PROJEKT UCHWAŁY NR 8
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane
kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.

do

sieci

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn .zm./
oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 123,
poz.858 z późn. zm./ uchwala się , co następuje:
§1
Zatwierdza się taryfy opłat za 1m³ ścieków wprowadzanych do sieci
kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, w następujących
wysokościach:
1) gospodarstwa domowe 4,42 złotych/m3
2) przemysł 5,78 złotych/m3
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lutego
2011 roku.

Uzasadnienie
Spółka z o.o. „SZOP” w dniu 16.11.2010 roku złożyła wniosek o zatwierdzenie
taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.02.2011r. do
31.01.2012 r. Podstawą opracowania taryf są przepisy ustawy z dnia 07.06.2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.
U. z 2006 r. Nr 123 poz.858) oraz rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Przy kalkulowaniu taryf Spółka z o.o. wykazała
niezbędne przychody, które pozwolą zapewnić właściwą jakość usług oraz
pokryć niezbędne wydatki związane z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem
systemu kanalizacyjnego. Przedstawiony wniosek o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2011 sporządzono zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Przedstawione taryfy uwzględniają konieczność
zapewnienia zwrotu ponoszonych uzasadnionych kosztów działalności
obejmujących odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków przy zastosowaniu
prostej alokacji kosztów. Wzrost stawek w przypadku ścieków pochodzących z
gospodarstw domowych nastąpił o 0,82 zł netto (o 22,78%), natomiast w
przypadku ścieków pochodzących z przemysłu o 0,83 zł netto (o 16,77%).
Mając na uwadze powyższe Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego wypełnił
przesłanki, o których mowa w art.24 ust. 4 w/w/ ustawy, tj. dokonał
sprawdzenia, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy
oraz dokonał weryfikacji kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały uznaje się za
uzasadnione.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co
następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu, na mienie komunalne
stanowiące własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański :
1. garaż murowany o pow. 25,28m2 położony na części działki nr 459/2 i 460
w Marzęcinie przy ulicy Polnej, KW 116 , na czas oznaczony do 3 lat w okresie
od 15.01.2011r. do 14.01.2014r. bez przetargu z dotychczasowym najemcą,
2. garaż murowany o pow. 25,28m2 położony na części działki nr 459/2 i 460
w Marzęcinie przy ulicy Polnej, KW 116 , na czas oznaczony do 3 lat w okresie
od 15.01.2011r. do 14.01.2014r. bez przetargu z dotychczasowym najemcą,
3. pawilonu handlowego o powierzchni użytkowej 207,84m2 wraz z rampą –
zapleczem składowym o pow. 20,13m2 położonej na działce nr 11 w Nowym
Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 16, KW GD2M/00038983/5, na
czas oznaczony do 3 lat w okresie od 11.01.2011r. Do 11.01.2014r. bez
przetargu z dotychczasowym najemcą, z przeznaczeniem na prowadzenie
dalszej działalności handlowo-usługowej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 1
Zważywszy na powyższe i biorąc pod uwagę, że w ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) w odnoszącym się m.in. do takich sytuacji w przepisie art. 18 ust. 1 i 2
zapisano, że:
1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej,
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres
zwykłego zarządu dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady
gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne i konieczne.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz
art. 263 ust. 2–5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku, zgodnie z
załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
Lp

Wyszczególnienie

Termin wykonania
wydatku

1

Odprawa emerytalna
Burmistrza T.
Studzińskiego

31.03.2011

Załącznik 2
Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2010
Lp.

1

Dział

750

Rozdział §

Wyszczególnienie

Kwota w
złotych

75023

Odprawa
emerytalna
Burmistrza T.
Studzińskiego

73.800

4010

Uzasadnienie 1
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240z późn. zm), stwarza możliwość organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego ustalenia, w drodze uchwały, wykazu wydatków oraz
planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, a także określenia ostatecznego terminu dokonania każdego z
wydatków, nie później jednak niż do 30 czerwca roku następnego. W związku z
zakończeniem kadencji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Tadeusza
Studzińskiego złożono wniosek o emeryturę. Przewiduje się, że decyzja ZUS o
przejściu na zaopatrzenie emerytalne nastąpi w I kwartale 2011 roku. Z uwagi
na brak decyzji ZUS nie nastąpiła wypłata odprawy emerytalne, a świadczenie
to nie wygasa w okresie trzech lat od dnia rozwiązania stosunku pracy.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Dworu
Gdańskiego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz , art.36 ust.1,
2, 3, 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /
Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ) w zw. z rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
/Dz.U. Nr 50, poz.398 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Nowego Dworu
Gdańskiego w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze - 5.000 złotych
2) dodatek funkcyjny - 1.000 złotych
3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego
2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują:
dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§2
Traci moc Uchwała Nr 150/XIX/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 5 czerwca 2008 roku.
§3
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011
roku.
Uzasadnienie 1
W oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Miejska. Zasady ustalania
wynagrodzenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009
roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych . W związku z
powyższym wnosi się o podjęcie uchwały.

