Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Nowy
Dwór Gdański.
Na
podstawie
art.
41
ust.
1,
2i
o
wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
poz. 473 z późn. zm. / uchwala się co następuje:

5 ustawy
z dnia
26
października
1982
alkoholizmowi/
t.j.
z 2007
r.
Dz.U.
Nr

roku
70,

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z preliminarzem
wydatków na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański obowiązujący do końca 2013 roku stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 4 października 2012 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRELIMINARZ WYDATkÓW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM W 2013 ROKU

LP

Zadanie

Sposób realizacji

Kwota

I

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej Prowadzenie
systematycznej
dla osób uzależnionych od alkoholu
i komplementarnej
działalności
w formie kierowania na obowiązkowe 2 500,00
leczenie

II

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, 1. Prowadzenie konsultacji w punkcie
psychospołecznej
i prawnej
dla
osób
uzależnionych konsultacyjnym "Arka"
2 500,00
i współuzależnionych
od
alkoholu
od
alkoholu
2. Obsługa merytoryczna telefonu
2 500,00
zaufania
3.
Podnoszenie
kompetencji
zawodowych osób zajmujących się
działaniami
związanymi
z profilaktyką
i rozwiązywaniem 2 500,00
problemów alkoholowych (szkolenia)

III

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 1.
Prowadzenie
świetlic 40
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony profilaktycznych.
000,00
przed
przemocą.
2. Wspieranie działalności na rzecz
8 000,00
osób niepełnosprawnych
3. Wigilia dla dzieci
4.
Turnus
w Wygoninie

3 500,00
terapeutyczny
7 500,00

5.
Zorganizowanie
turnusu
55
profilaktycznego w okresie wakacji
000,00
6. Organizacja czasu wolnego dzieci
i młodzieży
podczas
wakacji 54
500,00
(sołectwa, stowarzyszenia, szkoły)
IV

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo
wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
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1.
Przeprowadzenie
programów
profilaktycznych
dla
dzieci
3 000,00
i młodzieży
2. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
50
profilaktyczno - sportowych
000,00
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3. Prowadzenie zajęć profilaktyczno sportowych w czasie ferii zimowych 10
000,00
i letnich.
4. Organizacja obozów sportowych

20
000,00

5.
Ogólnopolski
program
profilaktyczno
edukacyjny 2 500,00
"Zachowaj trzeźwy umysł"
6. Zakup urządzeń zabawowych na
place zabaw (Cyganek, Rakowo, 10
000,00
Solnica)
V

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 1. Zakup profesjonalnej literatury
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i dostarczanie
zainteresowanym 1 000,00
osobom i instytucjom
2. Działalność "Klubu Abstynenta"
5 000,00

VI

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów Kontrole
określonych
w ustawie
o wychowaniu
w trzeźwości alkoholu.
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

punktów

sprzedaży

VII

Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania 1.Systematyczne spotkania GKRPA ,
uzależnieniom.
koordynujące zadania i nadzorowanie
ich realizacji .
Ustala się wynagrodzenie
dla członków GKRPA za udział
w posiedzeniach i pracach
w terenie /bez względu na czas
trwania prac/posiedzeń/:
- dla przewodniczącego komisji
20
wynagrodzenie w wysokości
000,00
13 % minimalnego wynagrodzenia
ustalonego przez Prezesa RM.
- dla zastępcy przewodniczącego
komisji oraz przewodniczących
zespołów problemowych oraz
członków komisji wynagrodzenie
w wysokości
10 % minimalnego wynagrodzenia
ustalonego przez Prezesa RM.
VIII Koordynowanie gminnej polityki w zakresie przeciwdziałania 1.Profilaktyka w szkołach / warsztaty
narkomanii
profilaktyczno-wychowawcze dla
4 000,00
młodzieży/
2.Profilaktyka rodziców
/uświadamianie rodziców w zakresie
zagrożeń wynikających z używania
środków psychoaktywnych/
3.Zorganizowanie festynu
profilaktycznego
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1000,00

10000,00
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4.Szkolenia Zespołu Wdrożeniowego
oraz innych osób zajmujących się
przeciwdziałaniem narkomanii.

1000,00

5.Systematyczne spotkania Zespołu
Wdrożeniowego, monitoring i nadzór
nad prawidłową realizacją GPPN.
Ustala się wynagrodzenie
dla członków Zespołu
Wdrożeniowego Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za
udział
w posiedzeniach i pracach
w terenie / bez względu na czas
6000,00
trwania prac/ posiedzeń/:
a/ dla przewodniczącego zespołu
wynagrodzenie w wysokości
13 % minimalnego wynagrodzenia
ustalonego przez Prezesa RM.
b/ dla członków zespołu
wynagrodzenie w wysokości
10 % minimalnego wynagrodzenia
ustalonego przez Prezesa RM.
RAZEM
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000,00
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Uza sa d ni en ie
1

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi / jednolity tekst Dz.U. z 2007 r. Nr 70 , poz.473 z późn. zm./ prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych corocznie przez gminę.
Zgodnie z Art. 182 ww. ustawy cytuję „Art. 182 Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181
oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele”.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia .................... 2012 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z dnia 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na mienie komunalne stanowiące
własność Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański:
1. garaż murowany o pow. 17,10m2 położony na części działki Nr 498 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Drzymały, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego najemcy,
2. garaż murowany o pow. 18m2 położony na części działki Nr 498 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Drzymały, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego najemcy,
3. garaż murowany o pow. 16,80m2 położony na części działki Nr 498 w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Drzymały, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego najemcy
4. części działki Nr 600 o pow. 81,30m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki 8, pod
uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
5. części działki Nr 697/2 o pow. 19,80m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dąbrowskiego,
pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 10.12.2012r. do
09.12.2015r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
6. części działki Nr 697/2 o pow. 21m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dąbrowskiego, pod
uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 10.12.2012r. do 09.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
7. części działki Nr 203 o pow. 13,76m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kościuszki, pod
tymczasowo ustawioną komórką gospodarczą, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.11.2012r. do 31.10.2015r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
8. części działki Nr 697/2 o pow. 19,80m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dąbrowskiego,
pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 10.12.2012r. do
09.12.2015r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
9. części działki Nr 462 o pow. 13m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Kopernika, pod
komórką murowaną, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.12.2012r. do 30.11.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
10. części działki Nr 625/1 o pow. 1,74m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców
Westerplatte, na cele składowe z wyłączeniem składowania opakowań i innych przedmiotów związanych
z prowadzeniem przyległego sklepu i działalności handlowej, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.12.2012r.
do 30.11.2015r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
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11. części działki Nr 274 o pow. 20m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Willowej, pod
uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
12. części działki Nr 407/2 o pow. 4m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego 8a, pod
wybudowanymi schodami do lokalu użytkowego, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 17.12.2012r. do
16.12.2015r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
13. części działki Nr 138 o pow. 1,4675ha położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej,
pod uprawy rolne, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
14. części działki Nr 697/2 o pow. 19,80m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dąbrowskiego,
pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 10.12.2012r. do 09.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
15. części działki Nr 310 o pow. 281,44m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Towarowej, pod
uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r. bez przetargu na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy,
16. części działki Nr 628/2 o pow. 46m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców
Westerplatte, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.11.2012r. do 31.10.2015r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
17. części działki Nr 443/3 o pow. 15m2 położonej w Marzęcinie, pod ustawioną szafą telekomunikacyjną
(ONU) i elektryczną wraz z fundamentami, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2015r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Telekomunikacji Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie,
18. części działki Nr 397/3 o pow. 26,25m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Sikorskiego,
pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.01.2013r. do
31.12.2015r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ

CZESŁAW ŁUKASZEWICZ
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Uza sa d ni en ie

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:

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.
Ponadto zawieranie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas
nieoznaczony następuje w drodze przetargu zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). W przypadku
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów niezbędna jest zgoda Rady Miejskiej.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne i konieczne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia .................... 2012 r.
w sprawie podziału Gminy Nowy Dwór Gdański na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 i § 13 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) i art. 14 i art. 15a ustawy z dnia
5 stycznia 2011 roku – Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z późn.zm) na
wniosek Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowy Dwór Gdański na stałe obwody głosowania, ustala ich numery,
granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Gdańsku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i sołectwach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Na niniejszą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do
Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia....................2012 r.

Podział Gminy Nowy Dwór Gdański na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic siedzib
obwodowych komisji wyborczych

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

siedziba OKW

I

Nowy Dwór Gdański ulice: Kopernika, Obrońców Westerplatte, Plac Wolności,
Sikorskiego, Wąska, Wejhera, Cz. Miłosza

Urząd Miejski ul. Wejhera
3
82-100 Nowy Dwór Gdański

II

Nowy Dwór Gdański ulice: Bursztynowa, Długa, Jantarowa, Jasna, Jaśminowa,
Kanałowa, Kwiatowa, Łąkowa, Morska (21- do końca),Nowa, Podmiejska, Portowa,
Rzeczna, Sadowa, Słoneczna, Szkolna, Wesoła, Wiejska, Wrzosowa

Gimnazjum Nr 1
ul. Szkolna 3
Nowy Dwór Gdański

III

Nowy Dwór Gdański ulice: Osiedle Kardynała S. Wyszyńskiego Brzask, Gdańska, Żuławski Park Historyczny
Rynek
ul. Kopernika 17

IV

Nowy Dwór Gdański ulice: Asnyka, Bałtycka, Broniewskiego, Cicha, Dworcowa, Szkoła Podstawowa Nr 2
Iwaszkiewicza, Kościuszki, Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Sołdka, Urocza,
ul. Mickiewicza 10
Zaułek, Żeromskiego
82-100 Nowy Dwór Gdański

V

Nowy Dwór Gdański ulice: Boczna, Chabrowa, Dąbrowskiego, Kochanowskiego, Miejskie Obiekty Sportowe
Kolejowa, Krótka, Mleczna, Okopowa, Osiedle Na Wspólnej, Polna, Przemysłowa,
ul. Warszawska 22
Pszenna, Robotnicza, Różana, Sienkiewicza, Starocińska, Towarowa, Traugutta, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Warszawska parzyste (6-14, 19-54), Zagonowa, Zielona

VI

Nowy Dwór Gdański ulice:
Orzeszkowej, Reja Tuwima

VII

Nowy Dwór Gdański ulice: Makowa, Morska 2-4 a, Ogrodowa, Osiedle Nad Tugą, Miejskie Przedszkole Nr 4
Osiedle Zacisze, Przejazd, , Sportowa, Tczewska, , Warszawska 1-5 i nieparzyste 7-13,
ul. Tczewska 6
Wałowa ,Willowa
82-100 Nowy Dwór Gdański

VII

Sołectwa: Gozdawa , Gozdawa Osada , Starocin , Żelichowo

Zespół Szkól Nr 2, ul.
Warszawska 54
82-100 Nowy Dwór Gdański

IX

Sołectwa: Marzęcino , Orliniec , Powalina

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Marzęcinie, ul. Polna 5
82-100 Nowy Dwór Gdański

X

Sołectwa: Kępiny Małe , Kępki , Stobna , Wężowiec

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa Kępki
82-100 Nowy Dwór Gdański

XI

Sołectwa: Jazowa, Rakowiska , Rakowo, Wierciny

Świetlica w Jazowej, Jazowa
32A
82-100 Nowy Dwór Gdański

XII

Sołectwa: Kmiecin, Solnica , Różewo

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Kmiecinie ul. Żuławska 6
82-100 Nowy Dwór Gdański

XIII

Sołectwa: Marynowy, Myszewko , Rychnowo Żuławskie

Szkoła Podstawowa
w Lubieszewie
Filia Marynowy, ul.
Nowodworska
82-100 Nowy Dwór Gdański

XIV

Sołectwa:

NR
OW

Lubieszewo,

3 Maja,

Chrobrego,

Orłowo,

Id: 2E57857A-2B74-4480-A3E5-B022AE42C26F. Projekt

Drzymały,

Stawiec,

Konopnickiej,

Tuja

Liceum Ogólnokształcące
ul. 3 go Maja 5
82-100 Nowy Dwór Gdański

Szkoła
Strona 9

Podstawowa, Lubieszewo 63
82-100 Nowy Dwór Gdański
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia .................... 2012 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatury przedstawiciela Gminy Nowy Dwór Gdański do prac w Powiatowej
Radzie Zatrudnienia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.3 pkt 4 , ust.5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Zgłasza się do udziału w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia działającej przy Staroście Powiatu

Nowodworskiego kandydaturę Pana Jacka Wojciecha Michalskiego Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz

Id: 2E57857A-2B74-4480-A3E5-B022AE42C26F. Projekt
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Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami
społecznymi, w szczególności w ramach:
1) działalności rad zatrudnienia;
2) partnerstwa lokalnego;
3) uzupełniania i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych i agencje

zatrudnienia.
Powiatowa rada zatrudnienia powoływana jest przez Starostę. W jej skład wchodzą przedstawiciele:
1) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
2) terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej

Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb

rolniczych;
4) jednostek samorządu terytorialnego;
5) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Zatrudnienia proponuje się, aby przedstawicielem
Gminy Nowy Dwór Gdański był Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego Pan Jacek Wojciech Michalski.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia .................... 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do
Uchwały.
§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 dokonuje się następujących zmian:
1. wprowadza się dochody i wydatki określone w uchwałach i zarządzeniach w sprawie zmian w budżecie na
rok 2012;
2. zadanie pn. „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła
Podstawowa w Lubieszewie) przesuwa się z realizacją na rok 2013.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia .................... 2012 r.
w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym
Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy
oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Nowy Dwór Gdański do Centralnego Wodociągu
Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim środków finansowych w wysokości 49.770,00 zł.
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100 zł.), a tym samym podwyższenie udziału
Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.
w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę 49.770,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt 00/100 zł.), z kwoty 6.552.497,00 zł. (słownie: sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt siedem 00/100 zł.) do kwoty 6.602.267,00 zł. (słownie: sześć milionów sześćset dwa
tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem 00/100 zł.); poprzez ustanowienie nowych udziałów Gminy Nowy Dwór
Gdański w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim w liczbie 90 udziałów
po 553 złote każdy, co zwiększa liczbę udziałów z 11.849 udziałów do 11.939 udziałów.
§ 2. Kwota 49.770,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100 zł.)
wymieniona w § 1 płatna będzie na konto Spółki do dnia 20 listopada 2012 r.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia oświadczenia o objęciu 90 (słownie:

dziewięćdziesiąt) nowo utworzonych udziałów po 553 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy 00/100 zł.) każdy
o łącznej wartości 49.770,00 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100 zł.)
w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców pod nr KRS 0000185843.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Kwota o której mowa w uchwale przeznaczona jest na przełożenie sieci wodociągowej na ulicy Tadeusza
Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim zgodnie uchwałą nr 171/XXI/2008 Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Gdańskim z dnia 18 września 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
sieci i urządzeń Wodociągowych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2009-2013 i jej zmianami. W/w
instalacja wodociągowa wymaga ciągłych nakładów finansowych na usuwanie awarii.
Przełożenie powyższej sieci pozwoli uniknąć nakładów w przyszłych latach. Zapewni to również
niezakłócony pobór wody przez mieszkańców.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie uchwały.
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