnie z Osią Priorytetową I Gospodarka i innowacje, Poddziałanie 1.4.2.
Promocja regionu — ZIT Gorzów Wielkopolski Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020.
§ 2. Miasto Gorzów Wlkp. będzie pełnić rolę Lidera projektu.
§ 3. Zakres wspólnego przedsięwzięcia i finansowania określony zostanie w odrębnym
porozumieniu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Poz. 3215
Uchwała Nr XXVIII/352/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 716) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres do 5 lat:
1) grunty,
2) budynki lub ich części,
3) budowle lub ich części, związane z prowadzeniem na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub
na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.
działalności gospodarczej.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 stanowi regionalną pomoc
inwestycyjną i może być udzielane na wspieranie inwestycji początkowej lub na tworzenie nowych
miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na zasadach i warunkach określonych
w niniejszej uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015r. poz. 174) program pomocowy
Nr SA.41495 (2015/X), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1, na wspieranie inwestycji początkowej przysługuje:
1) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 100 tys. euro;
2) małemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 250 tys.
euro;
3) średniemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 500 tys.
euro;
4) dużemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 1mln euro.
2

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w §1, na utworzenie nowych miejsc pracy w następstwie
realizacji inwestycji początkowej przysługuje:
1) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych zostanie
co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
2) małemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych
zostanie co najmniej 20 nowych miejsc pracy;
3) średniemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych
zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy;
4) dużemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych
zostanie co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
§ 4. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały może być obliczana w odniesieniu
do:
1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne - w przypadku
pomocy na wspieranie inwestycji początkowej;
2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie
realizacji inwestycji początkowej, obliczonych za okres 2 lat – w przypadku pomocy na utworzenie
nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej albo
3) połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych
w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.
Rozdział 2.
Wyłączenia
§ 5. Niniejszej uchwały nie stosuje się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE)
Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. z 2014.187.1), zwanym dalej
rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014;
2) do przedsiębiorców, którzy na terenie miasta Gorzów Wlkp. zalegają z zapłatą podatków, innych
należności publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
3) w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę, od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., informacji
o negatywnej ocenie dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej.
§ 6. Zwolnieniem, o którym mowa w §1 ust. 1 nie są również objęte grunty, budynki lub ich
części, budowle lub ich części:
1) związane z działalnością handlową, których powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2;
2) zajęte na staje paliw;
3) zajęte na banki;
4) związane z działalnością w zakresie najmu lub dzierżawy;
5) zajęte na działalność finansową i ubezpieczeniową;
6) związane z prowadzeniem gier losowych i hazardowych;
7) zajęte na salony samochodowe.
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Rozdział 3.
Definicje pojęć zawartych w uchwale
§ 7. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) inwestycja początkowa – inwestycja, o której mowa w §3 pkt 10 Rozporządzenia, w rzeczowe
aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związana z:
a) utworzeniem nowego zakładu;
b) zwiększeniem zdolności produkcyjnej w istniejącym zakładzie np. poprzez uruchomienie
kolejnej linii produkcyjnej;
c) dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotychczas
niewytwarzanych w zakładzie;
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (np. poprzez
wprowadzenie nowego rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego zasadniczo
odmiennego od dotychczas stosowanego);
e) nabyciem zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby nie został nabyty
(nabycie środków trwałych musi być dokonane przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą
i na warunkach rynkowych, wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa);
2) rzeczowe aktywa trwałe – aktywa, o których mowa w §3 pkt 6 Rozporządzenia;
3) intensywność pomocy - maksymalna kwota pomocy brutto, o której mowa w §3 pkt 4
Rozporządzenia,
wyrażona jako procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przed potrąceniem podatku
lub innych opłat, którą można sfinansować w ramach pomocy regionalnej. Determinuje ona
dopuszczalny udział środków publicznych w całkowitej wartości danego przedsięwzięcia;
4) koszty kwalifikowane – koszty realizacji danego projektu, o których mowa w §5 ust. 2 w zw. z §6
ust. 1 - 7 Rozporządzenia, które w określonym stopniu (procencie) kwalifikują się do sfinansowania
z pomocy publicznej;
5) udział własny przedsiębiorcy w sfinansowaniu inwestycji - środki, które nie zostały uzyskane
przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie kredytów
preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń
na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
6) przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi
na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który
realizuje inwestycję początkową i po jej zakończeniu będzie podatnikiem podatku
od nieruchomości lub podmiot, który już jest podatnikiem podatku od nieruchomości, a w wyniku
realizacji inwestycji początkowej nastąpi w danym podmiocie wzrost przedmiotów opodatkowania;
7) rozpoczęcie prac - rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją początkową
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie,
które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego, co wystąpi najpierw;
za rozpoczęcie robót nie uznaje się zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak
uzyskanie zezwoleń, przeprowadzenie studiów wykonalności, złożenie zapytania ofertowego,
sporządzenie biznes planu, przygotowanie dokumentacji architektonicznej;
8) zakończenie inwestycji początkowej - data wskazana w oświadczeniu przedsiębiorcy o
zakończeniu inwestycji początkowej, po uzyskaniu stosownych dokumentów, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane;
9) utrzymanie inwestycji początkowej - prowadzenie działalności gospodarczej związanej z
inwestycją początkową;
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10) duży projekt inwestycyjny – inwestycja początkowa, o której mowa w §3 pkt 12
Rozporządzenia, o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro;
11) MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w §3 pkt 1 Rozporządzenia;
12) duże przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa, o których mowa w §3 pkt 2 Rozporządzenia;
13) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników, o którym mowa w §3 pkt 8
Rozporządzenia;
14) data dokonania zgłoszenia – data wpływu stosownego formularza do Urzędu Miasta Gorzowa
Wlkp.
Rozdział 4.
Warunki udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej
§ 8. 1. Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na
podstawie niniejszej uchwały jest:
1) złożenie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:
a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr
1 do uchwały wraz z dołączeniem wymaganych w nim załączników;
b) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż
pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 312 z późn. zm.) wraz z wypełnionym formularzem informacji stanowiącym załącznik Nr 1
do tego rozporządzenia;
2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej
oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
3) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia inwestycji początkowej na druku stanowiącym
załącznik Nr 2 do uchwały;\
4) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po
otrzymaniu od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego
paragrafu;
5) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania,
z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
6) w przypadku pomocy, o której mowa w §2 uchwały – zakończenie realizacji inwestycji
początkowej w terminie do 3 lat od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji, o której
mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu;
7) w przypadku pomocy, o której mowa w §3 uchwały:
a) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji początkowej do wzrostu netto liczby
pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy i
obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat począwszy od dnia otrzymania od Prezydenta
Miasta informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu;
b) utrzymanie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. każdego nowo utworzonego miejsca pracy
przez okres co najmniej 5 lat, od dnia dokonania zgłoszenia o zakończeniu inwestycji;
8) zgłoszenie i udokumentowanie zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym
załącznik Nr 2a do uchwały;
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9) utrzymanie inwestycji początkowej, o której mowa w §2 uchwały przez okres co najmniej 5 lat,
od dnia następującego po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8 niniejszego
paragrafu;
10) po zakończeniu inwestycji, złożenie deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na
zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w wysokości określonej
w §4 ust.1 pkt 1 lit e Rozporządzenia.
3. Dokonanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy w sposób niezgodny z wymogami
określonymi w niniejszej uchwale bądź złożenie niewypełnionych w wymaganym zakresie
informacji i załączników nie będzie kwalifikowało przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia od
podatku od nieruchomości.
4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia dokumentów
i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, poinformuje pisemnie wnioskodawcę o spełnieniu lub
niespełnieniu warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku
od nieruchomości w oparciu o przepisy Rozporządzenia oraz niniejszej uchwały.
Rozdział 5.
Okres obowiązywania zwolnienia
§ 9. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości z dniem
dokonania pisemnego zgłoszenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej
i następuje w stosunku do wszystkich przedmiotów opodatkowania stanowiących inwestycję
początkową. W przypadku nowo wbudowanych budynków lub ich części, budowli lub ich części
zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym zakończono budowę
lub rozpoczęto ich użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.
3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono
maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres
5 lat.
4. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa, nieruchomości lub jej części związanych z inwestycją
początkową, na nabywcę nie przechodzi prawo dotychczasowego przedsiębiorcy do korzystania
ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.
Rozdział 6.
Koszty kwalifikowane
§ 10. 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty, o których mowa w §5 ust. 2 oraz §6
ust. 1 - 7 Rozporządzenia.
2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wyłącznie koszty ponoszone od
dnia następującego po dniu dokonania pisemnego zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy
regionalnej do dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej.
Rozdział 7.
Intensywność pomocy
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§ 11. 1. Maksymalna intensywność
kwalifikujących się do objęcia pomocą.

pomocy

regionalnej

wynosi

35%

kosztów

2. Maksymalną intensywność pomocy udzielaną MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji o
kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się w stosunku do
maksymalnej intensywności o:
1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,
2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. Maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na duże projekty inwestycyjne oblicza się zgodnie ze
wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.
4. Pomoc udzielana na podstawie uchwały podlega kumulacji pomocy na zasadach określonych w
art. 8 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014.
Rozdział 8.
Obowiązki przedsiębiorcy
§ 12. 1. Przedsiębiorca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informację, o
której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 jest zobowiązany do złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania:
1) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik Nr 4
do uchwały;
2) oświadczenia o niezaleganiu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. z zapłatą podatków, innych
należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym
załącznik Nr 5 do uchwały;
3) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały;
4) w przypadku, gdy po dniu dokonania zgłoszenia przedsiębiorca poniósł nakłady inwestycyjne
należy przedłożyć oświadczenie o wielkości poniesionych nakładów na druku stanowiącym
załącznik Nr 3 do uchwały;
5) w przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w §3 uchwały, gdy zostaną utworzone nowe
miejsca pracy należy przedłożyć oświadczenie, o którym mowa w §13 ust. 3 lit a uchwały.
2. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o których mowa w ust. 1 traci prawo do skorzystania
ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
3. Na uzasadniony wniosek, złożony w formie pisemnej, przed upływem terminu, o którym mowa w
ust. 1 lub w §13 ust. 2, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może wyznaczyć beneficjentowi pomocy
inny termin do złożenia wymaganych dokumentów.
§ 13. 1. Po zakończeniu inwestycji początkowej przedsiębiorca zobowiązany jest do
złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa
w §12 ust. 1 oraz w § 8 ust. 1 pkt 8 uchwały oraz oświadczenia o utrzymaniu inwestycji
początkowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na druku stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, a
w przypadku pomocy, o której mowa w §3 uchwały dodatkowo dokumentów, o których mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości jest zobowiązany poza
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dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 1-4, do złożenia do dnia 31
stycznia każdego roku: oświadczenia o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. na druku stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały. Obowiązek ten wygasa z chwilą
zakończenia wymaganego okresu utrzymania inwestycji określonego w niniejszej uchwale w § 8 w
ust. 1 pkt 7 lit b lub w pkt 9 tego paragrafu.
3. W przypadku pomocy, o której mowa w §3 uchwały, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie
30 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy, do przedłożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia o wysokości przewidywanych/poniesionych dwuletnich kosztach płacy nowo
zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją, obliczonych zgodnie z §6 ust. 2
Rozporządzenia na druku stanowiącym załącznik Nr 8,
b) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 9,
c) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników – na formularzu stanowiącym załącznik Nr
10.
4. Ponadto przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie
§3 uchwały, zobowiązany jest do dnia 31 stycznia danego roku, przedstawić oświadczenie o
wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego
z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5
lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały.
5. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji o których mowa w ust. 1 - 4, nie odpowie na wezwanie
organu podatkowego, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i zobowiązany jest do
zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami.
6. W okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie uchwały,
przedsiębiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze
środków budżetu miasta Gorzowa Wielkopolskiego poprzez umieszczenie bannera graficznego z
logotypem miasta Gorzowa Wielkopolskiego zawierającego hasło "Gorzów Wielkopolski wspiera
inwestorów" na stronie internetowej przedsiębiorcy (o ile taką posiada) wraz z linkowaniem do
strony www.gorzow.pl oraz na tabliczce informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu na
inwestycji, przy czym wymiary tabliczki nie mogą być mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm
(szerokość).
7. Logotyp miasta Gorzowa Wlkp. w formie pliku grafiki wektorowej wraz z określonymi wymogami,
zostanie przekazany przedsiębiorcy przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp. pracownika Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 14. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedłożenia, na żądanie organu
udzielającego pomocy, innych informacji i dokumentów dotyczących pomocy na inwestycję
początkową, w zakresie i terminie wskazanym w żądaniu.
§ 15. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności lub wartości dopuszczalnej pomocy
publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od nieruchomości w
trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną intensywność podlega
zwrotowi wraz z odsetkami, poczynając od miesiąca, w którym doszło do tego przekroczenia.
§ 16. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. o utracie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości lub o zmianie mającej
wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności
powodujących taką utratę bądź zmianę na druku stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały.
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2. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu traci
prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości poczynając od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności powodujące jego utratę lub zmianę
mającą wpływ na wielkość udzielanej pomocy publicznej.
3. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe informacje o spełnieniu warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci do niego prawo za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
4. Przedsiębiorca, który dokona zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, traci prawo do
zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nie zakończy inwestycji początkowej w
terminie określonym w §8 ust. 1 pkt 6 lub w pkt 7 lit a uchwały.
§ 17. Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od
nieruchomości również w następujących przypadkach:
1) naruszenia warunków zwolnienia,
2) zbycia nieruchomości lub jej części, będącej przedmiotem zwolnienia od podatku od
nieruchomości przed upływem okresu, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 9 uchwały – w przypadku
korzystania z pomocy, o której
mowa w §2 uchwały,
3) nieutrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 7
lit. B uchwały - w przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w §3 uchwały,
4) podania nieprawdziwych danych przedkładanych organowi podatkowemu.
§ 18. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty
udzielonej pomocy za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020r.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale
Organizacyjnym pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3216
Uchwała Nr XXVIII/353/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc
inwestycyjną
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 716) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych, na okres do 60 m-cy, niżej
wymienione pojazdy:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy – zakupione po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a
uchwały, związane z prowadzeniem na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na terenie
specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.,
działalności gospodarczej.
2. Zwolnienie od podatku od środków transportowych, o którym mowa w ust. 1 stanowi regionalną
pomoc inwestycyjną i przysługuje w przypadku zrealizowania przez przedsiębiorcę inwestycji
początkowej, o której mowa w § 5 pkt 1 niniejszej uchwały.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na zasadach i warunkach określonych w
niniejszej uchwale oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie
warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę
rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. poz. 174) program pomocowy Nr
SA.41495 (2015/X), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały przysługuje na okres:
1) 12 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 1 nowe
miejsce pracy;
2) 24 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 2 nowe
miejsca pracy;
3) 36 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 5 nowych
miejsc pracy;
4) 48 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 10 nowych
miejsc pracy;
5) 60 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 15 nowych
miejsc pracy - przy czym miesięczne wynagrodzenie za 1 nowo utworzone miejsce pracy musi
wynosić co najmniej 150%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008).
§ 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli miejsca pracy
zostaną stworzone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, dojdzie do wzrostu
netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy
oraz każde nowo utworzone stanowisko zostanie obsadzone w ciągu 3 lat od dnia uzyskania od
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej oceny
dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej oraz utrzymanie na
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danym obszarze każdego miejsca pracy utworzonego dzięki inwestycji przez okres co najmniej 5
lat od dnia zakończenia inwestycji początkowej.
§ 4. Niniejszej uchwały nie stosuje się:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 - 5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. z 2014.187.1), zwanym dalej
rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014;
2) do podatników, którzy na terenie miasta Gorzów Wlkp. zalegają z zapłatą podatków, innych
należności publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
3) w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę, od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
informacji o negatywnej ocenie dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy
regionalnej;
4) do środków transportowych związanych z działalnością handlową, instytucji finansowych i
stacji paliw;
5) do pojazdów stanowiących współwłasność przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie:
a) z osobami nie będącymi przedsiębiorcami;
b) z innymi przedsiębiorcami, o ile zastosowane zwolnienie stanowiłoby pomoc publiczną dla
przedsiębiorcy nie spełniającego warunków zwolnienia określonego tą uchwałą.
§ 5. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) inwestycja początkowa – inwestycja, o której mowa w § 3 pkt 10 Rozporządzenia;
2) rzeczowe aktywa trwałe – aktywa, o których mowa w § 3 pkt 6 Rozporządzenia;
3) intensywność pomocy - maksymalna kwota pomocy brutto, o której mowa w § 3 pkt 4
Rozporządzenia, wyrażona jako procent kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przed
potrąceniem podatku lub innych opłat, którą można sfinansować w ramach pomocy regionalnej.
Determinuje ona dopuszczalny udział środków publicznych w całkowitej wartości danego
przedsięwzięcia;
4) koszty kwalifikowane – koszty realizacji danego projektu, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 w
zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia, które w określonym stopniu (procencie) kwalifikują się do
sfinansowania z pomocy publicznej;
5) udział własny przedsiębiorcy w sfinansowaniu inwestycji - środki, które nie zostały uzyskane
przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie
kredytów
preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i poręczeń na
warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
6) przedsiębiorca - podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi
na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który
realizuje inwestycję początkową i po jej zakończeniu będzie podatnikiem podatku od środków
transportowych lub podmiot, który już jest podatnikiem podatku od środków transportowych,
a w wyniku realizacji inwestycji początkowej nastąpi w danym podmiocie wzrost przedmiotów
opodatkowania w postaci nowych środków transportowych;
7) zakończenie inwestycji początkowej - data wskazana w oświadczeniu przedsiębiorcy
o zakończeniu inwestycji początkowej;
8) utrzymanie inwestycji początkowej - prowadzenie działalności gospodarczej związanej
z inwestycją początkową;
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9) duży projekt inwestycyjny – inwestycja początkowa, o której mowa w § 3 pkt 12
Rozporządzenia,
o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro;
10) MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa, o których mowa w § 3 pkt 1 Rozporządzenia;
11) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników, o którym mowa w § 3 pkt 8
Rozporządzenia.
§ 6. 1. Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na
podstawie niniejszej uchwały jest:
1) złożenie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:
a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr
1 do uchwały wraz z dołączeniem wymaganych w nim załączników. Za datę dokonania
zgłoszenia uważa się datę wpływu formularza do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
b) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w
sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż
pomoc de mini mis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53,
poz. 312 z późn. zm.) wraz z wypełnionym formularzem informacji stanowiącym załącznik Nr 1
do tego rozporządzenia;
2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej
oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
3) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po
otrzymaniu od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego
paragrafu;
4) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów
kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania,
z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
5) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji do wzrostu netto liczby pracowników w danym
zakładzie
w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy i obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3
lat począwszy od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w pkt 2
niniejszego paragrafu; 6) utrzymanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każdego miejsca pracy
przez co najmniej okres 5 lat, od dnia zakończenia inwestycji;
7) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia inwestycji początkowej na druku stanowiącym
załącznik Nr 2 do uchwały;
8) zgłoszenie i udokumentowanie zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym
załącznik Nr 2a do uchwały;
9) po zakończeniu inwestycji, złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych, na
zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
2. Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie progu pomocy w wysokości określonej
w § 4 ust.1 pkt 1 lit e Rozporządzenia.
3. Dokonanie zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy w sposób niezgodny z wymogami
określonymi w niniejszej uchwale bądź złożenie niewypełnionych w wymaganym zakresie
informacji i załączników, nie będzie kwalifikowało przedsiębiorcy do skorzystania ze zwolnienia od
podatku od środków transportowych.
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4. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia dokumentów i
informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, poinformuje pisemnie wnioskodawcę o spełnieniu lub
niespełnieniu warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od środków
transportowych w oparciu o przepisy Rozporządzenia oraz niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia od podatku od środków transportowych
z dniem dokonania pisemnego zgłoszenia.
2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej.
3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono
maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 9 ust. 1, nie dłużej jednak niż przez okres
60 m-cy.
4. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa związanego z inwestycją początkową, na nabywcę nie
przechodzi prawo dotychczasowego przedsiębiorcy do korzystania ze zwolnienia na podstawie
niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia.
2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się wyłącznie koszty ponoszone od
dnia następującego po dniu dokonania pisemnego zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy
regionalnej do dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej.
§ 9. 1. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej, wynosi 35% kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą.
2. Maksymalną intensywność pomocy udzielaną MŚP, z wyłączeniem nowych inwestycji, o
kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się w stosunku do
maksymalnej intensywności o:
1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców,
2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. Maksymalną dopuszczalną kwotę pomocy na duże projekty inwestycyjne oblicza się zgodnie ze
wzorem określonym w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014.
4. Pomoc udzielana na podstawie uchwały podlega kumulacji pomocy na zasadach określonych
w art. 8 rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014.
§ 10. 1. Przedsiębiorca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informację, o
której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, jest zobowiązany do złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej
otrzymania:
1) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik Nr 3
do uchwały;
2) oświadczenia o niezaleganiu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. z zapłatą podatków, innych
należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym
załącznik Nr 4 do uchwały;
3) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy, przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały;
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4) w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy przedłożyć oświadczenie, o którym mowa w § 11
ust. 4 lit a uchwały.
2. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o których Mowa w ust. 1 traci prawo do skorzystania
ze zwolnienia od podatku od środków transportowych.
3. Na uzasadniony wniosek, złożony w formie pisemnej, przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 1 lub w § 11 ust. 2, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. może wyznaczyć beneficjentowi
pomocy inny termin do złożenia wymaganych dokumentów.
§ 11. 1. Po zakończeniu inwestycji początkowej, przedsiębiorca zobowiązany jest
do złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia, oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu oraz w § 10 ust. 1 i w § 6 ust. 1 pkt 8 uchwały.
2. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od środków transportowych jest
zobowiązany poza dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w § 10 ust. 1 do złożenia do
dnia 15 lutego każdego roku, oświadczenia o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie miasta
Gorzowa Wlkp., na druku stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały.
3. Obowiązek określony w ust. 2 wygasa z chwilą zakończenia wymaganego okresu utrzymania
inwestycji określonego w § 6 ust. 1 pkt 6 uchwały;
4. W terminie 30 dni od dnia utworzenia nowych miejsc pracy, przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedłożenia następujących dokumentów:
a) oświadczenia o wysokości przewidywanych/poniesionych dwuletnich kosztach płacy nowo
zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją, obliczonych zgodnie z § 6 ust. 2
Rozporządzenia, na druku stanowiącym załącznik Nr 6;
b) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 7;
c) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników – na formularzu stanowiącym załącznik
Nr 8.
5. Ponadto przedsiębiorca korzystający z pomocy, zobowiązany jest do dnia 15 lutego,
przedstawić oświadczenie o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień
31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie
14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym
załącznik Nr 9 do uchwały.
6. Przedsiębiorca, który nie złożył informacji o których mowa w ust. 1 lub 2, nie odpowie na
wezwanie organu podatkowego, traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia i zobowiązany
jest do zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz z odsetkami.
7. W okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie uchwały,
przedsiębiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze
środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. poprzez umieszczenie bannera graficznego z logotypem
miasta Gorzowa Wlkp. zawierającego hasło "Gorzów Wlkp. wspiera inwestorów" na stronie
internetowej przedsiębiorcy (o ile taką posiada) wraz z linkowaniem do strony www.gorzow.pl oraz
na tabliczce informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu na inwestycji, przy czym wymiary
tabliczki nie mogą być mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm (szerokość).
8. Logotyp miasta Gorzowa Wlkp. w formie pliku grafiki wektorowej wraz z określonymi wymogami,
zostanie przekazany przedsiębiorcy przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. pracownika Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 12. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przedłożenia, na żądanie organu
udzielającego pomocy, innych informacji i dokumentów dotyczących pomocy na inwestycję
początkową, w zakresie i terminie wskazanym w żądaniu.
§ 13. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności lub wartości dopuszczalnej pomocy
publicznej nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy od podatku od środków
transportowych w trybie niniejszej uchwały, kwota udzielonej pomocy ponad dopuszczalną
intensywność podlega zwrotowi wraz z odsetkami, poczynając od miesiąca, w którym doszło do
tego przekroczenia.
§ 14. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta
Gorzowa Wlkp. o utracie prawa do zwolnienia od podatku od środków transportowych lub o
zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę, na druku stanowiącym załącznik
Nr 11 do uchwały.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca,
w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1 traci prawo do zwolnienia od
początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa.
4. Przedsiębiorca, który podał nieprawdziwe informacje o spełnieniu warunków uprawniających do
uzyskania zwolnienia, traci do niego prawo za cały okres przez jaki korzystał ze zwolnienia.
5. Przedsiębiorca, który dokona zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy, traci prawo do
zwolnienia od podatku od środków transportowych w przypadku, gdy nie zakończy inwestycji w
terminie określonym w § 6 ust. 1 pkt 5 uchwały.
§ 15. Niezależnie od powyższego, przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od
środków transportowych również w następujących przypadkach:
1) naruszenia warunków zwolnienia,
2) zbycia środka transportu objętego zwolnieniem przed upływem 5 lat od dnia zakończenia
inwestycji,
3) nieutrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 6
uchwały,
4) podania nieprawdziwych danych przedkładanych organowi podatkowemu.
16. Przedsiębiorca, który utracił prawo do zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty
udzielonej pomocy za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia, wraz z odsetkami.
§ 17. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020r.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale
Organizacyjnym pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
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Poz. 3217
Uchwała Nr XXVIII/354/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów
finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co
następuje:
§ 1. Informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze roku budżetowego obejmuje:
1) Zestawienia tabelaryczne:
a) wykonanych dochodów wg źródeł i wg działów klasyfikacji budżetowej,
b) wykonanych wydatków wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na
wydatki bieżące i majątkowe,
c) wykonanych dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
d) zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i poręczeń,
e) wykonania budżetu miasta wraz z przychodami, rozchodami i nadwyżką/deficytem,
f) wykonania planu wydatków majątkowych według zadań,
g) wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych.
2) Część opisową o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze, w której omówieniu
w szczególności podlegają :
a) zmiany w planie budżetu dokonane przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Prezydenta
Miasta w okresie pierwszego półrocza.
b) wykonane dochody wg źródeł,
c) wykonane wydatki w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- udzielone dotacje,
- programy realizowane ze środków unijnych,
- remonty,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- pozostałe wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.
§ 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wykaz
przedsięwzięć, o którym mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o
przebiegu ich realizacji.
§ 3. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze
powinna zawierać:
1) wykonanie przychodów ogółem, w tym dotacji podmiotowej i celowej,
2) wykonanie kosztów,
3) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
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4) omówienie wykorzystania przez instytucje kultury otrzymanych w pierwszym półroczu dotacji z
budżetu miasta.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr LXXVII/1183/2010 Rady Miasta Gorzowa z dnia 30 czerwca
2010r., zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/418/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 7 listopada
2012r., w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze
półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych
instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3218
Uchwała Nr XXVIII/355/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, art.214, art. 215
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)
Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

166.426 zł
166.426 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

166.426 zł
166.426 zł

§ 3. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w
załączniku nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/355/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Po zmianie

18 888 096,00

102 491,00

18 990 587,00

Szkoły podstawowe

772 000,00

3 496,00

775 496,00

0830

Wpływy z usług

207 240,00

61,00 207

301,00

0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

2 661,00

3 435,00

6 096,00

62 496,00

6 360,00

68 856,00

0,00

6 360,00

6 360,00

8 704 806,00

13 002,00

8 717 808,00

69 088,00

5 000,00

74 088,00

1 417,00

308,00

1 725,00

0,00

7 694,00

7 694,00

183 978,00

8 082,00

192 060,00

0,00

8 082,00

8 082,00

962 094,00

1 596,00

963 690,00

9 198,00

1 596,00

10 794,00

59 184,00

16 405,00

75 589,00

0,00

16 405,00

16 405,00

2 578 604,00

53 550,00

2 632 154,00

0,00

53 550,00

53 550,00

2 683 697,00

63 935,00

2 747 632,00

80101

Szkoły podstawowe specjalne

80102
0970
80104

Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0970

Wpływy z różnych dochodów

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

80110

Gimnazja
2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Szkoły zawodowe

80130
0970

Wpływy z różnych dochodów
Szkoły artystyczne

80132
0960

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Pozostała działalność

80195
2700
854

Treść

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Edukacyjna opieka wychowawcza
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Placówki wychowania pozaszkolnego

85407
0960
85410

7 269,00

60 000,00

67 269,00

0,00

60 000,00

60 000,00

1 768 391,00

3 935,00

1 772 326,00

0,00

3 935,00

3 935,00

581 377 194,40

166 426,00

581 543 620,40

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Internaty i bursy szkolne

0970

Wpływy z różnych dochodów

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/355/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101

Zmiana

Po zmianie

193 769 306,00

102 491,00 193

871 797,00

45 411 246,00

3 496,00

45 414 742,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

385 042,00

1 435,00

386 477,00

4300

Zakup usług pozostałych

556 466,00

2 061,00

558 527,00

3 982 675,00

6 360,00

3 989 035,00

9 880,00

6 360,00

16 240,00

28 637 088,00

13 002,00

28 650 090,00

471 587,00

2 156,00

473 743,00

Szkoły podstawowe specjalne

80102
4240
80104

Zakup środków dydaktycznych i książek
Przedszkola

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4220

Zakup środków żywności

0,00

2 748,00

2 748,00

4300

Zakup usług pozostałych

446 540,00

8 098,00

454 638,00

25 995 179,00

8 082,00

26 003 261,00

349 584,00

8 082,00

357 666,00

30 254 013,00

1 596,00

30 255 609,00

60 422,00

1 596,00

62 018,00

5 430 794,00

16 405,00

5 447 199,00

80110

Gimnazja
4300

Zakup usług pozostałych
Szkoły zawodowe

80130
4270

Zakup usług remontowych
Szkoły artystyczne

80132
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

52 243,00

5 000,00

57 243,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 548,00

7 405,00

17 953,00

4300

Zakup usług pozostałych

43 615,00

4 000,00

47 615,00

113

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Pozostała działalność

80195

7 247 232,00

53 550,00

7 300 782,00

16 582,00

144,00

16 726,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 545,00

21,00

2 566,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

836,00

9 836,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 500,00

72,00

26 572,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

500,00

7 900,00

8 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

169 685,00

43 400,00

213 085,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

1 177,00

1 177,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

21 096 511,00

63 935,00

21 160 446,00

Placówki wychowania pozaszkolnego

1 999 747,00

60 000,00

2 059 747,00

Zakup usług pozostałych

67 935,00

60 000,00

127 935,00

Internaty i bursy szkolne

5 325 301,00

3 935,00

5 329 236,00

138 811,00

3 935,00

142 746,00

626 419 977,40

166 426,00

626 586 403,40

854
8507
4300
85410
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Razem:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/355/2016

Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 4 marca 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej

przedmiotowej
2

3

celowej
4
70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 363 442
77 750
336 600
0

6 600 000

13 352 400
1 600 000
8 200 000

13 352 400

26 412 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej
3

przedmiotowej
2

15 301 354
0
168 847
6 069 300

0

21 539 501
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celowej
4
20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 486 453
900 000
0
80 000
1 060 000
4 029 800
10 982 091
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Poz. 3219
Uchwała Nr XXVIII/356/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, art. 214 pkt. 3,
art. 215, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U.
z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę
z tego: zmniejsza się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę
3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację
zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1,
pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.664.875 zł
86.678 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1.664.875 zł
86.678 zł

86.678 zł
1.751.553 zł
1.751.553 zł

96.309 zł
1.751.553 zł
2.060.651 zł

§ 3. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/356/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść

Przed zmianą

Administracja publiczna

Zmiana

Po zmianie

1 684 566,00

1 664 875,00

3 349 441,00

Pozostała działalność

719 100,00

1 664 875,00

2 383 975,00

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

611 235,00

- 73 677,00

537 558,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

107 865,00

- 13 001,00

94 864,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

0,00

1 751 553,00

1 751 553,00

581 543 620,40

1 664 875,00

583 208 495,40

75095

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/356/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750
75023
6050
75095

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Administracja publiczna

49 560 819,00

1 664 875,00

51 225 694,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 627 572,00

- 309 098,00

40 318 474,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 554 008,00

- 309 098,00

5 244 910,00

Pozostała działalność

5 405 981,00

1 973 973,00

7 379 954,00

4300

Zakup usług pozostałych

310 925,00

9 631,00

320 556,00

4308

Zakup usług pozostałych

125 460,00

- 73 677,00

51 783,00

4309

Zakup usług pozostałych

38 540,00

- 22 632,00

15 908,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

1 145 163,00

1 145 163,00
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6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

202 088,00

202 088,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

606 390,00

606 390,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

107 010,00

107 010,00

626 586 403,40

1 664 875,00

628 251 278,40

Razem:

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/356/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Przychody

Klasyfikacja
budżetowa
Lp.

Nazwa zakładu budżetowego

Planowany
stan
środków

Koszty

w tym:

Dział

Rozdział

Razem

5.

1.

2.

3.

4.

1

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

700

70001

65 945 988

w tym:

Dotacje

6.
27 920 641

Razem

Koszty
bieżące

Inwestycje

7.

8.

9.

65 788 631

42 467 990

23 320 641

5 944 606

5 937 006

7 600

71 733 237

48 404 996

23 328 241

w tym dotacja celowa

Stan środków na początek roku
Stan środków na koniec roku
2

822 643
980 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji

21 320 641
926

92604

5 913 000

1 600 000
w tym dotacja celowa

Stan środków na początek roku

734 063

Stan środków na koniec roku

722 457

0

Ogółem

71 858 988
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Poz. 3220
Uchwała Nr XXVIII/357/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3.339.522 zł
3.339.522 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3.339.522 zł
825.932 zł
2.513.590 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/357/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

700
70005

710

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

31 721 440,00

2 613 590,00

34 335 030,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 582 621,00

2 613 590,00

19 196 211,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

9 480 000,00

2 613 590,00

12 093 590,00

2009

Działalność usługowa

2 842 785,00

725 932,00

3 568 717,00

Organizacja targów i wystaw

0,00

725 932,00

725 932,00

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

0,00

725 932,00

725 932,00

583 208 495,40

3 339 522,00

586 548 017,40

71020
0770

Razem:
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/357/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Dział

Rozdział Paragraf

700
70005

710

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

38 768 004,00

2 416 219,00

41 184 223,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10 401 020,00

2 416 219,00

12 817 239,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 409 620,00

2 416 219,00

11 825 839,00

2009

Działalność usługowa

2 866 592,00

725 932,00

3 592 524,00

Organizacja targów i wystaw

15 000,00

725 932,00

740 932,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 706,00

14 294,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

0,00

726 638,00

726 638,00

Administracja publiczna

51 225 694,00

197 371,00

51 423 065,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 318 474,00

197 371,00

40 515 845,00

990 969,00

100 000,00

1 090 969,00

5 244 910,00

97 371,00

5 342 281,00

628 251 278,40

3 339 522,00

631 590 800,40

71020

750
75023
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:
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Poz. 3221
Uchwała Nr XXVIII/358/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4.394.632 zł
4.394.632 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4.394.632 zł
4.394.632 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

122

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/358/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Różne rozliczenia

758
75802
6180

Zmiana

Po zmianie

156 652 370,00

4 394 632,00

161 047 002,00

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

0,00

4 394 632,00

4 394 632,00

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz
na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na
prawach powiatu

0,00

4 394 632,00

4 394 632,00

586 548 017,40

4 394 632,00

590 942 649,40

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/358/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60015

6050

60016
6050

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

81 798 595,00

4 394 632,00

86 193 227,00

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne)

33 191 238,00

3 494 632,00

36 685 870,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29 748 966,00

3 494 632,00

33 243 598,00

Drogi publiczne gminne

3 145 355,00

900 000,00

4 045 355,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 906 355,00

900 000,00

2 806 355,00

631 590 800,40

4 394 632,00

635 985 432,40

Razem:

123

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016

Poz. 3222
Uchwała Nr XXVIII/359/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814.); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

11.400.000 zł
11.400.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

11.400.000 zł
11.400.000 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/359/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60015
6050
60016
6050
60095
6050
750
75023
6050

853

85305

6050

Treść

Przed zmianą
86 193 227,00

- 400 000,00

85 793 227,00

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się
wydatków na drogi gminne)

36 685 870,00

- 10 800 000,00

25 885 870,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 243 598,00

- 10 800 000,00

22 443 598,00

Drogi publiczne gminne

4 045 355,00

600 000,00

4 645 355,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 806 355,00

600 000,00

3 406 355,00

Pozostała działalność

1 717 002,00

9 800 000,00

11 517 002,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 000 002,00

9 800 000,00

10 800 002,00

Administracja publiczna

51 423 065,00

390 000,00

51 813 065,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 515 845,00

390 000,00

40 905 845,00

5 342 281,00

390 000,00

5 732 281,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14 603 279,00

- 600 000,00

14 003 279,00

Żłobki

10 758 190,00

- 600 000,00

10 158 190,00

6 210 000,00

- 600 000,00

5 610 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Pozostała działalność

90095

6050

Po zmianie

Transport i łączność

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

Zmiana

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:
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43 428 589,00

610 000,00 44 038 589,00

2 637 652,00

610 000,00 3 247 652,00

849 826,00

610 000,00 1 459 826,00

635 985 432,40

0,00

635 985 432,40
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Poz. 3223
Uchwała Nr XXVIII/360/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814) oraz art.226, art.227, art.229, art.231 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta
uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3
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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załączniki nr 1,2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3224
Uchwała Nr XXVIII/361/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 90 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), art. 251 i art. 252 ustawy z dnia
29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), § 10 ust. 5
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz.
1170 ze zm.) uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Tryb udzielania dotacji
§ 1. 1. Dotacji udziela się działającym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. niepublicznym
szkołom i placówkom oświatowym wymienionym w uchwale.
2. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej szkołę lub
placówkę niepubliczną, złożony do Prezydenta Miasta nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
3. Wniosek składany jest każdego roku.
4. Dotacji udziela się na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki, określonych w art. 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
5. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków określonych w art. 90 ust. 3d
ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 2.
Podstawy obliczania dotacji
§ 2. 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta w
wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
2. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację w wysokości 75% wydatków bieżących zapisanych
w uchwale budżetowej, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym
przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego
w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
3. W przypadku, gdy do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem
Miasta Gorzowa Wlkp., osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest do
zawarcia w miesięcznej informacji o liczbie uczniów, danych dotyczących uczniów spoza Miasta
Gorzowa Wlkp.
4. Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują dotację
w wysokości 75% wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej w przeliczeniu na
jednego ucznia w oddziale przedszkolnym przy publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez
Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na jednego ucznia niepełnosprawnego
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w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
5. W przypadku, gdy do oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej
uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Gorzowa Wlkp., osoba prowadząca oddział
przedszkolny przy niepublicznej szkole podstawowej zobowiązana jest do zawarcia w miesięcznej
informacji o liczbie uczniów, danych dotyczących uczniów spoza Miasta Gorzowa Wlkp.
6. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotację w wysokości 40%
wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej w przeliczeniu na jednego ucznia w
przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i
oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
7. W przypadku, gdy do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń
niebędący mieszkańcem Miasta Gorzowa Wlkp., osoba prowadząca niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do zawarcia w miesięcznej informacji o liczbie
uczniów, danych dotyczących uczniów spoza Miasta Gorzowa Wlkp.
8. Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w
co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50%
ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących zapisanych w uchwale budżetowej
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego
ucznia. Uczestnictwo uczniów w zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich
własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach, z zastrzeżeniem, że:
1) dotacje dla szkół, wymienionych w ust. 8, przysługują za lipiec i sierpień na każdego ucznia,
który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
2) dotacje dla szkół, wymienionych w ust. 8, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się w kwietniu lub czerwcu, dotacja
przysługuje również na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca, w którym ukończył
szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.
9. Niepubliczne placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania otrzymują dotację w wysokości określonej w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia.
10. Niepubliczne ośrodki szkolno-wychowawcze otrzymują dotację w wysokości określonej na
jednego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
11. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują
na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w
zakresie danej kwalifikacji, dotację w wysokości określonej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego
kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.
Rozdział 3.
Tryb przekazywania dotacji
§ 3. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną przekazuje do Urzędu Miasta
Wydziału Edukacji w terminie do 7 dnia danego miesiąca, a w miesiącu grudniu do dnia 3 grudnia,
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informację o liczbie uczniów/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca,
oddzielnie dla każdego typu i rodzaju szkoły. Wzór informacji dla niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, internatów i burs oraz
ośrodków rewalidacyjno wychowawczych stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Podmiot prowadzący
niepubliczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub oddział przedszkolny przy
niepublicznej szkole podstawowej składa informację o uczniach niebędących mieszkańcami Miasta
Gorzowa Wlkp. Wzór stanowi załącznik nr 2a do uchwały. Wzór informacji dla szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki stanowi załącznik nr 3 do uchwały. Podmiot prowadzący niepubliczną szkołę, o
której mowa w § 2 ust. 8 uchwały składa dodatkową informację o faktycznej liczbie uczniów, którzy
uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, wg stanu
na ostatni dzień danego miesiąca, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu,
a za miesiąc listopad do dnia 3 grudnia. Wzór stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
2. Dotacja przekazywana jest co miesiąc w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na
wskazany rachunek bankowy szkoły lub placówki. Dotacja za miesiąc grudzień przekazywana jest
w terminie do 15 grudnia. Dla szkół, o których mowa w § 2 ust. 8 dotacja ma charakter zaliczkowy,
a jej wstępne rozliczenie następuje w kolejnym miesiącu w oparciu o faktyczną liczbę uczniów
wykazaną przez organ prowadzący wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca.
Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji
§ 4. 1. Podmiot dotowany przekazuje do Urzędu Miasta Wydziału Edukacji rozliczenie z
wykorzystania dotacji za dany rok budżetowy w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.
Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
2. Udzielona dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na
rachunek bankowy Urzędu Miasta do dnia 31 stycznia następnego roku.
3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie wskazanym w ust. 2 nalicza się odsetki w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej
wysokości, podlega zwrotowi do Urzędu Miasta wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości
podatkowych, stosownie do dyspozycji art. 252 ustawy o finansach publicznych.
5. Na dokumentach źródłowych potwierdzających dokonanie operacji gospodarczych
sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Miasta należy zamieścić opis: „Wydatek
sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp., w …..roku, w
kwocie…..zł, dotyczący……(nazwa dotowanej szkoły lub placówki)…..” oraz pieczęć i podpis
osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej szkołę lub placówkę lub osoby upoważnionej.
Rozdział 5.
Tryb i zakres kontroli
§ 5. 1. Miastu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji
przyznanych z budżetu Miasta.
2. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta.
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3. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów/wychowanków wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 3 oraz sprawdzenie
prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy o
systemie oświaty.
4. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na
daną szkołę lub placówkę w sposób umożliwiający rozliczenie przyznanej dotacji.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich dokumentów objętych
zakresem kontroli.
6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół podpisywany przez
kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.
7. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu w
terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Prezydent Miasta kieruje do Wydziału Edukacji
wystąpienie pokontrolne, w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
9. Wydział Edukacji jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym
powiadomić Prezydenta Miasta o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia
2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. przez osoby prawne lub fizyczne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załączniki nr 1,2,2a,3,4,5 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym
pok. 217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3225
Uchwała Nr XXVIII/362/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia obejmującego odpłatne świadczenie usług z zakresu
interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu świebodzińskiego
znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta
ul. Sikorskiego 3-4 w godzinach urzędowania.
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Poz. 3226
Uchwała Nr XXVIII/363/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych
regulacją ustawy - Karta Nauczyciela
Na podstawie art. 42 ust. 7 oraz art. 42a ust. 1 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia
6 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt
11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
1881) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się w ramach delegacji ustawy - Karta Nauczyciela:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta
Nauczyciela;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.
4) przypadki w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.
TYTUŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole, placówkę oświatową dla których
organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp.;
2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora
szkoły, o której mowa w pkt 1;
4) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników szkoły, o której mowa w pkt 1,
zatrudnionych na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela.
TYTUŁ II.
Zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w
pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin
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zajęć dydaktycznych, zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela zobowiązani są do realizowania
w innych okresach danego roku szkolnego, odpowiednio większej liczby godzin tak, aby średni
wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi
zajęć.
2. Praca wykonywana przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, zgodnie z tak ustalonym planem
zajęć, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć nie jest pracą wykonywaną w
godzinach ponadwymiarowych.
3. Okresem rozliczeniowym czasu pracy nauczycieli, o których mowa w ust.1 jest rok szkolny.
§ 4. 1. Liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się jako różnicę pomiędzy roczną liczbą
godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w planie organizacyjnym na dany rok szkolny, a roczną
liczbą godzin wynikającą z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w
poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin
zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku
szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie
organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie
przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi
prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także
za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
§ 6. 1. Rozliczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
o których mowa w § 3. ust. 1 oraz godzin ponadwymiarowych przeprowadza się wg następującej
procedury:
1) tworzy się harmonogram realizacji zajęć zaplanowanych w roku szkolnym obejmujący wszystkie
tygodnie nauki, w oparciu o plan organizacyjny na dany rok szkolny;
2) dla każdego tygodnia ujętego w harmonogramie wyznacza się planowaną dla nauczyciela liczbę
godzin oraz różnicę pomiędzy zaplanowaną liczbą godzin, a tygodniowym obowiązkowym
wymiarem godzin zajęć; różnice te mogą przyjmować wartości dodatnie i ujemne;
3) wyznacza się liczbę godzin brakujących do wypracowania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć w skali roku szkolnego (liczba GBR), poprzez zsumowanie różnic w tych
tygodniach, w których przyjęły one wartości ujemne;
4) poczynając od pierwszego tygodnia nauki, w którym różnica pomiędzy liczbą zrealizowanych
godzin, a tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć przyjmuje wartość dodatnią,
odejmuje się tę różnicę od liczby GBR;
5) w kolejnych tygodniach procedurę powtarza się do momentu, aż liczba GBR osiągnie wartość
równą zero;
6) począwszy od tygodnia, w którym liczba GBR osiągnęła wartość równą zero rozlicza się
wypracowane przez nauczyciela godziny ponadwymiarowe;
7) harmonogram zajęć oraz liczbę GBR podaje się nauczycielowi do wiadomości przed
rozpoczęciem roku szkolnego;
8) w przypadku zmian organizacyjnych w trakcie roku szkolnego, w zaplanowanym dla nauczyciela
harmonogramie zajęć, dokonuje się stosownych korekt i wyznacza nową wartość liczby GBR.

132

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
TYTUŁ III.
Zasady udzielania i rozmiar obniżek w zakresie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz nauczycieli, którym powierzono
zadania doradcy metodycznego
§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom,
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy.
Przyznana obniżka nie może być wyższa niż określona w poniższej tabeli:
Lp.

Stanowisko kierownicze

Obowiązkowy
tygodniowy
wymiar godzin zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 3 oddziałów
- 3,5 - 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
(oddziały 5 - godzinne traktowane są jako 1/2 oddziału)
Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 6
oddziałów:
Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu), w której powołano:
- 1 zastępcę
- 2 zastępców
- 3 i więcej zastępców
Dyrektor centrum kształcenia zawodowego
Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego
Kierownik warsztatu szkolnego
Zastępca kierownika warsztatu szkolnego
Kierownik szkolenia praktycznego w szkole (zespole)
z oddziałami młodocianych pracowników
Kierownik szkolenia praktycznego w szkole (zespole)
bez oddziałów młodocianych pracowników
Dyrektor
zespołu
poradni
psychologiczno
pedagogicznych
Wicedyrektor zespołu poradni psychologiczno pedagogicznych
Dyrektor młodzieżowego domu kultury
Wicedyrektor młodzieżowego domu kultury
Kierownik pracowni w młodzieżowym domu kultury
Dyrektor szkoły artystycznej
Wicedyrektor szkoły artystycznej
Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego
Kierownik internatu liczącego:
- do 80 wychowanków
- od 80 do 140 wychowanków
- powyżej 140 wychowanków
Kierownik świetlicy szkolnej

25

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Obniżka
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin
16
18
20

25

15

18
12
13
15
18

18
18
22
22
18

13
12
11
15
11
15
11
10

18

6

20

15

20

11

18
18
18
18
18
18
30

12
8
2
13
9
14

26

16
17
18
10

2. W przypadku, gdy obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczyciela jest inny od
wymienionego w tabeli, obniżkę oblicza się proporcjonalnie, zaokrąglając artymetycznie do pełnych
godzin.
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3. Tygodniową obniżkę godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze ustala
się corocznie w arkuszach organizacyjnych poszczególnych placówek, a w szczególnie w
uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.
4. Nauczyciele, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze, obniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca, jeśli w tym dniu powierzono im zastępstwo, a w sytuacji powierzenia im
zastępstwa w innym dniu niż pierwszy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powierzono im zastępstwo i przestaje obowiązywać z końcem miesiąca, w którym
nauczyciel zaprzestał pełnić obowiązki kierownicze.
5. W indywidualnych przypadkach Rada Miasta może zwiększyć na czas określony obniżkę
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustaloną w ust. 1, do całkowitego zwolnienia z
realizacji zajęć, jeżeli jest to uzasadnione warunkami funkcjonowania szkoły powodującymi
znaczne zwiększenie zakresu zadań do realizacji.
6. Zwiększenie obniżki, o której mowa w ust. 5 dokonuje się na wniosek dyrektora szkoły lub z
inicjatywy Prezydenta.
§ 8. Na podstawie art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w
pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przyznaje się obniżkę
stanowiącą 10/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42
ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zaokrągloną artymetycznie do pełnych godzin.
TYTUŁ IV.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców
zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
§ 9. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3
ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, według następujących
norm:
Lp.

Stanowisko

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w przedszkolach,
szkołach i placówkach
Pedagodzy ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni
dodatkowo w szkołach integracyjnych lub ogólnodostępnych
z oddziałami integracyjnymi
Doradcy zawodowi prowadzący zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

2.

3.

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin
20
20

25

2. Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w
ustępie 1 w tabeli w pozycjach 1 i 3 przez godzinę rozumie się 60 minut, w pozycji 2 przez godzinę
zajęć rozumie się 45 minut.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LXXI/841/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 maja
2006 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku
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szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli, zatrudnionych w gorzowskich placówkach samorządowych nieobjętych regulacją
ustawy - Karta Nauczyciela.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i
wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3227
Uchwała Nr XXVIII/364/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Z 2016 r. poz. 446) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) uchwala sie co następuje:
§ 1. W uchwale nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r.
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. §5
pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) jako udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski na żużlu i w koszykówce kobiet oraz
drużynowych rozgrywkach w innych dyscyplinach sportowych, w tym piłce ręcznej, tenisie
stołowym oraz innych - według uznania Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3228
Uchwała Nr XXVIII/365/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 3, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.150 ze zm.) uchwala się, co następuje:
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Umowy o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zawiera
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie pisemnego skierowania wydanego przez
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 2. Zasobem mieszkaniowym zarządza (administruje) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w
Gorzowie Wlkp.
§ 3. Źródłem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane z
ruchu ludności i w nowo budowanych domach lub wynajmowane przez Gminę od innych
właścicieli.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
2) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.,
3) gminie - należy przez to rozumieć Miasto Gorzów Wlkp. na prawach powiatu
4) mieście bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć Gminę - Miasto Gorzów Wlkp.
5) Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zakład budżetowy, któremu
Miasto
powierzyło zarządzanie zasobem mieszkaniowym,
6) lokalu - należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy,
7) lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 5 ustawy,
8) tymczasowym pomieszczeniu – należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 5a
ustawy,
9) lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć lokal w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 6 ustawy,
10) mieszkaniowym zasobie – należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób gminy
w rozumieniu ustawy,
11) dochodzie miesięcznym – należy przez to rozumieć udokumentowany średni miesięczny
dochód brutto członków gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł, osiągnięty w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem. Do dochodu miesięcznego nie
wlicza się:
a) jednorazowych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
b) wartości świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
c) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
d) dodatku mieszkaniowego,
e) pomocy finansowej członków rodziny,
f) nagród jubileuszowych wynikających ze stosunku pracy,
g) dodatków dla sierot,
h) zasiłku pielęgnacyjnego,
i) świadczenia wychowawczego.
12) najniższej emeryturze – należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
13) członkach wspólnoty samorządowej – należy przez to rozumieć osoby zamieszkujące na
terenie Miasta Gorzowa Wlkp. z zamiarem stałego pobytu – centralizujące swoje potrzeby
życiowe i prowadzące na tym terenie gospodarstwo domowe, które może być wykazywane w
szczególności: zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., w tym:
a) zameldowaniem na pobyt stały w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.,
b) zatrudnieniem w granicach administracyjnych Miasta Gorzowa Wlkp.,
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c) a w przypadku osób bezdomnych zaświadczeniem lub innymi odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi stały pobyt na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
14) powierzchni mieszkalnej – należy przez to rozumieć powierzchnię łączną wszystkich pokoi w
lokalu,
15) skierowaniu – należy przez to rozumieć dokument uprawniający konkretną osobę do
zawarcia z wynajmującym umowy najmu lokalu, wydany przez Prezydenta Miasta lub przez
osobę działającą z jego upoważnienia,
16) wynajmującym – należy przez to rozumieć Miasto Gorzów reprezentowane przez Dyrektora
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
17) mieszkaniu chronionym – należy przez to rozumieć mieszkanie chronione, o którym mowa w
ustawie o pomocy społecznej,
18) stosunku pracy - należy przez to rozumieć stosunek pracy, o którym mowa w ustawie –
Kodeks pracy,
19) Społecznej Komisji Mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Radę
Miasta do opiniowania spraw mieszkaniowych w zakresie ustalonym niniejszą uchwałą,
20) Dom Seniora - należy przez to rozumieć budynek położony przy ul. Cichońskiego 5, w
których znajdują się lokale przeznaczone do zamieszkania przez osoby w wieku podeszłym
nieposiadające opieki osób bliskich,
21) Biurze Zamiany Mieszkań - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
Rozdział 2.
Podmiotowy zakres najmu
§ 5. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które
z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt. spełniają łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gorzowa Wlkp.,
2) nie posiadają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a w przypadku zamieszkiwania
z osobami bliskimi tj. rodzicami lub dziećmi, gdy powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadająca
na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania wynosi mniej niż 5m²,
3) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.
2. Z zastrzeżeniem § 30 ust. 1 pkt 5 odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli:
1) wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna
osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkiwania jest właścicielem lokalu, budynku mieszkalnego
lub jego części i może go używać lub, gdy posiada prawo do innego lokalu
a także gdy zbyła nieruchomość do której posiadała tytuł prawny a pozyskane z tego faktu pożytki
dają możliwość zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie,
2) z analizy wniosku oraz sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ustalonej między innymi w
miejscu zamieszkania wnioskodawcy wynika, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy
niskimi dochodami wykazanymi przy składaniu wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu, a
faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub osób ubiegających się wraz
z nim o najem lokalu a także gdy faktyczne warunki mieszkaniowe wnioskodawcy lub osób
ubiegających się z nim o najem nie potwierdzają sytuacji wykazanej we wniosku.
Rozdział 3.
Przedmiotowy zakres najmu
§ 6. 1. Gmina wynajmuje lokale w tym:
1) lokale zamienne,
2) lokale na czas nieoznaczony,
3) lokale socjalne,
4) lokale wyremontowane przez przyszłego najemcę lub powstałe w wyniku adaptacji powierzchni
niemieszkalnych,
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5) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
6) mieszkania chronione,
7) lokale na potrzeby rodzinnych domów dziecka,
8) lokale na potrzeby niespokrewnionych rodzin zastępczych,
9) lokale na potrzeby spokrewnionych rodzin zastępczych w przypadku, gdy warunki
mieszkaniowe stanowią przeszkodę w pełnieniu takiej funkcji.
10) lokale przeznaczone na wynajem na czas trwania stosunku pracy.
§ 7. Umowa najmu lokalu, o których mowa jest w § 6 ust.1, z wyjątkiem lokalu socjalnego i
na czas trwania stosunku pracy zawierana jest na czas nieoznaczony.
Rozdział 4.
Kryteria dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego
§ 8. Osoby ubiegające się o oddanie lokalu w najem winny spełniać następujące kryteria
dochodowe:
1) w przypadku umów najmu lokali socjalnych dochód nie może przekroczyć 100% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% najniższej emerytury na każdego członka w
gospodarstwie wieloosobowym
2) w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony dochód w gospodarstwie
jednoosobowym winien wynosić powyżej 100% najniżej emerytury i jednocześnie nie przekraczać
250% tego świadczenia, a w gospodarstwie wieloosobowym dochód przypadający na jednego
członka gospodarstwa domowego winien wynosić powyżej 75% najniższej emerytury i
jednocześnie nie przekraczać 200% tego świadczenia.
Rozdział 5.
Lokale zamienne
§ 9. 1. Gmina zapewnia wynajęcie lokalu zamiennego najemcom lokali, w przypadku:
1) przeznaczenia budynku lub lokalu do rozbiórki,
2) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu kapitalnego, renowacji, modernizacji oraz
wykwaterowania ze względu na inne cele i inwestycje,
3) uznania lokalu za nienadający się na stały pobyt ludzi, jeżeli stan techniczny nie wynika
z niewłaściwego użytkowania,
4) zmiany funkcji lokalu lub budynku,
5) przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej,
w której znajdują się lokale należące do mieszkaniowego zasobu Gminy,
2. Umowy najmu lokalu zamiennego zawierane są w pierwszej kolejności
z najemcami:
1) zamieszkującymi w budynkach, w których w trybie o państwowym nadzorze budowlanym
stwierdzony został stan zagrożenia życia lub mienia mieszkańców,
2) pozbawionymi mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru i mającymi prawo
do lokalu zamiennego,
3) pozbawionymi mieszkań z tytułu realizacji inwestycji priorytetowych.
3. Umowę najmu lokalu zamiennego zawiera się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł
prawny do dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom, jeżeli żadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu. Prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu
zamiennym mają: małżonek oraz osoby wspólnie z nim zameldowane oraz stale zamieszkujące i
gospodarujące,
które
swoje
prawa
do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego najemcy.
4. Lokale zamienne wynajmowane są osobom, o których mowa w ust. 1, bez względu na
wysokość dochodu ich gospodarstwa domowego.
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5. Dopuszczalne jest zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego o większej powierzchni
użytkowej i o większej liczbie pokoi niż w lokalu dotychczas zajmowanym. Wskazanie lokalu może
nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Warunkiem jest
wykonanie remontu wskazanego lokalu przez przyszłego najemcę z możliwością otrzymania
zwrotu w czynszu poniesionych nakładów koniecznych.
6. W przypadku trzykrotnej odmowy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu
zamiennego, Gmina z chwilą dysponowania wolnym lokalem spełniającym kryteria lokalu
zamiennego wystawia skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego. Odmowa
zasiedlenia lokalu zamiennego skutkuje podjęciem działań wynikających z ustawy.
Rozdział 6.
Lokale na czas nieoznaczony
§ 10. Umowa najmu na czas nieoznaczony lokalu może być zawarta z osobami:
1) które spełniają łącznie warunki określone w § 5 ust. 1 oraz § 8 pkt 2,
2) którym przysługuje lokal zamienny,
3) które nie otrzymały zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres
roczny z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, obowiązującego przy zawieraniu umów
najmu lokali socjalnych zgodnie z § 8 pkt 1 i jednocześnie spełniają kryterium dochodowe
uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony zgodnie z § 8 pkt 2. Zgodę taką
może wyrazić Prezydent Miasta na wniosek osoby zainteresowanej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej pod warunkiem nieposiadania tytułu prawnego do innego
lokalu przez żadnego z członków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą
wnioskującą.
Rozdział 7.
Lokale socjalne
§ 11. 1. Gmina tworzy bazę lokali socjalnych. Przeznacza na ten cel lokale
o obniżonej wartości technicznej, składające się z izby lub zespołu izb, które wraz
z pomieszczeniami pomocniczymi mogą służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
a w szczególności lokale:
1) usytuowane na wspólnym przedpokoju,
2) z pomieszczeniem wc usytuowanym poza lokalem lub poza budynkiem,
3) nieposiadające instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
4) położone w suterynie.
2. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych.
3. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są po raz pierwszy na okres 1 roku z
możliwością przedłużenia na następne okresy do 3 lat, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji
uzasadniającej zawarcie takiej umowy. Warunkiem przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
jest spełnianie łącznie: kryterium dochodowego określonego w § 8 pkt 1 oraz nieposiadanie
zaległości czynszowych lub posiadanie zawartej ugody w sprawie spłaty należności w ratach i
wywiązywanie się z jej ustaleń,
4. Prezydent Miasta może, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej, wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z byłym najemcą, który posiada
zaległości czynszowe i nie zawarł ugody w sprawie spłaty zaległości. Warunkiem jest spłata
zadłużenia lub zawarcie z wynajmującym stosownej ugody o jego rozłożeniu na raty
w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania informacji o nie otrzymaniu zgody na przedłużenie
umowy najmu na kolejny okres roczny i wniesienie co najmniej 3 miesięcznych rat.
5. Prezydent Miasta po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego z osobą:
1) która nie złożyła w terminie wniosku o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu
socjalnego a nadal spełnia kryteria do zawarcia takiej umowy,

139

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
2) której nie wyrażono zgody na przedłużenie umowy z tytułu niespełnienia wymaganego
kryterium dochodowego a której sytuacja finansowa uległa zmianie w okresie 6 miesięcy od daty
odmowy i spełnia kryteria do zawarcia takiej umowy.
6. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są z osobami:
1) eksmitowanymi na mocy wyroku sądu, którym sąd przyznał uprawnienia do otrzymania lokalu
socjalnego, a które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad rodziną lub z
uwagi na ten fakt, członkowie rodziny zostali zmuszeni do opuszczenia zajmowanego lokalu,
2) pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych (pożar, powódź), które nie mają prawa do
lokalu zamiennego.
7. Realizacja wyroków eksmisyjnych w pozostałych sprawach następuje z
uwzględnieniem kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku, struktury rodziny oraz zasad
racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy.
8. Prezydent Miasta może zrealizować wyrok eksmisyjny z pominięciem kolejności
określonej w ust. 6 i 7, w szczególności gdy Gmina ponosi znaczne koszty z tytułu odszkodowania
za niedostarczenie lokalu socjalnego lub na uzasadniony wniosek wierzyciela.
§ 12. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z
osobą lub osobami zamieszkującymi w tym lokalu, wobec których została orzeczona eksmisja z
nadaniem uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego, jeżeli standard zajmowanego lokalu
odpowiada standardowi lokalu socjalnego pod warunkiem nieposiadania tytułu prawnego do
innego lokalu.
Rozdział 8.
Pomieszczenia tymczasowe
§ 13. 1. Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, na które przeznacza lokale o
najniższym wyposażeniu technicznym, składające się z izby lub zespołu izb.
2. Gmina może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom
uprawnionym do otrzymania pomieszczenia tymczasowego.
3. Od najemców, o których mowa w ust. 2 Gmina może pobierać czynsz niższy niż ten,
który sama opłaca właścicielowi lokalu.
Rozdział 9.
Mieszkania chronione
§ 14. 1. Prezydent Miasta na pisemny i umotywowany wniosek jednostki organizacyjnej
pomocy
społecznej
lub
organizacji
pożytku
publicznego,
może
przeznaczyć
z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokale z przeznaczeniem na mieszkania chronione.
2. Mieszkania chronione, o których mowa w ust. 1, wynajmuje się na czas nieoznaczony
po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. Jednostka organizacyjna dysponuje przekazanymi lokalami na cele określone
w ust.1.
4. Wyłanianie osób, mających zamieszkiwać w mieszkaniach chronionych następuje w
oparciu o istniejące przepisy prawa, regulujące zasady przydziału mieszkań chronionych.

Rozdział 10.
Zasady wynajmowania lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy
§ 15. 1. Przedsiębiorca planujący rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie nowego
zakładu
pracy,
rozbudowie,
adaptacji
lub
wznowieniu
działalności
gospodarczej
w istniejących obiektach na terenie Miasta, związanej z tworzeniem miejsc pracy może ubiegać się
o przydział mieszkalnych lokali komunalnych na potrzeby zatrudnionych pracowników, na czas
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stosunku pracy, nie dłuższy niż 10 lat, pochodzących z zasobu lokali przeznaczonych pod najem w
związku ze stosunkiem pracy.
2. W celu uzyskania przydziału lokali Przedsiębiorca, przed zakończeniem inwestycji, w
Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. składa wniosek, w którym:
1) przedłoży informację na temat planowanego przedsięwzięcia - inwestycji, które zmierza
przeprowadzić, terminu i miejsca realizacji,
2) przedstawia plany zatrudnienia pracowników wraz ze wskazaniem wymaganych specjalizacji i
uprawnień zawodowych,
3) przedstawia analizę lokalnego rynku pracy, pod kątem realizowanego przedsięwzięcia,
a w szczególności planowanego zatrudnienia ze wskazaniem, iż potrzebne będzie poszukiwanie
pracowników poza Miastem.
3. Prezydent Miasta po uzyskaniu informacji z Powiatowego Urzędu Pracy
w Gorzowie Wlkp. dotyczącej rynku pracy pod kątem zatrudnienia odpowiedniej kadry przez
przedsiębiorcę wraz z własną opinią dotyczącą przedsięwzięcia zwróci się do Komisji Gospodarki i
Rozwoju Rady Miasta oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej o zaopiniowanie wniosku.
4. Po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji, o których mowa w ust. 3 Prezydent Miasta
przystąpi do negocjacji z przedsiębiorcą celem realizacji przydziału stosownej liczby lokali. Brak
opinii Komisji po 30 dniach od złożenia dokumentacji, o której mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, uznawany jest za pozytywne zaopiniowanie wniosku.
§ 16. 1. Każdorazowego wydzielenia lokali pod wynajem na czas trwania stosunku pracy
dokonuje Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Rada Miasta kierując się zasadą, iż lokale z mieszkaniowego zasobu Miasta służyć
mają zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wydzielać będzie lokale wymagające
remontów, chyba, że z uwagi na interes Miasta konieczne będzie wydzielenie lokali nie
wymagających remontu.
§ 17. 1. Przedsiębiorca, którego wniosek został zaakceptowany, zobowiązany jest do
przeprowadzenia
remontu
na
warunkach
określonych
w
umowach
zawartych
z wynajmującym, w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy na remont , każdego
z przydzielonych lokali. W sytuacjach mających wpływ na termin realizacji remontu, niezależnych
od przedsiębiorcy, w szczególności gdy wymagane jest uzyskanie decyzji administracyjnych lub
warunków
przyłączenia
do
sieci,
okres
remontu
ulega
wydłużeniu
o niezbędny czas na uzyskanie tych decyzji i pozwoleń.
2. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić zgodę
na przedłużenie terminu wykonania remontu.
3. Koszt koniecznych prac remontowych podlegających odliczeniu od czynszu określony
zostanie w umowie, o której mowa w ust.1. Pozostałe nakłady ponoszone są na koszt
przedsiębiorcy lub najemcy bez obowiązku ich zwrotu lub potrącenia z czynszu.
4. Stroną umowy, o której mowa w ust.1 może być najemca wskazany przez
przedsiębiorcę, dla którego lokal jest przeznaczony, w związku z zatrudnieniem u tego
przedsiębiorcy.
§ 18. 1. Po wykonaniu remontu przedsiębiorca wskaże pracownika, z którym bezzwłocznie
zawarta zostanie umowa najmu przedmiotowego lokalu.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest corocznie od dnia zawarcia umowy najmu lokalu w
terminie 14 dni przedłożyć właściwemu ds. mieszkaniowych wydziałowi, aktualne zaświadczenie o
pozostawaniu wskazanego pracownika w stosunku pracy.
§ 19. 1. W wyjątkowych przypadkach, innych niż powyżej, podyktowanych interesem
Miasta, ze względu na charakter wykonywanej pracy mogą być zawierane umowy najmu lokali na
czas trwania stosunku pracy.
2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji
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Mieszkaniowej oraz właściwych komisji Rady Miasta może zadecydować o wynajęciu lokalu
mieszkalnego osobom fizycznym zatrudnionym na terenie Miasta na czas trwania stosunku pracy.
3. Do wniosku o najem lokalu mieszkalnego z zasobu gminy wnioskodawca zobowiązany
jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy na terenie Miasta wraz z
opinią o pracy zawodowej wystawionej przez pracodawcę.
4. Wnioskodawca, którego wniosek zostanie zaakceptowany, zobowiązany jest do
przeprowadzenia remontu na warunkach jak określonych w § 17 ust. 1-3.
5. Umowa najmu lokalu na czas trwania stosunku pracy zostanie zawarta po zakończeniu
prac remontowych i bezusterkowym odbiorze wykonanych prac remontowych.
6. Najemcy lokali wskazanych na czas trwania stosunku pracy corocznie od dnia zawarcia
umowy najmu lokalu zobowiązani są w terminie 14 dni przedłożyć aktualne zaświadczenie o
pozostawaniu w stosunku pracy właściwemu ds. mieszkaniowych wydziałowi.
§ 20. Niezłożenie zaświadczenia, o którym mowa w § 18 ust. 2 i § 19 ust. 6 we wskazanym
terminie, stanowi podstawę do wszczęcia procedury opróżnienia zajmowanego lokalu.
§ 21. 1. Na potrzeby określone w § 15 i 19 wydziela się lokale w liczbie nie więcej niż 20
lokali rocznie.
2. Wobec najemców lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy nie stosuje
się kryterium dochodowego.
3. Po ustaniu zatrudnienia osoba zajmująca lokal, o którym mowa w ust. 1 jest
zobowiązana wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi w lokalu niezwłocznie opróżnić i
przekazać lokal wynajmującemu.
Rozdział 11.
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych
§ 22. 1. Gmina może dokonać zamiany lokalu na lokal wolny w przypadku,
gdy najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą niepełnosprawną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
a zajmowany lokal nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z jego schorzenia. Osoby te
mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu innego lokalu mniejszego lub równorzędnego
metrażowo, w którym utrudnienie nie będzie występować z zachowaniem minimum 5m²
powierzchni mieszkalnej przypadającej na 1 osobę.
2. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę jest przedłożenie stosownych dokumentów,
wymienionych w ust. 1 uzasadniających konieczność zamiany ze względu na stan zdrowia oraz
brak zaległości czynszowych i innych opłat za użytkowanie lokalu pod warunkiem przekazania
dotychczas zajmowanego lokalu w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe zasiedlenie,
chyba, że lokal wymaga
wykonania prac remontowych obciążających zgodnie z ustawą wynajmującego lub wykonanie
remontu wolnego lokalu, który zostanie wskazany w drodze zamiany.
3. Zamiana na wolny lokal usytuowany w Domu Seniora może nastąpić na rzecz osoby
spełniającej uwarunkowania zawarte w Statucie Domu Seniora.
4. Prezydent Miasta w wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej wyraża zgodę na zamianę do lokalu usytuowanego w Domu
Seniora osobie samotnej zajmującej lokal o powierzchni znacznie przekraczającej potrzeby
lokatora, a posiadającej zadłużenie czynszowe.
5. Zamianie na wolny lokal nie podlegają lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe z
wyłączeniem lokali socjalnych, których najemcy lub członkowie rodziny, wymagają dostosowania
lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej zachowując uwarunkowania zawarte w ust.1 i 2 oraz w
sytuacji, gdy powierzchnia mieszkalna zajmowanego lokalu socjalnego, z uwagi na zmianę sytuacji
rodzinnej, wynosi mniej niż 5m2 na osobę a pozostałe uwarunkowania zawarcia umowy najmu
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takiego lokalu nie uległy zmianie. Decyzję o wyrażeniu zgody na zamianę na inny lokal socjalny
podejmuje Prezydent Miasta po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 23. 1. Zamiana lokali pomiędzy osobami fizycznymi zamieszkującymi w zasobie
gminnym, jak również z osobami fizycznymi spoza tego zasobu odbywa się pod warunkiem, iż
jedno z zamienianych lokali należy do mieszkaniowego zasobu gminy z obowiązkiem zachowania
minimum 5m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedną osobę uprawnioną. Warunkiem
rozpatrzenia sprawy jest złożenie wniosków o zamianę lokali przez zainteresowanych w Biurze
Zamiany Mieszkań – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
2. Uczestnikiem zamiany lokalu może być osoba fizyczna:
1) posiadająca prawo najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz
innej gminy,
2) posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
3) posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
4) posiadająca prawo do lokalu stanowiącego odrębną własność,
5) bezumownie korzystająca z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
której wypowiedziano umowę najmu.
6) wymieniona w art. 691 Kodeksu cywilnego, która wstąpiłaby w stosunek najmu po zgonie
osoby bliskiej lub która uzyskałaby zgodę na zawarcie umowy najmu po opuszczeniu lokalu przez
najemcę zgodnie z § 26, gdyby ta nie utraciła przed śmiercią lub przed opuszczeniem lokalu
tytułu prawnego do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Warunkiem
przyjęcia oferty jest zamieszkiwanie z osobą bezumownie zajmującą lokal przez okres 5 lat do
czasu
śmierci
lub
opuszczenia
lokalu
oraz
nieposiadanie
prawa
do innego lokalu a w przypadku małżonków, jeżeli żadne z nich nie posiada takiego prawa.
3. Zamiana lokalu odbywa się pomiędzy uczestnikami posiadającymi tytuł prawny
do zajmowanego lokalu oraz nieposiadającymi zaległości czynszowych w chwili dokonywania
zamiany.
4. Zamiana lokalu gminnego, do którego były najemca utracił tytuł prawny, może nastąpić
po wyrażeniu zgody Prezydenta Miasta na przywrócenie tytułu prawnego w celu dokonania
zamiany.
5. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o niskim standardzie na lokal o wyższym standardzie,
jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego gwarantuje płatność czynszu.
6. Dopuszczalna jest zamiana lokalu o wyższym standardzie ze spłatą zadłużenia
na lokal o niższym standardzie, nawet jeżeli przyszły najemca lokalu komunalnego
nie gwarantuje płatności czynszu.
7. Dopuszczalna jest zamiana jednego lokalu na dwa w przypadku gdy orzeczono rozwód,
a małżonkowie byli współnajemcami lokalu, bądź gdy osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym
są jego współnajemcami.
8. Dopuszczalna jest zamiana przez najemcę lokalu gminnego na inny lokal wchodzący w
skład mieszkaniowego zasobu Gminy, zwolniony przez dotychczasowego najemcę pod warunkiem
dokonania remontu przez zamieniającego z możliwością otrzymania zwrotu w czynszu
poniesionych nakładów koniecznych oraz wydanie dotychczasowego lokalu w stanie
umożliwiającym jego natychmiastowe zasiedlenie.
9. Dopuszczalna jest zamiana lokali z wolą spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę
trzecią.
10. Dopuszczalna jest zamiana lokalu socjalnego wyłącznie na lokal socjalny.
11. Zamiana lokali może również nastąpić na podstawie propozycji złożonej najemcy przez
Biuro Zamiany Mieszkań – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
12. Dokonanie zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
następuje na podstawie zgody Prezydenta Miasta.
13. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda właściciela danego lokalu, organu
spółdzielni mieszkaniowej.
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§ 24. 1. Biuro Zamiany Mieszkań prowadzi bazę lokali przeznaczonych do zamiany
wzajemnej, umożliwiającą rozpowszechnianie ofert zamian lokali mieszkalnych.
2. Oferty zamian udostępniane są w siedzibie Biura oraz na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
3. Za umieszczone w bazie zamian oferty nie pobiera się opłat.
4. Biuro Zamiany Mieszkań w imieniu gminy Gorzów Wlkp. – Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej inicjuje zamianę lokali pomiędzy osobami wymienionym w § 23 ust. 2 poprzez
złożenie propozycji zamiany dotychczasowego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego
zasobu gminy na inny lokal w przypadku, gdy:
1) istnieje znaczna dysproporcja pomiędzy powierzchnią lokalu mieszkalnego a ilością osób w
nim zamieszkujących,
2) najemca lokalu posiada zaległości w opłatach za używanie lokalu, a także w przypadku, gdy
zaległość w opłatach skutkowałaby rozwiązaniem dotychczasowej umowy najmu oraz
wystąpieniem na drogę postępowania sądowego o nakazanie opróżnienia lokalu,
3) najemca utracił tytuł prawny do zajmowanego lokalu z tytułu zaległości czynszowych,
4) zmianie uległa jego sytuacja zdrowotna.
5. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 jest spłata zaległości zadłużenia
przez najemcę lub osobę trzecią.
6. Warunkiem zamiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3 jest zgoda Prezydenta Miasta
przywracająca tytuł prawny do lokalu.
§ 25. Odmawia się zezwolenia na dokonanie zamiany jeżeli:
1) w następstwie dokonania zamiany zostałby wynajęty lokal, w którym na członka gospodarstwa
domowego przypadałoby mniej niż 5m2 powierzchni ogólnej pokoi,
2) najemca posiada tytuł prawny do zajmowania więcej niż jednego lokalu (domu) mieszkalnego,
oraz gdy współmałżonek najemcy lub właściciela zamienianego lokalu posiada prawo do innego
lokalu,
3) najemca lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy zalega z opłatą
należności z tytułu czynszu najmu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokalu powyżej 3
miesięcy z wyjątkiem przypadku spłaty zadłużenia przez najemcę lub osobę trzecią.
4) w następstwie dokonania zamiany zostałby naruszony interes gminy lub zasady racjonalnej
gospodarki.
Rozdział 12.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy
§ 26. 1. W razie opuszczenia przez najemcę lokalu mieszkalnego i rozwiązania umowy
najmu oraz pozostawienia w nim osób zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą, jeżeli
pozostały jego pełnoletnie dzieci, osoby przysposobione, rodzice, rodzeństwo, a okres wspólnego
zamieszkiwania wynosił co najmniej 5 lat i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu (w
przypadku małżeństw żadne z małżonków) - należy wydać skierowanie do zawarcia umowy najmu
na ten lokal, w przypadku:
1) braku możliwości przekwaterowania pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez
dotychczasowego najemcę, gdyż najemca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w którym
zamieszkał,
2) gdy przekwaterowanie pozostawionych osób do lokalu uzyskanego przez najemcę
spowodowało pogorszenie warunków mieszkaniowych, tj. przypadałoby poniżej 5m2 powierzchni
mieszkalnej na osobę.
2. Jeżeli dotychczasowy najemca lokalu zalegał z zapłatą czynszu lub innych opłat za
używanie lokali, osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu tego lokalu mieszkalnego,
uzyskują zgodę pod warunkiem jednorazowej spłaty zaległości.
3. W przypadku braku przesłanek do zawarcia umowy najmu z osobami, które pozostały w
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lokalu opuszczonym przez najemcę wynajmujący wzywa te osoby do opuszczenia i opróżnienia
lokalu wyznaczając miesięczny termin.
4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu wynajmujący wszczyna
postępowanie sądowe.
§ 27. 1. Osoby, które pozostały w lokalu po śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na
podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, obowiązane są do opuszczenia, opróżnienia lokalu i
przekazania go wynajmującemu w terminie 30 dni od powzięcia informacji o odmowie ustalenia
najmu lokalu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wynajmujący może w szczególnych przypadkach przedłużyć termin do opuszczenia i
opróżnienia lokalu o którym mowa w ust. 1 maksymalnie do 6 - ciu miesięcy.
3. W przypadku śmierci najemcy Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Społecznej
Komisji Mieszkaniowej, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z wnukami najemcy,
które faktycznie zamieszkiwały w tym lokalu przez okres co najmniej 3 lat do czasu śmierci
najemcy. Warunkiem wyrażenia zgody jest brak tytułu prawnego do innego lokalu a w przypadku
małżonków, jeżeli taki tytuł nie przysługuje żadnemu z nich.
4. Do dnia opróżnienia lokalu osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązane są uiszczać
odszkodowanie w wysokości określonej w art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .
5. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 wynajmujący wszczyna
postępowanie sądowe o eksmisję.
6. Ustala się okres 30 dni od daty zgonu najemcy na przekazanie lokalu przez osoby bliskie
do dyspozycji wynajmującego, jeżeli najemca zamieszkiwał samotnie.
Rozdział 13.
Inne przypadki zawarcia umowy najmu
§ 28. 1. Najemcy lokali niesamodzielnych, z używalnością wspólnych pomieszczeń, w
przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi i zasadami racjonalnej
gospodarki, mogą wystąpić z wnioskiem o:
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, jeżeli w zajmowanym
dotychczas lokalu powierzchnia mieszkalna (pokoi) przypadająca na jedną osobę wynosi mniej
niż 10m2 a okres wspólnego zamieszkiwania osób prowadzących gospodarstwo domowe,
zgodnie z potwierdzeniem wynajmującego, wynosił co najmniej 5 lat i pod warunkiem
nieposiadania zadłużenia czynszowego i innych opłat obciążających najemcę,
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, jeżeli będzie skutkowało to
powstaniem lokalu samodzielnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności
lokali.
2. Koszty remontu przyłączenia zwolnionego lokalu lub jego części – pokrywa najemca,
który wnioskował o dodatkową powierzchnię.
3. Najemcy lokalu położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została
zwolniona, Gmina może wskazać inny samodzielny lokal.
§ 29. 1. Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu z osobami:
1) które utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu lub
prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu, a
przyczyny utraty tytułu prawnego ustały,
2) które po pozbawieniu tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wyraziły zgodę na zamianę
lokalu za pośrednictwem Biura Zamiany Mieszkań – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ze
spłatą zadłużenia przez osobę trzecią.
2. Wyrażenie zgody w stosunku do osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 następuje pod
warunkiem nieposiadania tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków jeżeli
żadnemu z nich nie przysługuje taki tytuł, z jednoczesnym zachowaniem kryterium dochodowego
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określonego w § 8 pkt 2 i po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Rozdział 14.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2
§ 30. 1. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 mogą
być:
1) wynajmowane jako lokale zamienne,
2) wynajmowane wieloosobowym gospodarstwom domowym umieszczonym na liście przydziału
lokali na czas nieoznaczony - gwarantującym płatność czynszu,
3) wynajmowane na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
4) przekazywane na mieszkania chronione,
5) wynajmowane osobom fizycznym wyłonionym w drodze licytacji stawki czynszu,
6) wynajmowane - na czas trwania stosunku pracy.
2. Umowy najmu lokali, o których mowa w ust. 1 pkt 1- 5 zawiera się na czas nieoznaczony.
3. W przypadku braku możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego powyżej 80m2
w sposób określony w ust. 1, dopuszcza się dokonanie podziału lokalu na dwa lub więcej lokali i
wynajęcie ich na zasadach określonych w niniejszej uchwale lub przekazanie do zamiany zgodnie
z § 23 ust. 8, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 31.1. Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji oraz regulamin licytacji ustali
Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.
2. Stawka wywoławcza czynszu nie może być niższa niż obowiązująca w dniu ogłoszenia
licytacji maksymalna stawka czynszu obowiązująca za najem lokali – niezależnie od: położenia
budynku, położenia lokalu w budynku, wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i
instalacje oraz ich stanu, ogólnego stanu technicznego budynku.
3. Lokale wynajęte w trybie § 30 ust. 1 pkt 5 nie mogą być wykorzystywane na cele inne niż
mieszkaniowe oraz nie mogą być przedmiotem zamiany i podnajmu.
Rozdział 15.
Tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przeznaczonych do wykonania remontu
przez przyszłego najemcę oraz lokali powstałych w drodze adaptacji
§ 32.1. Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali, które są przeznaczone do wykonania remontu przez
przyszłego najemcę, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, termin składania
oferty.
2. Informacja o lokalach umieszczana jest przez okres 2 tygodni i jest to jednocześnie
termin, w którym przyjmowane są oferty.
3. Lokale te mogą być wynajmowane, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej:
1) osobom oczekującym na lokale zamienne wymienionym w § 9 ust. 1,
2) umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
3) oczekującym na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.
4. Najemcy lokalu, z którym została zawarta umowa najmu lokalu po wykonaniu w nim prac
remontowych we własnym zakresie uzgodnionym z wynajmującym w odrębnej umowie –
przysługuje roszczenie wobec wynajmującego o zwrot poniesionych nakładów z tego tytułu pod
warunkiem, że ich wykonanie zostało potwierdzone protokołem odbioru robót, a wartość
kosztorysem powykonawczym.
5. Rozliczenia nakładów poniesionych na remont dokonuje wynajmujący w formie
zwolnienia z opłat czynszowych do wysokości 50% podstawy wymiaru czynszu miesięcznie, aż do
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zrekompensowania wartości poniesionych nakładów zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje
Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku
na liście przydziału.
7. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do
przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym w
terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie remontu lokalu. W sytuacjach
mających wpływ na wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych od osoby, która uzyskała
pozytywną decyzję Prezydenta Miasta, okres remontu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na
decyzje administracyjne.
8. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na
przedłużenie terminu wykonania remontu.
9. Po przedłożeniu protokołu odbioru robót z osobą, która uzyskała przydział mieszkania do
remontu wynajmujący zawiera umowę najmu na czas nieokreślony.
§ 33. 1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy za zgodą Prezydenta Miasta
dopuszcza się przeznaczenie pomieszczeń niemieszkalnych służących mieszkańcom do użytku
wspólnego do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy, adaptacji w celu utworzenia bądź
powiększenia lokali mieszkalnych, przeprowadzonych na koszt własny.
2. Najemcą lokalu o którym mowa w ust. 1 może być osoba, która nie posiada tytułu
prawnego do lokalu mieszkalnego, bądź najemcy lokali w których na jedną osobę uprawnioną do
zamieszkiwania przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej a najemcy ci zamieszkują w
lokalach znajdujących się bezpośrednio pod, nad lub obok pomieszczeń przewidzianych do
adaptacji bez względu na osiągane dochody.
3. Zgoda Prezydenta Miasta poprzedzona jest uzyskaniem opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej
4. Po zakończeniu prac adaptacyjnych i przyjęciu lokalu do użytkowania zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, Prezydent Miasta wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu
lokalu powstałego w wyniku przebudowy.
Rozdział 16.
Zasady wyrażania zgody na podnajem albo oddanie do bezpłatnego używania lokalu lub jego
części
§ 34.1. Umowa podnajmu lokalu w całości lub części lokalu przez najemcę albo oddanie
przez niego lokalu w bezpłatne używanie osobom trzecim wymaga zgody Prezydenta Miasta,
wyrażonej na piśmie.
2. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu następuje w przypadku udokumentowania:
1) pracy poza miejscem stałego zameldowania,
2) pobytu w zakładach opieki zdrowotnej powyżej 6 miesięcy (za wyjątkiem DPS),
3) pobytu w zakładzie karnym powyżej 6 miesięcy.
3. Umowa może być zawarta każdorazowo na okres nie dłuższy niż 1 rok, ale nie częściej
niż dwukrotnie w stosunku do tego samego lokalu.
4. Oddanie lokalu lub jego części do używania bez zgody stanowi podstawę
do wypowiedzenia umowy najmu.
Rozdział 17.
Zasady zastosowania obniżki czynszu za najem lokalu komunalnego
§ 35.1. W mieszkaniowym zasobie Gminy z wyłączeniem lokali socjalnych,
od ustalonej stawki czynszu mogą być stosowane obniżki, których kwota będzie zróżnicowana w
zależności od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy zgodnie z progami
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określonymi w ust.3.
2. Ustalona stawka czynszu najmu po zastosowaniu obniżki i uwzględnieniu dodatku
mieszkaniowego, w przypadku przyznania, nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal
wynajmowany jako socjalny.
3. Kształtowanie się obniżek dochodowych:
1) Dochód na członka w domowym gospodarstwie wieloosobowym:
a) do 40% najniższej emerytury - wysokość obniżki - 60%
b) powyżej 40% do 70 % najniższej emerytury - wysokość obniżki - 40%
c) powyżej 70% do 100% najniższej emerytury - wysokość obniżki -20%
2) Dochód w gospodarstwie jednoosobowym:
a) do 50% najniższej emerytury - wysokość obniżki - 60%
b) powyżej 50% do 75% najniżej emerytury - wysokość obniżki - 40%
c) powyżej 75% do 100% najniższej emerytury - wysokość obniżki -20%
Rozdział 18.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony oraz
sposób poddania tych spraw kontroli społecznej
§ 36. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu gminnego należy pobierać i
składać w okresie od dnia 2 stycznia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
2. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy najmu lokalu należącego do
mieszkaniowego zasobu
gminy Gorzów Wlkp. rozpoczyna się od złożenia w urzędzie wypełnionego i potwierdzonego przez
właściwe organy/instytucje wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego/socjalnego, do
którego dołącza się:
1) dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
2) poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów w okresie ostatnich 3 pełnych miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć deklarację PIT za rok
ubiegły, po jej złożeniu w Urzędzie Skarbowym.
3) w przypadku posiadania, orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentacją medyczną
określającą typ schorzenia, gdy stan zdrowia ma znaczenie dla sprawy mieszkaniowej,
4) w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej wnioskodawcy: prawomocne orzeczenia
sądów w przedmiocie rozwodu, separacji małżonków, podziału majątku wspólnego małżonków,
władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, stosowania przemocy w rodzinie oraz inne
dokumenty wydane przez organy/instytucje, które potwierdzają stan faktyczny podany przez
wnioskodawcę we wniosku,
5) prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie eksmisji z dotychczas zajmowanego lokalu
w przypadku, gdy nakaz dotyczy wnioskodawcy, bądź którejkolwiek z osób objętych wnioskiem,
6) w przypadku osoby nieposiadającej zameldowania na pobyt stały – potwierdzenie
wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego wystawione przez właściwy urząd gminy,
7) w przypadku braku zameldowania na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – dokumenty
potwierdzające, iż centrum życiowe wnioskodawcy znajduje się na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
8) zgoda na gromadzenie, przetwarzanie oraz podanie do publicznej wiadomości danych
osobowych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
właściwemu wydziałowi; zgoda na pozyskiwanie informacji od innych organów i instytucji
niezbędnych do dokonania prawidłowej oceny sytuacji życiowej wnioskodawcy oraz osób
zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, a także zgoda na przeprowadzenie wizji lokalnej w
miejscu zameldowania/zamieszkiwania wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego
zamieszkania,
9) brak wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli warunków zamieszkiwania lub
uniemożliwienie przez wnioskodawcę dokonania wizji, a także nieuzasadniona odmowa złożenia
przez wnioskodawcę oraz pełnoletnich członków jego rodziny podpisu na protokole
sporządzonym podczas wizji – są równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o pomoc
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mieszkaniową gminy.
3. Złożone wnioski wraz z kompletem dokumentacji podlegają wstępnej weryfikacji przez
pracowników właściwego wydziału a następnie są kierowane do zaopiniowania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
4. Weryfikacja wniosków następuje w oparciu o punktację uzyskaną po uwzględnieniu
szczegółowych kryteriów określonych w załączniku do uchwały.
5. Przy kwalifikowaniu wniosku do zawarcia umowy najmu uwzględnia się dodatkową
powierzchnię mieszkalną w wysokości 10m2 gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny
zabiegający wraz z nim o zawarcie umowy najmu, porusza się na wózku inwalidzkim, dotknięty jest
chorobą nowotworową, porażeniem mózgowym lub jest po transplantacji organów.
6. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje Rada Miasta, która określa jej zakres
działania i regulamin pracy. Rada Miasta określa liczebność, kadencję i skład Komisji.
7. Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się
w miesiącu grudniu każdego roku kalendarzowego na rok następny, odrębnie dla lokali
mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. Prezydent Miasta podaje listy przydziału do
publicznej wiadomości w okresie od dnia 02 do 31 stycznia roku następnego poprzez wywieszenie
w siedzibie urzędu oraz publikację na stronie internetowej Miasta Gorzowa Wlkp.
8. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w
stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych
wolnych lokali. Osoby, rodziny które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w
danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na
następny rok po ponownym złożeniu wniosku.
9. Wskazanie lokalu następuje według kolejności osób umieszczonych na liście, przy
uwzględnieniu rodzaju lokalu odpowiedniego do struktury rodziny.
10. W przypadku posiadania równej liczby punktów przez osoby umieszczone na liście
przydziału, o kolejności przydziału decyduje Prezydent Miasta uwzględniając okres oczekiwania, a
w następnej kolejności stan zdrowotny, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe.
11. Wnioskodawcy ujęci na listach przydziału, przed wydaniem skierowania do zawarcia
umowy
najmu zobowiązani są do ponownego udokumentowania faktu spełniania kryterium dochodu i
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
12. Umowy najmu zawierane są przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na podstawie
pisemnego wskazania najemcy wystawionego przez Gminę.
13. Zawarcie umowy najmu poprzedzone jest umieszczeniem na rocznej liście
zaopiniowanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.
14. Nieprzyjęcie trzech ofert lokali w danym roku przez osoby umieszczone na liście,
powoduje skreślenie tych osób z listy przydziału przez Prezydenta Miasta.
15. Wnioski osób, rodzin umieszczonych na listach podlegają sprawdzeniu:
1) po złożeniu wniosku o najem mieszkania,
2) przed zawarciem umowy najmu.
16. Sprawdzanie spełniania warunków może też być dokonywane przez cały okres
oczekiwania, licząc od chwili zakwalifikowania na listę oczekujących do zawarcia umowy najmu.
17. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków osób, rodzin z listy przydziału lokali
socjalnych na listę przydziału lokali na czas nieoznaczony i odwrotnie, jeżeli sytuacja finansowa
uległa zmianie a pozostałe uwarunkowania nie zmieniły się. Przekwalifikowanie wymaga opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
18. Wnioskodawcy są zobowiązani do poinformowania właściwego wydziału Urzędu Miasta
o każdej zmianie dotyczącej: adresu zamieszkania, sytuacji mieszkaniowej, sytuacji finansowej. W
razie zaniedbania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, korespondencję wysłaną
na ostatni podany adres uważa się za doręczoną.
19. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub
zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej (materialnej) a także
nieusprawiedliwiony brak aktualizacji wniosku w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do
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zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje odstąpieniem od realizacji wniosku.
20. Nieusprawiedliwiony brak reakcji na prawidłowo doręczone wezwanie do stawienia się
osobiście w siedzibie urzędu w celu złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dokumentów niezbędnych
do stwierdzenia spełniania kryteriów określonych niniejszą uchwałą – uważa się za rezygnację z
ubiegania się o zawarcie umowy najmu.
§ 37. Osoby wynajmujące lokale mieszkalne opłacają czynsz z tytułu najmu, określony
Zarządzeniem Prezydenta Miasta oraz opłaty określone w art. 7, 8 i 9 ustawy.
Rozdział 19.
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 38. Tracą moc:
1) Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego poz. 689);
2) Uchwała nr XXI/266/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 stycznia 2016r. zmieniająca
uchwałę z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 129).
3) § 13 uchwały nr XXVIII/274/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 marca 2012r. w
sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gorzów Wlkp.
na lata 2012 – 2016, zmienionej uchwałą nr XXXVIII/431/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z
dnia 20.11.2012r.
§ 39. Lokale mieszkalne oddane w najem w związku ze stosunkiem pracy przed wejściem
w życie niniejszej uchwały uzyskują status lokalu związanego ze stosunkiem pracy, na wniosek
przedsiębiorcy po podpisaniu nowej umowy na zasadach odpowiednich do wskazanych w
rozdziale 10.
§ 40. Przepis § 27 ust. 3 uchwały ma zastosowanie również do zdarzeń zaistniałych w
okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie Uchwały nr VIII/63/2015 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 25 marca 2015r., pod warunkiem, iż lokal komunalny nie został przydzielony innej
osobie.
§ 41. Przepis § 32 ust. 4 uchwały nie ma zastosowania do najemców, którzy zawarli umowę
najmu lokalu przed dniem wejścia w życie Uchwały nr XXI/266/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z
dnia 14 stycznia 2016r.
§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/365/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016r.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. rozpatruje wnioski o najem lokalu komunalnego
należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy na podstawie wyłącznie kompletnie wypełnionego
druku wniosku o zawarcie umowy najmu wraz z wymaganą dokumentacją, złożonego w
określonym terminie, w oparciu o niżej podaną punktację.
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O PRZYDZIAŁ LOKALU KRYTERIUM OPIS
PUNKTACJA UWAGI
KRYTERIUM
1. Zamieszkiwanie na
terenie Gorzowa Wlkp.

2. Dochody

3. Przegęszczenie

OPIS

PUNKTACJA

1) Stałe zameldowanie i zamieszkiwanie
na terenie Gorzowa Wlkp. przed dniem
złożenia wniosku trwające ponad 5 lat

10 pkt

UWAGI
Meldunki podlegają poświadczeniu przez
właściwe Biuro Meldunkowe.
Potwierdzenie zatrudnienia przez zakład
pracy, zaświadczenie o prowadzonej
działalności gospodarczej przez okres
minimum 3 lat bezpośrednio przed złożeniem
wniosku.

2) Zamieszkiwanie na terenie Gorzowa
Wlkp. bez stałego zameldowania związane
z zatrudnieniem

5pkt

1) W rodzinie wnioskodawcy poniżej 75%
najniższej emerytury na członka
gospodarstwa domowego

3 pkt

2) W rodzinie wnioskodawcy poniżej 50%
najniższej emerytury na członka
gospodarstwa domowego

5 pkt

3) W gospodarstwie jednoosobowym
wnioskodawcy poniżej 100% najniższej
emerytury

3 pkt

4) W gospodarstwie jednoosobowym
wnioskodawcy poniżej 75% najniższej
emerytury

5 pkt

5) Brak dochodu

0 pkt

W przypadku braku potwierdzenia przez PUP
o zarejestrowaniu i brak udokumentowanego
dochodu skutkuje nie naliczaniem punktacji.

1) Poniżej 3m2 na osobę w miejscu
zamieszkania

10 pkt

Punkty w przypadku oddzielnego
zameldowania stałego małżonków i
jednoczesnego zamieszkiwania małżonków
pod jednym adresem liczone są na podstawie
potwierdzenia tego przez właściwe biuro
meldunkowe (zameldowanie czasowe) lub
zarządcę, pod kątem ilości osób
zobowiązanych do zapłaty za media lub
potwierdzenie innej jednostki (GCPR) po
przeprowadzeniu postępowania
wyjaśniającego. Stan przegęszczenia powinien
mieć miejsce w okresie co najmniej 12
miesięcy przed złożeniem wniosku.

8 pkt

2) Od 3,01m2 do 4,00m2
3) Od 4,01m2 do mniej niż 5,00m2

5 pkt
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W przypadku braku świadczenia pracy,
konieczne jest zaświadczenie z Powiatowego
Urzędu Pracy. We wniosku należy podać
potwierdzone średnie miesięczne dochody
brutto uzyskiwane na jednego członka rodziny
w okresie ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku włącznie ze
świadczeniami z pomocy społecznej i
alimentami.
Do dochodu nie wlicza się:
a) jednorazowych świadczeń pieniężnych z
Pomocy społecznej,
b) wartości świadczeń w naturze z pomocy
społecznej,
c) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
urodzenia dziecka,
d) dodatku mieszkaniowego,
e) pomocy finansowej członków rodziny,
f) nagród jubileuszowych wynikających ze
stosunku prac,
g) dodatków dla sierot,
h) zasiłku pielęgnacyjnego,
i) świadczenia wychowawczego.
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4. Wychowankowie
domów dziecka
i innych placówek
wychowawczo opiekuńczych

1) Do 30 roku życia, jeśli nie posiadają lub
nie posiadali tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego

10 pkt

2) Opuszczający placówkę w roku złożenia
wniosku

15 pkt

5. Stosunki
społeczne w
miejscu zamieszkania,
warunki zdrowotne
wnioskodawcy
i członków jego
gospodarstwa
domowego wspólnie
ubiegających się o
lokal

1) Członkowie rodzin, w których występuje
przemoc

5 pkt

Punktacja nie podlega sumowaniu

GCPR,
Dzielnicowego,
Straż
Miejską.
Występowanie
zjawiska
wymaga
potwierdzenia w postaci wyroku sądowego.

2) Wnioskodawcy zamieszkujący w lokalu
z osobami poruszającymi się na wózku
inwalidzkim

3 pkt

Wymagane jest stosowne orzeczenie o
niepełnosprawności oraz zaświadczenie
lekarskie potwierdzające stan zdrowia.

3)Wnioskodawca lub osoby wspólnie z nim
ubiegające się o zawarcie umowy najmu
dotknięci są chorobą nowotworową ,
porażeniem
mózgowym,
są
po
transplantacji organów lub poruszają się
na wózku inwalidzkim.

5 pkt

Punktacja naliczana jest w przypadku stałego
zamieszkiwania w danym lokalu.

4) Wnioskodawca lub osoby wspólnie z
nim ubiegające się o zawarcie umowy
najmu posiadają orzeczenie lekarskie o
niepełnosprawności w stopniu:

6. Okres oczekiwania

7. Termin złożenia
wniosku

8. Stan rodziny

Punktacji podlegają osoby posiadające
potwierdzenie miejsca zamieszkiwania z
rodziną, w której występuje przemoc, przez

1) znacznym

5 pkt

2) umiarkowanym

3 pkt

Wymagane stosowne orzeczenie lekarskie w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.
U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zmianami).
W przypadku posiadania przez wnioskodawcę
lub osoby wspólnie z nim ubiegające się o
zawarcie umowy najmu zarówno orzeczenia
lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego
potwierdzające stan zdrowotny (to samo
schorzenie) punktacja w pkt 3) i 4) nie podlega
sumowaniu.

1) Za każdy pełny rok oczekiwania na
liście

1 pkt

Punktację nalicza się tylko za okres
corocznego,
nieprzerwanego
składania
wniosku. Punktację zalicza się na podstawie
protokołu SKM znajdującego się w aktach
sprawy, potwierdzającego datę dopisania
wniosku do listy.

2) Odmowa zawarcia umowy najmu trzech
różnych ofert lokali w poprzednich latach
umieszczenia wniosku na liście przydziału

- 8 pkt

Punktacja naliczana na podstawie dokumentu
wskazania lokalu do zasiedlenia
pozostającego w aktach sprawy.

3) Każda następna odmowa

- 2 pkt

jw.

Styczeń

3pkt

Luty

2pkt

Marzec

1pkt

1) Faktyczne zamieszkiwanie z byłym
małżonkiem

2 pkt

Wymagane potwierdzenie zarządcy (kto i ile
osób zamieszkuje oraz orzeczenie rozwodu).

2) Za każde dziecko w rodzinie

2 pkt

Wymagane potwierdzenie szkoły, uczelni a w
przypadku dzieci przysposobionych lub
umieszczonych w rodzinach zastępczych
wymagany jest dodatkowo dokument
potwierdzający powyższe

wnioskodawcy w wieku do 18 lat, a
w przypadku dzieci uczących się - w wieku
do 25 lat.
3) Rodzina wielodzietna w której
wychowuje się troje i więcej dzieci w wieku
jak wyżej

5 pkt
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Punktacja naliczana na podstawie daty wpływu
do Urzędu Miasta kompletnie wypełnionego
formalnego druku wniosku wraz z
wymaganymi załącznikami , potwierdzonego
przez właściwy wydział
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9. Warunki
mieszkaniowe

1) Wspólnie użytkowanie lokalu z innym,
obcym dla rodziny wnioskodawcy najemcą

Wspólne użytkowanie oznacza korzystanie ze
wspólnych części w obrębie danego lokalu –
kuchni, przedpokoju itp. – naliczenie punktacji
wymaga potwierdzenia przez zarządcę,
właściciela, budynku, dysponenta.

3 pkt

2) Zamieszkiwanie w lokalu

3 pkt

wynajmowanym minimum 2 lata przed
złożeniem wniosku na podstawie zawartej
umowy najmu i systematyczne opłacanie
czynszu
10. Bezdomność w
rozumieniu ustawy o
pomocy społecznej

11. Sposób
Korzystania z
dotychczasowego
lokalu

Wymagane jest zaświadczenie lub inny
odpowiedni dokument potwierdzający pobyt w
tej placówce na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Przebywanie w schroniskach lub innych
miejscach
nie
będących
lokalami
mieszkalnymi:
1) osoby samotne

8 pkt

2) z dziećmi

10 pkt

1) Zaległości
miesięczne

czynszowe

ponad

3

Przypadki wynajmu lokalu wymagają
udokumentowania w postaci zgody zarządcy i
zawartej umowy. Punktacji nie nalicza się jeśli
wnioskodawca wynajmuje lokal od osób
spowinowaconych bądź spokrewnionych.

-

- 3 pkt

2) Zaległości powyżej jednego roku

-8 pkt

Punktacji nie nalicza się, jeśli wnioskodawca
dobrowolnie wymeldował się z miejsca
zamieszkiwania.

1. Wszystkie dorosłe osoby zamieszkujące w
lokalu odpowiadają solidarnie wraz z najemcą
za zapłatę czynszu.
2. Całkowita spłata zaległości lub uzyskanie
zgody dyrektora
ZGM o rozłożeniu zaległości czynszowej na
raty i wywiązywanie się ze spłaty, skutkuje
ustaniem naliczania ujemnej punktacji.

3) Dewastacja lokalu i zakłócanie
porządku domowego przez wnioskodawcę
lub członków rodziny wspólnie
ubiegających się o lokal

- 15 pkt

Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy, dysponenta, właściciela
lokalu

4) Wymeldowanie decyzją administracyjną
z uwagi na niezamieszkiwanie w okresie 2

- 8 pkt

Punktacja naliczana
informacji właściwego

lat wstecz od czasu złożenia wniosku

jest

na

podstawie

Biura Meldunkowego

5) Wyrok sądowy orzekający o eksmisji z
lokalu, skuteczne wypowiedzenie umowy
najmu

- 15 pkt

1. Punktacja naliczana jest na podstawie
prawomocnego wyroku sądowego lub
potwierdzenia zarządcy budynku
wypowiedzenia umowy najmu.
2. Jeżeli wnioskodawca zamieszkuje w lokalu
objętym wyrokiem eksmisyjnym, który zapadł
przed osiągnięciem przez niego pełnoletniości,
nie skutkuje to naliczeniem ujemnej punktacji.
3. Dobrowolne przekazanie lokalu
wierzycielowi lub wycofanie wyroku z realizacji
przez wierzyciela powoduje ustanie naliczania
ujemnej punktacji

6) Sprzedanie posiadanego wcześniej
mieszkania, domu oraz sądowe
rozstrzygnięcie dotyczące prawa do
wcześniej zajmowanego lokalu przez
byłego małżonka a uzyskane z tego tytułu
środki finansowe są niewystarczające na
zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we
własnym zakresie, a także scedowanie
praw na dzieci lub innych członków
rodziny

- 15 pkt
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7) Samowolne zajęcie lokalu lub
zajmowanie lokalu pomimo wezwania
wynajmującego do jego przekazania

- 15 pkt

Punktacja naliczana jest na podstawie
informacji zarządcy

8) odmowa zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego po przedłożeniu oferty przez
miasto w okresie 3 lat przed dniem
weryfikacji wniosku

-10 pkt

Punktacja naliczana jest na podstawie
posiadanej dokumentacji wydziału o
przedłożeniu oferty do zawarcia umowy najmu

Uwaga - punktacja w pkt 11 ppkt 1) 2) i 5) nie podlega sumowaniu, lecz uwzględnia się sytuację objętą
największą liczbą punktów ujemnych.

Uwagi:
1. naliczanie punktacji za podane kryteria następować będzie na podstawie dostarczonej
dokumentacji przez
zainteresowaną osobę lub uzyskanej od właściwych organów
2. Zapis „-” (minus) w pkt 6 i 11 oznacza punkty ujemne.

Poz. 3229
Uchwała Nr XXVIII/366/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu działań na
rzecz osób niepełnosprawnych pod wspólną nazwą: Polityka Społeczna Gorzowa
Wielkopolskiego 2023+
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 16b, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 163 ze zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Program
działań na rzecz osób niepełnosprawnych pod wspólną nazwą: Polityka Społeczna Gorzowa
Wielkopolskiego 2032+ stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. w
terminie do 31 maja każdego roku sprawozdanie z funkcjonowania Polityki Społecznej Gorzowa
Wielkopolskiego 2023+.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/74/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007
r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+ oraz
Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2007+.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 217
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4
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Poz. 3300
Uchwała Nr XXVIII/367/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art.8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Gorzowa Wlkp., w
granicach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustanawia się na rzecz miasta Gorzowa Wlkp. prawo pierwokupu wszystkich
nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.
§ 3. Ustanawia się na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach
zabudowy dla zmiany sposobu zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu
handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 , a także dla zmiany sposobu użytkowania
obiektu budowlanego lub jego części na obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 400
m2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok. 217
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4

Poz. 3301
Uchwała Nr XXVIII/368/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.34 ust.6 i 6a, art.37 ust.4 i 4a ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2015r. poz.1774 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/123/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 czerwca 2015r.
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w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz.1239)
zmienionej uchwałą nr XX/256/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r. poz.61), wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10)księgarni - należy przez to rozumieć stacjonarną działalność gospodarczą polegającą
na wiodącej detalicznej sprzedaży książek, w tym również używanych." ;
2)w § 4 w ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7)parlamentarzystom - w związku z pełnieniem funkcji posła lub senatora - na czas pełnienia
funkcji;"
3)w § 4 w ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10) po zgonie najemcy - osobie bliskiej, o której mowa w art.4 pkt 13 ustawy.";
4)w § 4 po ust.2 dodaje się ust.2a w brzmieniu:
"2a.W przypadkach, o których mowa w ust.1 pkt 3, umowę najmu zawiera się na czas oznaczony
niezbędny do realizacji celu." ;
5)w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zajmują lokal gminny bez tytułu prawnego, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 ust.1
pkt 10;" ;
6)§ 6 otrzymuje brzmienie:
" § 6 Wyraża się zgodę na:
a)odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lokali na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata,
b) ponowne zawarcie umowy najmu, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji Rady Miasta właściwej do spraw gospodarki i rozwoju." ;
7)w § 8 w ust.1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) zamiany, z ważnych powodów i za zgodą Prezydenta Miasta, między najemcami lokali
usytuowanych w tym samym budynku;";
8)w § 8 w ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) obniżenia stawki czynszu netto za księgarnie o 50%.";
9)w § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku wykonania remontu podwyższającego trwale wartość lokalu lub poniesienia
nakładów związanych z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych – najemcy
przysługuje roszczenie wobec wynajmującego o zwrot poniesionych nakładów z tego tytułu pod
warunkiem, że uzyskał zgodę wynajmującego na remont lokalu lub dostosowanie budynku.".
§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do dostosowania aktualnie
obowiązujących umów do przepisów uchwały w terminie do 30 września 2016r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Poz. 3302
Uchwała Nr XXVIII/369/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia
2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i użyczania
Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016., poz. 466) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i użyczania wykreśla się §9 w brzmieniu: „Prezydent Miasta może wydzierżawiać
w trybie przetargowym – na okres dłuższy niż 3 lata lecz nie dłuższy niż 10 lat – nieruchomości
przeznaczone na cele nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele rolne”.
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27
sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania i użyczania pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3303
Uchwała Nr XXVIII/370/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), art.15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXIX/655/2008
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 94, poz. 1419 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze zamiany nieruchomości położonej
w Gorzowie Wlkp. przy ul.Węgierskiej o wartości 2.124.870zł, obejmującej niezabudowaną działkę
gruntu nr 1840 o pow.14.761m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr GW1G/0007770/6,
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - na nieruchomość położoną w
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Gorzowie Wlkp. przy ul.Brukselskiej o wartości 1.964.405zł, obejmującej niezabudowaną działkę
gruntu nr 360/24 o pow.20.560m2, ujawnionej w księdze wieczystej nr GW1G/00087198/1,
przeznaczonej pod usługi oświaty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski

Poz. 3304
Uchwała Nr XXVIII/371/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z
2014 poz.1195) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miasta rozpatrując petycję Seniorów Gorzowa Wielkopolskiego zgromadzonych
dnia 30 kwietnia 2016r. na II Marszu Seniorów pod hasłem "Seniorzy Mają Głos" przychyla się do
Stanowiska Prezydenta Miasta wyrażonego w piśmie z dnia 18 maja 2016r. znak:
WOR.152.8.2016.RA., stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania Seniorów
Gorzowa Wlkp. składających petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
Uwaga: załącznik do uchwały znajduje się do wglądu w Urzędzie Miasta w Wydziale
Organizacyjnym pok. 217 ul. Sikorskiego 3-4.
Uwaga: Uchwały Nr XXVIII/372/2016, Nr XXVIII/373/2016 i XXVIII/374/2016 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi znajdują się do wglądu
w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 w pok. 217
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Poz. 3308
Uchwała Nr XXX/375/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2, art. 214 pkt. 1,
art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885
ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 500.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

500.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

500.000 zł
500.000 zł

§ 3. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie
jak w załączniku nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/375/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60004

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

22 922 700,00

500 000,00

23 422 700,00

Lokalny transport zbiorowy

19 922 700,00

500 000,00

20 422 700,00

0,00

43 202,00

43 202,00

1 000 000,00

456 798,00

1 456 798,00

591 380 731,40

500 000,00

591 880 731,40

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

0970

Wpływy z różnych dochodów

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/375/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

921

Treść

Przed zmianą

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
90113
2480

Zmiana

Po zmianie

15 295 779,00

500 000,00

15 795 779,00

Centra kultury i sztuki

9 209 000,00

500 000,00

9 709 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

9 209 000,00

500 000,00

9 709 000,00

636 423 514,40

500 000,00

636 923 514,40

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/375/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej

przedmiotowej
2

3

celowej
4
70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 363 442
77 750
336 600
0

6 600 000

13 852 400
1 600 000
8 200 000

13 852 400

26 412 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej
3

przedmiotowej
2

15 301 354
0
168 847
6 069 300

0

21 539 501
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celowej
4
20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 486 453
900 000
0
80 000
1 060 000
4 059 800
11 012 091

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016

Poz. 3309
Uchwała Nr XXX/376/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 2, art. 214 pkt.1 i 3, art.
215, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r.
poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.501.843 zł
401.843 zł
1.100.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1.501.843 zł
401.843 zł
1.100.000 zł
1.100.000 zł

§ 3. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 5 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych,
do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta
Gorzowa Wlkp.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/376/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

600
60095
6050
700
70001
2650
70095
4270

Treść

Przed zmianą
85 793 227,00

- 1 100 000,00

84 693 227,00

Pozostała działalność

11 514 502,00

- 1 100 000,00

10 414 502,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 800 002,00

- 1 100 000,00

9 700 002,00

Gospodarka mieszkaniowa

41 184 223,00

0,00

41 184 223,00

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

27 920 641,00

401 843,00

28 322 484,00

6 600 000,00

401 843,00

7 001 843,00

Pozostała działalność

446 343,00

- 401 843,00

44 500,00

Zakup usług remontowych

401 843,00

- 401 843,00

0,00

193 871 797,00

1 100 000,00

194 971 797,00

7 258 054,00

1 100 000,00

8 358 054,00

571 394,00

1 100 000,00

1 671 394,00

636 923 514,40

0,00

636 923 514,40

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego

Pozostała działalność

80195
6059

Po zmianie

Transport i łączność

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/375/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
600
700
801
803
851
852
853
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej

przedmiotowej
2

3

celowej
4
70 000
21 320 641
3 600
300 000
1 050 000
890 400
2 363 442
77 750
336 600
0

6 600 000

13 852 400
1 600 000
8 200 000

13 852 400

26 412 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
Dział
1
630
750
754
755
801
851
852
853
854
900
921
926
RAZEM
DOTACJE

Kwota dotacji w zł
podmiotowej
3

przedmiotowej
2

15 301 354
0
168 847
6 069 300

0

21 539 501
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celowej
4
20 000
20 000
130 000
179 838
0
2 076 000
2 486 453
900 000
0
80 000
1 060 000
4 059 800
11 012 091

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3310
Uchwała Nr XXX/377/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814); art.211 ust 1, art.212 ust 1, pkt 1, 2,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885
ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

25.000 zł
25.000 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

25.000 zł
25.000 zł

§ 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/377/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

900
90002
2460

Zmiana

Po zmianie

12 228 578,00

25 000,00

12 253 578,00

Gospodarka odpadami

42 575,00

25 000,00

67 575,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych

42 575,00

25 000,00

67 575,00

591 880 731,40

25 000,00

591 905 731,40

Razem:

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/377/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Treść

Przed zmianą

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

900
90002
4300

Zmiana

Po zmianie

12 228 578,00

25 000,00

12 253 578,00

Gospodarka odpadami

42 575,00

25 000,00

67 575,00

Zakup usług pozostałych

42 575,00

25 000,00

67 575,00

591 880 731,40

25 000,00

591 905 731,40

Razem:
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Poz. 3311
Uchwała Nr XXX/378/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp.
na lata 2016-2030
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz.814) oraz art.226, art.227, art.229, art.231
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada
Miasta uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 2 - Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 3 - Wykaz przedsięwzięć - do uchwały Nr XX/247/2015 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2016 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 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.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
uwaga: załączniki nr 1,2 i 3 do uchwały znajdują się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym pok.
217 Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4.
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Poz. 3312
Uchwała Nr XXX/379/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 20 lipca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/318/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na
realizację zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. w roku 2016"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2016 r., poz. 446) i art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVI/318/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod
nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016"
wprowadza się następującą zmianę:
§ 1. otrzymuje brzmienie: "Miasto Gorzów Wlkp. przyjmuje dotację w wysokości 67 574,14 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 14/100) ze
środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Sebastian Pieńkowski
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Poz. 3313
Zarządzenie Nr 74/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

260.204 zł
260.204 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

260.204 zł
260.204 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

w

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

ogłoszeniu

Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec
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Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 74/I/2016
z dnia 31 marca 2016 r.
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

700
70005
2110

71004
2310
750

60 000,00

31 721 440,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

16 522 621,00

60 000,00

16 582 621,00

200 000,00

60 000,00

260 000,00

2 839 905,00

2 880,00

2 842 785,00

Plany zagospodarowania przestrzennego

0,00

2 880,00

2 880,00

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

2 880,00

2 880,00

1 387 095,00

5 155,00

1 392 250,00

514 495,00

5 155,00

519 650,00

285 155,00

5 155,00

290 310,00

24 423,00

64 748,00

89 171,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

24 423,00

64 748,00

89 171,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

24 423,00

64 748,00

89 171,00

Ochrona zdrowia

25 200,00

130,00

25 330,00

Pozostała działalność

1 200,00

130,00

1 330,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 200,00

130,00

1 330,00

89 003 817,68

- 593 535,00

88 410 282,68

Domy pomocy społecznej

6 492 600,00

- 49 571,00

6 443 029,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu

2 025 600,00

- 49 571,00

1 976 029,00

Ośrodki wsparcia

1 427 374,00

17 392,00

1 444 766,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 350 861,00

17 392,00

1 368 253,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Urzędy wojewódzkie
2010

751
75101
2010
851
85195
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Pomoc społeczna

852
85202
2130
85203
2010

Po zmianie

31 661 440,00

Administracja publiczna
75011

Zmiana

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa
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Przed zmianą
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Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

2010

85213

2010
2030
85214
2030
85216
2030
85228
2010

32 103 320,00

- 221 000,00

31 882 320,00

31 753 000,00

- 221 000,00

31 532 000,00

658 000,00

- 74 900,00

583 100,00

363 000,00

- 106 000,00

257 000,00

295 000,00

31 100,00

326 100,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 495 000,00

- 207 000,00

1 288 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 495 000,00

- 207 000,00

1 288 000,00

Zasiłki stałe

2 526 000,00

- 93 000,00

2 433 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2 526 000,00

- 93 000,00

2 433 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

506 646,00

- 3 456,00

503 190,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

185 556,00

- 3 456,00

182 100,00

42 256 500,00

38 000,00

42 294 500,00

869 000,00

38 000,00

907 000,00

1 380 272,00

826,00

1 381 098,00

Żłobki

865 995,00

6 426,00

872 421,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

120 870,00

6 426,00

127 296,00

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

496 790,00

- 5 600,00

491 190,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

494 800,00

- 5 600,00

489 200,00

1 963 697,00

720 000,00

2 683 697,00

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

720 000,00

720 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

0,00

720 000,00

720 000,00

570 291 175,68

260 204,00

570 551 379,68

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Pozostała działalność

85295
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85305
2030
85321
2110
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85415
2030

Razem:
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Poz. 3314
Zarządzenie Nr 97/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

1.005.015,56 zł
1.005.015,56 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1.005.015,56 zł
1.005.015,56 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze
Miasta Gorzowa Wlkp.
wz Prezydenta Miasta
(-)
Łukasz Marcinkiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta
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Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

754
75411
2110
852

Przed zmianą

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

12 402 950,00

4 000,00

12 406 950,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 392 950,00

4 000,00

12 396 950,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

10 835 000,00

4 000,00

10 839 000,00

Pomoc społeczna

88 410 282,68

1 001 075,56

89 411 358,24

64 000,00

63 700,00

127 700,00

0,00

63 700,00

1 178 471,00

266 971,00

911 500,00

1 178 471,00

0,00

911 500,00

911 500,00

Dodatki mieszkaniowe

34 494,68

25 875,56

60 370,24

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

34 494,68

25 875,56

60 370,24

570 051 379,68

1 005 075,56

571 556 455,24

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
Rodziny zastępcze

85204
2110
85215
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat

Razem:

Dział

Rozdział Paragraf

754
75411
4050

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 97/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Treść

Przed zmianą

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 97/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 396 736,00

4 000,00

15 400 736,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 392 800,00

4 000,00

12 396 800,00

7 153 892,00

3 000,00

7 156 892,00

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
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4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz
pozostałe należności
Pomoc społeczna

852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201

1 056 000,00

1 000,00

1 057 000,00

121 341 075,68

1 001 075,56

122 342 151,24

6 125 200,00

63 700,00

6 188 900,00

3110

Świadczenia społeczne

237 480,00

63 063,00

300 543,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

257 449,00

637,00

258 086,00

Rodziny zastępcze

3 894 594,00

911 500,00

4 806 094,00

3110

Świadczenia społeczne

2 942 794,00

902 385,00

3 845 179,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

207 600,00

3 000,00

210 600,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

85 091,00

520,00

85 611,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

11 941,00

73,00

12 014,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

4 775,00

19 775,00

4300

Zakup usług pozostałych

200,00

200,00

400,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

547,00

2 547,00

Dodatki mieszkaniowe

4 234 494,68

25 875,56

4 260 370,24

3110

Świadczenia społeczne

4 233 818,31

25 875,56

4 259 186,51

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

507,36

507,36

581 649 999,68

1 005 075,56

582 655 075,24

85204

85215

Razem:
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Poz. 3315
Zarządzenie Nr 114/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) oraz §11 pkt 1 uchwały Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa
Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku – uchwała budżetowa na 2016 rok Miasta Gorzowa Wlkp.
zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

385.118,16 zł
385.118,16 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

385.118,16 zł
385.118,16 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Monitorze
Miasta Gorzowa Wlkp.
Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki
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Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 114/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

010
01095
2010

Przed zmianą
0,00

84 655,16

84 655,16

Pozostała działalność

0,00

84 655,16

84 655,16

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

84 655,16

84 655,16

1 392 250,00

292 316,00

1 684 566,00

Urzędy wojewódzkie

519 650,00

292 316,00

811 966,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

290 310,00

292 316,00

582 626,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13 406 960,00

1 190,00

13 408 150,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

13 396 960,00

1 190,00

13 398 150,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 839 000,00

1 190,00

10 840 190,00

Pomoc społeczna

89 411 358,24

6 957,00

89 418 315,24

127 700,00

0,00

127 700,00

63 700,00

- 63 700,00

0,00

0,00

63 700,00

63 700,00

1 178 471,00

0,00

1 178 471,00

911 500,00

- 911 500,00

0,00

0,00

911 500,00

911 500,00

41 386 000,00

2010
754
75411
2110
852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201
2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Rodziny zastępcze

85204

Po zmianie

Rolnictwo i łowiectwo

750
75011

Zmiana

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2160

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do
zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
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Świadczenie wychowawcze

0,00

41 386 000,00

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci

0,00

41 337 000,00

41 337 000,00

6340

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowywaniu dzieci

0,00

49 000,00

49 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

503 190,00

6 400,00

509 590,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

182 100,00

6 400,00

188 500,00

Pozostała działalność

42 294 500,00

- 41 385 443,00

909 057,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

41 337 000,00

- 41 336 443,00

557,00

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

49 000,00

- 49 000,00

0,00

572 827 446,24

385 118,16

573 212 564,40

85211

85228
2010
85295

Razem:

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 114/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

Przed zmianą

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

010

84 655,16

209 655,16

Pozostała działalność

0,00

84 655,16

84 655,16

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 406,62

1 406,62

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

241,80

241,80

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

11,49

11,49

4430

Różne opłaty i składki

0,00

82 995,25

82 995,25

40 809 098,00

292 316,00

41 101 414,00

1 366 650,00

292 316,00

1 658 966,00

Administracja publiczna
75011

Po zmianie

125 000,00

01095

750

Zmiana

Urzędy wojewódzkie
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4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

991 155,00

247 000,00

1 238 155,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

160 255,00

40 000,00

200 255,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

48 740,00

5 316,00

54 056,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16 400 746,00

1 190,00

16 401 936,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

13 396 810,00

1 190,00

13 398 000,00

1 057 000,00

1 190,00

1 058 190,00

122 447 077,24

6 957,00

122 454 034,24

Świadczenie wychowawcze

0,00

41 386 000,00

41 386 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

1 000,00

1 000,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

40 558 280,00

40 558 280,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

200 000,00

200 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

38 412,00

38 412,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

5 390,00

5 390,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

30 000,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

262 948,00

262 948,00

4260

Zakup energii

0,00

15 000,00

15 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

5 000,00

5 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

200 000,00

200 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

2 000,00

2 000,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

0,00

7 000,00

7 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

3 000,00

3 000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

5 470,00

5 470,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

3 000,00

3 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

49 000,00

49 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 402 100,00

6 400,00

1 408 500,00

Zakup usług pozostałych

1 402 100,00

6 400,00

1 408 500,00

754
75411
4180

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności
Pomoc społeczna

852
85211

85228
4300
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Pozostała działalność

85295

42 829 000,00

- 41 385 443,00

1 443 557,00

1 000,00

- 1 000,00

0,00

41 566 961,00

- 40 558 280,00

1 008 681,00

200 000,00

- 199 552,57

447,43

38 412,00

- 38 316,08

95,92

5 390,00

- 5 376,35

13,65

20 000,00

- 20 000,00

0,00

272 948,00

- 272 948,00

0,00

15 000,00

- 15 000,00

0,00

5 000,00

- 5 000,00

0,00

500,00

- 500,00

0,00

240 000,00

- 200 000,00

40 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

4280

Zakup usług zdrowotnych

4300

Zakup usług pozostałych

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

7 000,00

- 7 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 3 000,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

34 789,00

- 5 470,00

29 319,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

- 3 000,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

49 000,00

- 49 000,00

0,00

586 035 066,24

385 118,16

586 420 184,40

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3316
Zarządzenie Nr 127/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 9 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1.165.112 zł
1.165.112 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwieksza się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1.165.112 zł
1.165.112 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

180

ogłoszeniu

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 127/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 9 maja 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801
80103
2030
80104
2030
80105
2030
80106
2030

85214
2030
85215
2010
85216
2030

252 185,00

16 271 266,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

135 275,00

6 175,00

141 450,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

123 975,00

6 175,00

130 150,00

Przedszkola

8 459 120,00

243 345,00

8 702 465,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

4 968 135,00

243 345,00

5 211 480,00

Przedszkola specjalne

87 445,00

2 405,00

89 850,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

48 285,00

2 405,00

50 690,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

7 720,00

260,00

7 980,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

5 220,00

260,00

5 480,00

89 418 315,24

912 927,00

90 331 242,24

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 288 000,00

261 000,00

1 549 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 288 000,00

261 000,00

1 549 000,00

Dodatki mieszkaniowe

60 370,24

- 11 537,00

48 833,24

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

60 370,24

- 11 537,00

48 833,24

Zasiłki stałe

2 433 000,00

662 227,00

3 095 227,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

2 433 000,00

662 227,00

3 095 227,00

909 057,00

1 237,00

910 294,00

557,00

1 237,00

1 794,00

573 212 564,40

1 165 112,00

574 377 676,40

Pozostała działalność

85295
2010

Po zmianie

16 019 081,00

Pomoc społeczna

852

Zmiana

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 127/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 9 maja 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Zmiana

Po zmianie

180 680 454,00

252 185,00

180 932 639,00

260 440,00

6 175,00

266 615,00

72 900,00

6 175,00

79 075,00

25 692 253,00

243 345,00

25 935 598,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 200 000,00

243 345,00

1 443 345,00

Przedszkola specjalne

1 136 054,00

2 405,00

1 138 459,00

782 900,00

2 405,00

785 305,00

Inne formy wychowania przedszkolnego

26 850,00

260,00

27 110,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

26 685,00

260,00

26 945,00

122 454 034,24

912 927,00

123 366 961,24

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 788 000,00

261 000,00

3 049 000,00

Świadczenia społeczne

2 788 000,00

261 000,00

3 049 000,00

Dodatki mieszkaniowe

4 260 370,24

- 11 537,00

4 248 833,24

3110

Świadczenia społeczne

4 259 186,51

- 11 310,78

4 247 875,73

4300

Zakup usług pozostałych

676,37

- 226,22

450,15

Zasiłki stałe

2 733 000,00

662 227,00

3 395 227,00

Świadczenia społeczne

2 733 000,00

662 227,00

3 395 227,00

Pozostała działalność

1 443 557,00

1 237,00

1 444 794,00

3110

Świadczenia społeczne

1 008 681,00

1 200,00

1 009 881,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

37,00

37,00

586 420 184,40

1 165 112,00

587 585 296,40

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103
2540
80104

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Przedszkola

2540
80105
2540
80106
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Pomoc społeczna

852
85214
3110
85215

85216
3110
85295

Razem:

182

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3317
Zarządzenie Nr 153/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

78.806 zł
78.806 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

78.806 zł
78.806 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

183

ogłoszeniu

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016

Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

754
75411
2110
852
85205

2110

85219
2010

Przed zmianą

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 153/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 maja 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13 408 150,00

38 000,00

13 446 150,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

13 398 150,00

38 000,00

13 436 150,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 840 190,00

38 000,00

10 878 190,00

Pomoc społeczna

90 331 242,24

40 806,00

90 372 048,24

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

417 500,00

40 770,00

458 270,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

417 500,00

40 770,00

458 270,00

Ośrodki pomocy społecznej

742 400,00

36,00

742 436,00

2 400,00

36,00

2 436,00

579 461 653,40

78 806,00

579 540 459,40

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 153/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 24 maja 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16 403 436,00

38 000,00

16 441 436,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

13 398 000,00

38 000,00

13 436 000,00

7 156 892,00

38 000,00

7 194 892,00

123 749 009,24

40 806,00

123 789 815,24

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

465 600,00

40 770,00

506 370,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

231 766,00

31 926,00

263 692,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

51 398,00

2 417,00

53 815,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 872,00

1 385,00

8 257,00

4260

Zakup energii

18 900,00

5 042,00

23 942,00

5 940 900,00

36,00

5 940 936,00

95 093,00

36,00

95 129,00

624 504 436,40

78 806,00

624 583 242,40

754
75411
4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy
Pomoc społeczna

852
85205

Ośrodki pomocy społecznej

85219
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Razem:

185

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3318
Zarządzenie Nr 174/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1.836.735 zł
1.836.735 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

1.836.735 zł
1.836.735 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

186

ogłoszeniu

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 174/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

Żłobki

85305
6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem:

Zmiana

Po zmianie

1 494 945,00

1 836 735,00

3 331 680,00

876 342,00

1 836 735,00

2 713 077,00

0,00

1 836 735,00

1 836 735,00

579 540 459,40

1 836 735,00

581 377 194,40

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 174/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853
85305
6050

Zmiana

Po zmianie

12 766 544,00

1 836 735,00

14 603 279,00

Żłobki

8 921 455,00

1 836 735,00

10 758 190,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 373 265,00

1 836 735,00

6 210 000,00

624 583 242,40

1 836 735,00

626 419 977,40

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3319
Zarządzenie Nr 199/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

305.582 zł
305.582 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

305.582 zł
305.582 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

188

ogłoszeniu

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 199/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść

Przed zmianą

Administracja publiczna

Zmiana

Po zmianie

3 349 441,00

- 8 112,00

3 341 329,00

Kwalifikacja wojskowa

41 000,00

- 8 112,00

32 888,00

2110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

28 500,00

- 8 032,00

20 468,00

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej

12 500,00

- 80,00

12 420,00

90 372 048,24

313 694,00

90 685 742,24

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

509 590,00

20 694,00

530 284,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

188 500,00

20 694,00

209 194,00

Pozostała działalność

910 294,00

293 000,00

1 203 294,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

907 000,00

293 000,00

1 200 000,00

590 942 649,40

305 582,00

591 248 231,40

75045

Pomoc społeczna

852
85228
2010
85295
2030

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 199/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016 r
Dział

Rozdział Paragraf

750

Treść

Przed zmianą

Administracja publiczna
75045

Kwalifikacja wojskowa

Zmiana

Po zmianie

51 813 065,00

- 8 112,00

51 804 953,00

41 000,00

- 8 112,00

32 888,00

200,00

- 200,00

0,00

2 448,00

- 0,92

2 447,08

261,00

- 0,98

260,02

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 554,00

- 4 622,50

1 931,50

4300

Zakup usług pozostałych

5 098,00

- 3 208,70

1 889,30

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

79,00

- 78,90

0,10

123 789 815,24

313 694,00

124 103 509,24

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 408 500,00

20 694,00

1 429 194,00

Zakup usług pozostałych

1 408 500,00

20 694,00

1 429 194,00

Pozostała działalność

1 444 794,00

293 000,00

1 737 794,00

Świadczenia społeczne

1 009 881,00

293 000,00

1 302 881,00

635 985 432,40

305 582,00

636 291 014,40

Pomoc społeczna

852
85228
4300
85295
3110

Razem:
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Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Poz. 3320
Zarządzenie Nr 202a/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

132.500 zł
132.500 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

132.500 zł
132.500 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki
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Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 202a/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pomoc społeczna

852
85213

2010

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:

Zmiana

Po zmianie

90 685 742,24

132 500,00

90 818 242,24

583 100,00

132 500,00

715 600,00

257 000,00

132 500,00

389 500,00

591 248 231,40

132 500,00

591 380 731,40

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 202a/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pomoc społeczna

852

85213

4130

Zmiana

Po zmianie

124 103 509,24

132 500,00

124 236 009,24

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej.

583 100,00

132 500,00

715 600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

583 100,00

132 500,00

715 600,00

636 291 014,40

132 500,00

636 423 514,40

Razem:
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Zarządzenie Nr 231/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

848.371,33 zł
848.371,33 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

848.371,33 zł
848.371,33 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki
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Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750

Przed zmianą

Administracja publiczna
75011
2010

3 341 329,00

300 476,00

3 641 805,00

Urzędy wojewódzkie

811 966,00

300 476,00

1 112 442,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

582 626,00

300 476,00

883 102,00

90 818 242,24

547 895,33

91 366 137,57

127 700,00

105 000,00

232 700,00

30 000,00

105 000,00

135 000,00

Ośrodki wsparcia

1 444 766,00

415 810,00

1 860 576,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

1 368 253,00

415 810,00

1 784 063,00

Dodatki mieszkaniowe

48 833,24

26 465,33

75 298,57

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

48 833,24

26 465,33

75 298,57

1 203 294,00

620,00

1 203 914,00

1 794,00

620,00

2 414,00

591 905 731,40

848 371,33

592 754 102,73

Pomoc społeczna

852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201
2320
85203
2010
85215
2010

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Pozostała działalność

85295
2010

Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 231/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 lipca 2016 r.
Zmiana
Po zmianie

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 231/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 21 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział

750

Paragraf

Przed zmianą

Treść
Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie
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Zmiana

Po zmianie

51 804 953,00

300 476,00

52 105 429,00

1 659 216,00

300 476,00

1 959 692,00
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4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy
Pomoc społeczna

852

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

85201

1 256 902,00

253 910,00

1 510 812,00

200 255,00

41 107,00

241 362,00

54 056,00

5 459,00

59 515,00

124 236 009,24

547 895,33

124 783 904,57

6 215 360,00

105 000,00

6 320 360,00

300 543,00

3 000,00

303 543,00

2 881 950,00

50 000,00

2 931 950,00

3110

Świadczenia społeczne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

258 086,00

11 200,00

269 286,00

4220

Zakup środków żywności

320 285,00

10 000,00

330 285,00

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

15 197,00

8 000,00

23 197,00

4260

Zakup energii

287 028,00

6 000,00

293 028,00

4300

Zakup usług pozostałych

112 180,00

10 000,00

122 180,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

42 864,00

6 000,00

48 864,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 575,00

800,00

6 375,00

Ośrodki wsparcia

1 867 100,00

415 810,00

2 282 910,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 491 853,00

415 810,00

1 907 663,00

Dodatki mieszkaniowe

4 197 925,24

26 465,33

4 224 390,57

3110

Świadczenia społeczne

4 196 967,73

25 946,40

4 222 914,13

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

507,36

518,93

1 026,29

1 737 794,00

620,00

1 738 414,00

447,43

498,04

945,47

85203

2360

85215

Pozostała działalność

85295
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95,92

106,77

202,69

4120

Składki na Fundusz Pracy

13,65

15,19

28,84

636 948 514,40

848 371,33

637 796 885,73

Razem:
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Zarządzenie Nr 236/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.800.738,82 zł
2.800.738,82 zł

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.800.738,82 zł
2.800.738,82 zł

§ 3.Zarządzenie wchodzi w
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki
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Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 236/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lipca 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

2010

897 964,82

19 888 551,82

775 496,00

497 759,01

1 273 255,01

0,00

497 759,01

497 759,01

68 856,00

15 940,47

84 796,47

0,00

15 940,47

15 940,47

192 060,00

365 778,46

557 838,46

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

365 778,46

365 778,46

Gimnazja specjalne

0,00

14 967,00

14 967,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

0,00

14 967,00

14 967,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

3 519,88

3 519,88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

0,00

3 519,88

3 519,88

91 366 137,57

1 902 774,00

93 268 911,57

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 549 000,00

619 859,00

2 168 859,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

1 549 000,00

619 859,00

2 168 859,00

Zasiłki stałe

3 095 227,00

1 232 600,00

4 327 827,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

3 095 227,00

1 232 600,00

4 327 827,00

530 284,00

50 315,00

580 599,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami
Szkoły podstawowe specjalne

80102
2110
80110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Gimnazja

2010
80111
2110

80150

2010

Pomoc społeczna

852
85214
2030
85216
2030
85228

Po zmianie

18 990 587,00

Szkoły podstawowe

80101

Zmiana

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
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2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom
powiatowo-gminnym) ustawami

Razem:

209 194,00

50 315,00

259 509,00

592 754 102,73

2 800 738,82

595 554 841,55

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 236/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 lipca 2016 r
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek
Szkoły podstawowe specjalne

80102

Po zmianie

195 053 697,00

897 964,82

195 951 661,82

45 494 338,00

497 759,01

45 992 097,01

3 695 000,00

44 857,99

3 739 857,99

386 477,00

4 928,28

391 405,28

68 348,00

447 972,74

516 320,74

3 989 035,00

15 940,47

4 004 975,47

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 065,00

166,94

44 231,94

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

16 240,00

15 773,53

32 013,53

26 019 261,00

365 778,46

26 385 039,46

2 335 000,00

46 112,41

2 381 112,41

80110

Gimnazja
2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

322 050,00

3 621,66

325 671,66

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

118 900,00

316 044,39

434 944,39

3 289 734,00

14 967,00

3 304 701,00

41 820,00

213,32

42 033,32

1 472,00

14 753,68

16 225,68

6 068 181,00

3 519,88

6 071 700,88

80111

80150

Zmiana

Gimnazja specjalne
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych
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2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

225 915,00

2 178,16

228 093,16

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

113 806,00

34,84

113 840,84

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

18 129,00

1 306,88

19 435,88

124 783 904,57

1 902 774,00

126 686 678,57

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3 049 000,00

619 859,00

3 668 859,00

Świadczenia społeczne

3 049 000,00

619 859,00

3 668 859,00

Zasiłki stałe

3 395 227,00

1 232 600,00

4 627 827,00

Świadczenia społeczne

3 395 227,00

1 232 600,00

4 627 827,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 728 286,00

50 315,00

1 778 601,00

Zakup usług pozostałych

1 728 286,00

50 315,00

1 778 601,00

637 796 885,73

2 800 738,82

640 597 624,55

Pomoc społeczna

852
85214
3110
85216
3110
85228
4300

Razem:
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Poz. 3323
Zarządzenie Nr 251/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 5 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz § 11 pkt 1, 7 i 8 uchwały
Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 roku - uchwała budżetowa na
2016 rok miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:
§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

82.000 zł
82.000 zł

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2.Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę
3.Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

868.334 zł
860.228 zł
8.106 zł

§ 3.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

950.334 zł
637.900 zł
312.434 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi
w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

w

życie

z

dniem

podpisania

i

podlega

wz Prezydenta Miasta
(-)
Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta

200

ogłoszeniu

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 2 (232)/2016
Załącznik nr 1
Zarządzenia Nr 251/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 5 sierpnia2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

Przed zmianą

Pomoc społeczna

852
85213
2030

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem:

Zmiana

Po zmianie

93 268 911,57

82 000,00

93 350 911,57

715 600,00

82 000,00

797 600,00

326 100,00

82 000,00

408 100,00

595 554 841,55

82 000,00

595 636 841,55

Załącznik nr 2
Zarządzenia Nr 251/I/2016
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
Dział

Rozdział

Treść

Paragraf

750
75023

Przed zmianą

Po zmianie

Administracja publiczna

52 145 429,00

0,00

52 145 429,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 905 595,00

0,00

40 905 595,00

4 056 015,00

- 15 000,00

4 041 015,00

4300

Zakup usług pozostałych

4430

Różne opłaty i składki

154 200,00

100,00

154 300,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

280 011,00

- 100,00

279 911,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 732 281,00

15 000,00

5 747 281,00

195 951 661,82

0,00

195 951 661,82

28 689 103,00

0,00

28 689 103,00

685 194,00

- 11 922,00

673 272,00

96 437,00

5 390,00

101 827,00

0,00

6 532,00

6 532,00

26 385 039,46

24 600,00

26 409 639,46

Oświata i wychowanie

801
80104

80110

Zmiana

Przedszkola
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gimnazja
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4260

Zakup energii

990 883,00

24 600,00

1 015 483,00

9 432 821,00

8 106,00

9 440 927,00

39 301,00

8 106,00

47 407,00

Pozostała działalność

8 358 054,00

- 32 706,00

8 325 348,00

4430

Różne opłaty i składki

273 928,00

- 24 600,00

249 328,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 358,00

- 8 106,00

1 252,00

126 686 678,57

82 000,00

126 768 678,57

Ośrodki wsparcia

2 282 910,00

0,00

2 282 910,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.
221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

1 907 663,00

- 415 810,00

1 491 853,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 564,00

23 200,00

48 764,00

4270

Zakup usług remontowych

53 700,00

392 610,00

446 310,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

80148
6060
80195

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Pomoc społeczna

852
85203

Strona 1
BeSTia
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

0,00

31 750 329,00

711 889,00

- 5 500,00

706 389,00

0,00

5 500,00

5 500,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

715 600,00

82 000,00

797 600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

715 600,00

82 000,00

797 600,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

14 003 279,00

0,00

14 003 279,00

Żłobki

10 158 190,00

0,00

10 158 190,00

366 296,00

- 277 296,00

89 000,00

0,00

277 296,00

277 296,00

10 733 480,00

0,00

10 733 480,00

7 645 000,00

0,00

7 645 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

85213

4130
853
85305

926

31 750 329,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura fizyczna

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej
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2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom

1 300 000,00

- 110 000,00

1 190 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

700 000,00

110 000,00

810 000,00

640 597 624,55

82 000,00

640 679 624,55

Razem:
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INFORMACJE
Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Miasta
Przewodniczący Rady Miasta
Sebastian Pieńkowski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta:
Jan Kaczanowski,
Robert Surowiec,
Zbigniew Syska
każdy wtorek
w godz. od 1500 do 1630
Prezydent Miasta
Jacek Wójcicki
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 900 do 1000
drugi i czwarty wtorek miesiąca w godz. od 1500 do 1600
Zastępca Prezydenta Miasta
Jacek Szymankiewicz
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
Zastępca Prezydenta Miasta
Radosław Sujak
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
Zastępca Prezydenta Miasta
Artur Radziński
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
Sekretarz Miasta
Łukasz Marcinkiewicz
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
Skarbnik Miasta
Agnieszka Kaczmarek
każdy wtorek w godz. od 1200 do 1630
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