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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
Nowy Dwór Gdański.
1,
2i
5 ustawy
z dnia
26
października
1982
roku
Na
podstawie
art.
41 ust.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz
z preliminarzem wydatków na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański obowiązujący do końca 2014 roku stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Zgodnie
z art.
41
ust.
1 ustawy
z dnia
26
października
1982
r.
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356
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 opiekuńczo- wychowawczych 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.
6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.
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 „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 .................... 2013 r.
w sprawie emisji obligacji Gminy Nowy Dwór Gdański oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. "b" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013
r., poz. 594 z późn. zm. ) i art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.
2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 2, pkt 2 i art. 9, pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj.
Dz.U. 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm. ) – Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim u c h w a l a, co
następuje:
§ 1. 1. Gmina Nowy Dwór wyemituje 8.500 sztuk (słownie: osiem tysięcy pięćset sztuk) obligacji o wartości
nominalnej 1.000 złotych każda, na łączną kwotę 8.500.000 złotych (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy
złotych).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie
mniejszej niż 100 osób.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek których terminy spłaty przypadają w latach 2015-2020.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2013 roku, nie później niż do 31 grudnia 2013 roku w następujących
seriach:
1) seria A 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
2) seria B 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
3) seria C 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
4) seria D 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
5) seria E 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
6) seria F 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
7) seria G 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
8) seria H 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
9) seria I 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych
10) seria J 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
11) seria K 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
12) seria L 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
13) seria M 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
14) seria N 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych
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15) seria O13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
16) seria P13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
17) seria R 13 o wartości nominalnej 500.000 złotych,
2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Nowy Dwór
Gdański
§ 4. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów
własnych i przychodów Gminy Nowy Dwór Gdański w latach 2013-2030
2. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2021-2022 odpowiednio w:
1) seria A 13 zostanie wykupiona w 2021 roku,
2) seria B 13 i C13 zostaną wykupiona w 2022 roku,
3) seria D 13 zostanie wykupiona w 2026roku,
4) seria E 13 i seria F13 zostaną wykupiona w 2027 roku,
5) serie G 13,H13, I 13, J 13 zostaną wykupiona w 2028 roku,
6) serie K 13,L13, M 13, N13 zostaną wykupiona w 2029 roku,
7) serie O 13,P13, R 13 zostaną wykupiona w 2030 roku,
3. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Ostateczny termin wykupu obligacji nastąpi w terminie 31 grudnia 2030 roku.
6. Dopuszcza sie nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich
umorzenia.
§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych
(6-miesięcznych) liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazowo ustalane nie wcześniej niż na dwa dni robocze
przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla
inwestorów.
3. Oprocentowanie wypłaca sie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin
wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania
nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.
5. Szczegóły emisji określają warunki danej serii obligacji.
§ 6. Upoważnia się Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do:
1. Zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem
obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2. Dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3. Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną uruchomienia procedury emisji obligacji
komunalnych w trybie emisji niepublicznej.
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach tekst jedn. Dz.U.
z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami).
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama zobowiązana jest
do wypłacania w określonych terminach posiadaczowi obligacji odsetek naliczonych według określonej stopy
procentowej oraz wypłacenia kwoty nominalnej obligacji w dacie jej wykupu.
Emisja obligacji stanowi alternatywne dla bardziej tradycyjnych w Polsce form pozyskiwania zwrotnych
środków finansowych tj. kredytu lub pożyczki. Jest to forma bardziej elastyczna od kredytu czy też pożyczki
w szczególności biorąc pod uwagę termin zwrotu pożyczonych środków.
Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański będą w całości przeznaczone na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których aktualne terminy
spłaty przypadają w latach 2015-2020 tj. z roku 2015 kwota 404.818,-zł z roku 2016 kwota 1.437.728,-zł z roku
2017 kwota 1.805.174,-zł , z roku 2018 kwota 1.140.000,-zł z roku 2019 kwota 1.540.000,-zł oraz z roku 2020
kwota 2.172.280,- zł.
Emisja obligacji komunalnych z terminem wykupu rozłożonym na lata 2021 - 2030 ma na celu przeprowadzenie
restrukturyzacji zadłużenia Gminy Nowy Dwór Gdański. Restrukturyzacja zadłużenia przyczyni sie do znacznego
zmniejszenia od roku 2015 - rocznych obciążeń budżetu Gminy spłatą długu . Pozwoli także na zachowanie
większej niż dotychczas relacji, o której mowa w przepisach art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. –
pomiędzy wskaźnikiem dopuszczalnym a planowanym po wejściu w życie tych przepisów oraz zwiększy
możliwości inwestycyjne Gminy Nowy Dwór Gdański, w tym stworzy możliwość skorzystania ze środków Unii
Europejskiej w kolejnym okresie aplikacji o te środki w latach 2014 -2020.
Przeprowadzona emisja na kwotę 8.500.000 PLN pozwala zachować płynność finansów Gminy we wszystkich
latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji tj. m.in. wielkość
emisji, podział na transze, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji oraz zasady oprocentowania.
Ogólne określenia warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu wyboru agenta emisji obligacji, czyli banku,
który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia,
zakreślając równocześnie granice, w których banki - oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po
przeprowadzeniu postępowania i wybraniu agenta emisji na podstawie najkorzystniejszej oferty, zostanie
podpisana umowa z bankiem - agentem emisji
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz. 594)
uchwala się , co następuje:
§ 1. . Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim wyraża wolę przystąpienie do opracowania i wdrażania
Planu gospodarki niskoemisyjnej.
§ 2. Warunkiem realizacji § 1 jest uzyskanie środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego
Infrastruktury i Środowiska.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na:
- identyfikacji głównych źródeł emisji
- określeniu potencjału redukcji emisji,
- podaniu uwarunkowań zmniejszenia emisji z poszczególnych źródeł,
- określeniu działań możliwych do podjęcia w celu ograniczenia emisji z poszczególnych źródeł
- oszacowaniu kosztów ograniczenia emisji dla poszczególnych sektorów
- ograniczenie wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza ze szczególnym
uwzględnieniem pyłu PM 10, benzo(a)pirenu i tlenków azotu,
- redukcję gazów cieplarnianych (w tym metanu wchodzącego w skład biogazu).
Potrzeba opracowania planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego przez Radę Ministrów.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie: upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do zmiany Porozumienia
Międzygminnego z Gminą Miejską Tczew
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit a ustawy z 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn.zm. ) uchwala się, co
następuje
§ 1. Upoważnia się Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do zmiany Porozumienia Międzygminnego
z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Nowy Dwór
Gdański w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, w celu uwzględnienia
rozszerzonych i uszczegółowionych zadań własnych gmin określonych przepisami dotyczącymi gospodarowania
odpadami, w tym znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach,
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poprzez rozszerzenie jego zakresu o gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 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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Uzasadnienie
Gmina Nowy Dwór Gdański realizuje postanowienia zawartego Porozumienia Międzygminnego
z Gminą Miejską Tczew w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Tczew zadania własnego Gminy Nowy Dwór
Gdański w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania. Aktualnie, uwzględniając zmiany
wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości
i porządku
w gminach,
jak
również
przyjętego
uchwałą
Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 r. Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Pomorskiego nakładających obowiązki na gminy Gmina Nowy Dwór Gdański powierza, a Gmina
Miejska Tczew przyjmuje wykonanie zadań publicznych w zakresie utrzymania regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów z terenów Gminy Nowy Dwór Gdański oraz
w zakresie obowiązkowego zadania własnego utrzymania czystości i porządku w rozumieniu art. 3 ust. 1, ust. 2 pkt
1, pkt 2 lit a), pkt 3, 4, 7, 8, 10 lit. a), b), c), f), g), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, zm. poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228). W związku
z powyższym należy dostosować warunki Porozumienia do obecnych przepisów.
W oparciu o powyższe wnoszę o podjęcie uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Malbork
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Dwór Gdański a Gminą Malbork
w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Nowy Dwór Gdański – osób z zaburzeniami psychicznymi opieką
i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich.
§ 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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Uzasadnienie
Gmina Malbork utworzyła Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Lasowicach Wielkich i jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Malbork. Rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (dz. U. Nr 238,
poz. 1586) dopuszcza w § 7 ust. 4 możliwość przyjmowania do środowiskowych domów samopomocy osób
zamieszkałych na terenie innej gminy. Możliwość ta uzależniona jest od zawarcia w tej sprawie odpowiedniego
porozumienia między zainteresowanymi gminami. Na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański nie ma placówki, typu
środowiskowy dom samopomocy, która zapewniłaby wsparcie mieszkańcom Gminy Nowy Dwór Gdański. Wobec
powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013
r., poz. 594 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt 23 a , art. 73 a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. z 2013 , poz. 674 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Sporządza się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok.
2. Określa się rodzaje prac społecznie użytecznych, jakie mogą być wykonywane na terenie Gminy Nowy
Dwór Gdański w 2014 roku:
1) konserwacja zieleni;
2) utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy;
§ 2. Łączna liczba godzin wykonywania prac, o których mowa w § 1 nie może przekroczyć 5.500.
§ 3. Ustala się liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
oraz liczbę osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo
w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy - którzy mogą być skierowani do wykonywania
prac społecznie użytecznych na terenie miasta i gminy w 2014 roku na 22 osoby.
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie
użytecznych na rok 2014 między Starostą Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Nowy Dwór Gdański
§ 5. 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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Uzasadnienie
Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych, gmina zobowiązana jest sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych. Prace społecznie użyteczne wykonywane będą przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na terenie Miasta i Gminy w wymiarze 40 godzin miesięcznie na
osobę. Bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości 8,20 zł za każdą godzinę wykonywania prac
społecznie użytecznych (wysokość świadczenia corocznie podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku).Planowany koszt realizacji prac
społecznie użytecznych w 2014 r. wyniesie - 45.100,00 zł. Z tego koszty obciążające:
1) Gminę Nowy Dwór Gdański - 18.040,00 zł.,
2) Fundusz Pracy /Powiatowy Urząd Pracy/- 27.060,0 zł. (jako refundacja wypłaconych świadczeń).
Wykonanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Starostą,
a Gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Starosta refunduje Gminie ze środków
Funduszu Pracy do wysokości określonej w porozumieniu kwotę świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym tj.
60%
Biorąc pod uwagę, iż Gmina Nowy Dwór Gdański posiada zapotrzebowanie w zakresie prac społecznie
użytecznych, podjęcie uchwały jest uzasadnione
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z poźn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) po rozpatrzeniu skargi Pani Heleny Dekańskiej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska uznaje skargę Pani Heleny Dekańskiej z dnia 20 lipca 2013 roku na działalność Burmistrza
Nowego Dworu Gdańskiego za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Stanowisko Komisji Rewizyjnej zajęte na jej posiedzeniu w dniu 8 października 2013 roku.
"Na posiedzeniu Komisja zapoznała się z dokumentacją posiadaną przez Urząd Miejski w Nowym Dworze
Gdańskim związaną z pismem Pani Heleny Dekańskiej zamieszkałej przy ul. M. Reja 1/25 w Nowym Dworze
Gdańskim – skargą na Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w osobie Pana Jacka Michalskiego m.in.;
- uchwałą nr 5/99 właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości przy ulicy M. Reja 1 w Nowym Dworze Gdańskim
podjętej w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w dniu 09 maja
1999 roku, która do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana.
Ponadto Komisja wysłuchała wyjaśnień złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego. Kierownik Referatu
Majątku Komunalnego – Pan Bolesław Rudziński, wytłumaczył, iż zlecenie inwentaryzacji jest konieczne do
realizacji wskazanej wyżej uchwały oraz do kontynuacji sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych z nieruchomości
przy ul. M. Reja 1 w Nowym Dworze Gdańskim, a także do ewentualnego przekształcenia użytkowania
wieczystego na własność. Uchwałę nr 5/99 podjęto zgodnie z art. 22 ustawy o własności lokali, realizacji jej nie
odwołano inną uchwałą wspólnoty, w związku z czym była ona podstawą do podjęcia działań przez gminę.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 rok
w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dane ewidencyjne dotyczące budynków i lokali ujawnia się na
podstawie dokumentacji opracowanej przez osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, co
powoduje iż inwentaryzacja wykonana w roku 2000 roku staje się bezużyteczna do bieżących potrzeb.
Cytowany przez Panią Helenę Dekańską pkt. 10 z zaleceń pokontrolnych NIK z kwietnia 1997 roku przesłanych
do Zarządów Miast i Gmin wskazuje, iż celem ich realizacji jest doprowadzić wyliczenie udziałów
w nieruchomości wspólnej do stanu zgodnego ze stanem faktycznym oraz podjęcie przez gminę działań w celu
sprostowania błędnych danych zawartych w aktach notarialnych.
Gmina poprzez zlecenie inwentaryzacji rozpoczęła proces, który w konsekwencji doprowadzić ma do
sprostowania udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. M. Reja 1 w Nowym Dworze Gdańskim, a tym samym
realizuje zalecenia NIK. Uchwała nr 5/99 obliguje do podjęcia w/w czynności. Dlatego też niezrozumiałym jest
stawiany w skardze zarzut Pani Heleny Dekańskiej.
Biorąc powyższe pod uwagę v-ce przewodniczący Komisji Rewizyjnej podniósł pod głosowanie wniosek
o uznanie skargi na Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego za bezzasadną. W głosowaniu jawnym stosunkiem
głosów dwa za, uznano skargę za bezzasadną".
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowy Dwór Gdański dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Rychnowo Żuławskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm) uchwala się , co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nowy Dwór Gdański uchwalonego uchwałą nr 359/XLIII/2010 z dnia 16 września
2010 r. dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo Żuławskie.
§ 2. Granice obszaru objętego studium przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowy Dwór Gdański dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo
Żuławskie, w celu przeznaczenia przedmiotowego terenu pod cmentarz.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na
lata 2014-2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz.
594 z późn. zm.), art. 21 ust. 1,3,4,5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata 2014- 2018”
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 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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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
Rada Miejska określa w drodze uchwały – Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych.
Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
zmieniająca w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2026
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W uchwale nr 204/XXXIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2026 określone w tytule lata 2013-2026 zmienia się na
2013-2030.
2. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2030 dokonuje się następujących zmian:
1. Wprowadza się dochody i wydatki określone w zarządzeniach i uchwałach w sprawie zmian w budżecie na
rok 2013:
2. W związku z umorzeniem pożyczki WFOŚ I GW w wysokości 734.800 dokonano zmniejszenia o tę kwotę
stanu długu na koniec 2013 r. oraz lata następne.
3. Wydłużono okres obsługi długu w związku ze zmianą kwoty przychodów w roku 2013 o kwotę z tytułu
planowanej emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.500.000,-zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów których terminy spłat przypadają w okresie 2015 - 2020 tj w roku 2015 kwota 404.818,-zł.,
2016 kwota 1.437.728,-zł., 2017 kwota 1805.174,-zł., 2018 kwota 1140.000,-zł., 2019 kwota 1.540.000,-zł, 2020
kwota 2.172.280,-zł. Przedterminowa spłata kredytów a tym samym wydłużenie okresu obsługi długu Gminy
wyzwoli w latach 2015 - 2020 dodatkowe środki na realizacje inwestycji przy udziale środków budżetu UE.
4. Wydłużono okres realizacji zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubieszewie do 2014 r.
przesuwając realizację zadania w wysokości 537.078 w roku 2014.
5. Przesunięto termin realizacji zadania pn. Termomodernizacja Szkoły podstawowej Nr 1 oraz budynku
w Marynowach Szkoły Podstawowej w Lubieszewie na rok 2014.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Na podstawie art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 1 pkt, art. 18 ust. 2, pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. 1. Do korzystania z pomocy zdrowotnej są uprawnieni:
1) nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowy
Dwór Gdański,
2) nauczyciele emeryci i renciści, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne ze szkół, dla których organem prowadzącym jest lub była Gmina Nowy Dwór Gdański.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego
zwanego zapomogą zdrowotną, w związku z:
1) przewlekłą chorobą,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym lub rehabilitacją związaną z leczeniem.
2. Zapomoga zdrowotna może być przyznana na pokrycie kosztów:
1) zakupu leków i innych środków medycznych,
2) odpłatnych badań medycznych lub zabiegów lekarskich związanych z przewlekłą chorobą,
3) odpłatnych usług rehabilitacyjnych,
4) zakupu urządzeń, przyrządów medycznych i szkieł korekcyjnych,
5) przejazdu środkami lokomocji do lekarza lub szpitala celem uzyskania pomocy medycznej,
6) pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej lub sanatoryjnej.
§ 4. 1. Zapomogi zdrowotnej udziela się nauczycielowi na podstawie złożonego wniosku. Wniosek powinien
zawierać następujące dane: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr telefonu, określenie szkoły –
pracodawcy nauczyciela, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty szkoły, w której jest naliczony jego odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, numer konta na które należy przekazać świadczenie pieniężne.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie lub stan zdrowia,
2) rachunek lub fakturę potwierdzającą poniesione koszty.
3. Wnioski z wymaganymi dokumentami należy składać do 31 marca i 30 września danego roku
kalendarzowego.
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4. Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze
Gdańskim ul. Wejhera 3 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zapomogę zdrowotną”.
5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej opiniuje dyrektor placówki.
6. W przypadku emerytów i rencistów wniosej opiniuje dyrektor placówki, w której naliczany jest jego odpis
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§ 5. 1. Poniesienie w skali roku kalendarzowego wydatków związanych z przypadkami wymienionymi w §
3 ust. 2 uprawnia do uzyskania w skali roku kalendarzowego zapomogi zdrowotnej odpowiednio:
1) wydatek w wysokości do 1.000,00 złotych zapomoga pokrywa do 30 % kosztów wydatków,
2) wydatek w wysokości od 1.001,00 do 3.000,00 złotych zapomoga pokrywa do 50 % kosztów wydatków,
3) wydatek powyżej 3.000,00 złotych zapomoga pokrywa do 75% kosztów wydatków.
4) zakup szkieł korekcyjnych 150,- złotych.
2. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego może
przyznać zapomogę zdrowotną w wysokości wyższej niż określona w ust. 1.
3. Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane będą do 15 kwietnia i 15 października.
4. Wypłata świadczeń następuje w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia wniosku gotówką w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Gdańskim bądź na wskazane we wniosku konto.
5. W przypadku odmowy przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną, osoba ubiegająca się otrzymuje
pisemną informację wraz z uzasadnieniem.
6. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na następny rok.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), który nakłada na organ prowadzący obowiązek
przeznaczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenie rodzaju świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy, a także
warunki i sposób przyznawania. Zgodnie z art. 91 d pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela kompetencje organu
prowadzącego w tym zakresie, wykonuje Rada Miejska. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje
się za zasadne.

Id: 30972C52-006A-4B69-B271-A1D57A52C637. Projekt

Strona 25

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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Nowy Dwór Gdański
i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Na podstawie art. 4a ust. 2 pkt 1, art. 4b ust. 1 pkt 1 i art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym (t.j.z 2013 roku poz. 594 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża wolę przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Nowy Dwór Gdański
polegających na włączeniu w granice administracyjne miasta Nowy Dwór Gdański poprzez przyłączenie części
terenów sąsiadujących miejscowości: Cyganka, Kmiecin, Orłowo, Rychnowo Żuławskie, Żelichowo.
2. Obszar proponowanych zmian granic ilustruje załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. Postanawia przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Nowy Dwór Gdański oraz sąsiednich
miejscowości: Cyganka, Kmiecin, Orłowo, Rychnowo Żuławskie, Żelichowo w sprawie zmiany granic miasta
Nowy Dwór Gdański poprzez przyłączenie sąsiednich terenów. Projekt zmiany stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Nowy Dwór Gdański oraz sąsiednich miejscowości: Cyganka,
Kmiecin, Orłowo, Rychnowo Żuławskie, Żelichowo będą przeprowadzane w formie ankiet konsultacyjnych. Wzór
ankiet konsultacyjnych stanowi załączniki od nr 2 do nr 6 uchwały.
2. Ankiety konsultacyjne oraz projekt zmiany granic zostaną udostępnione w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Gdańskim oraz dostępne będą do pobrania na stronie internetowej www.miastonowydwor.pl
3. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Gdańskim.
4. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce "Jestem za", "Jestem przeciw",
"Wstrzymuję się", znaku "x" i złożeniu podpisu na ankiecie konsultacyjnej.
§ 4. Uprawnione do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Nowy Dwór Gdański oraz
sąsiednich miejscowości: Cyganka, Kmiecin, Orłowo, Rychnowo Żuławskie, Żelichowo, które do dnia konsultacji
ukończyły 18 lat.
§ 5. 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji określi Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
2. Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zawiadomi mieszkańców o planowanych konsultacjach przed ich
rozpoczęciem, w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. W ykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Projekt uchwały ma charakter intencyjny, uchwała da delegację do podjęcia próby zmiany granic
administracyjnych miasta.
Projekt zmierza do poszerzenia granic administracyjnych miasta o 6 obszarów, zaznaczonych na załączonej
mapie literami od A do F. Potrzeba korekty granic wynika z zabezpieczenia terenów inwestycyjnych miasta, co
określone jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór
Gdański.
Tereny oznaczone literą A o pow. ok. 52 ha obejmują część obrębu miejscowości Żelichowo i w planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach 4001000 m2, pod zieleń izolacyjną, pod teren ogrodnictw oraz pod bazę gospodarki komunalnej.
Teren E o pow. ok. 16 ha obejmujący część miejscowość Cyganka (obręb geodezyjny Żelichowo) – przejęcie
terenu wynika z wniosków mieszkańców składanych wielokrotnie do Rady. W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren stanowi teren rolny szczególnie chroniony, teren zabudowy
skupionej o przewadze funkcji mieszkalnej i usługowej, teren zabudowy produkcyjnej i składowej. Cyganka
znajduje się na przedłużeniu ulicy Morskiej i przejęcie tych terenów ułatwi realizację zadań związanych
z prowadzeniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej, utrzymaniem terenów znajdujących się obecnie poza
miastem.
Teren F o pow. 12,9497 ha obejmujący część obrębu geodezyjnego miejscowości Żelichowo w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego leży w terenach rolnych szczególnie chronionych.
Teren B – o pow. 3,1368 ha obejmujący część obrębu miejscowości Orłowo przeznaczony jest w planie
zagospodarowania przestrzennego pod usługi obsługi węzła drogowego.
Teren C o pow. 8,9784 ha – obejmujący część obrębu miejscowości Rychnowo Żuławskie w planie
zagospodarowania przestrzennego leży w terenach rolnych szczególnie chronionych. Przedmiotowy teren chcemy
przejąć z przeznaczeniem na cmentarz komunalny.
Teren D – o pow. 42,7309 ha objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest
pod przemysł, składy oraz bazy transportowe, pod usługi produkcyjne i drobne składy, pod usługi obsługi węzła
drogowego, pod teren oczyszczalni ścieków z zakładem utylizacyjnym, pod zieleń izolacyjną, pod rolę
z ograniczoną produkcją. Obecnie znajduje się na nim oczyszczalnia ścieków, siedziba Komendy Powiatowej PSP
i planowana jest tam budowa nowej siedziby Policji.
Łączna powierzchnia proponowanych zmian wynosi około 135,5 ha.
Szczegółowe określenie powierzchni zostanie wykazane w projekcie niezbędnych podziałów geodezyjnych
istniejących działek.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Dwór Gdański dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo
Żuławskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowy Dwór Gdański uchwalonego Uchwałą Nr 260/XL/98 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
3 kwietnia 1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Elbląskiego Nr 9 poz. 62 z dnia 25 czerwca
1998 r. dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo Żuławskie.
§ 2. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Sporządzenie planu zmierza do uszczegółowienia sposobu zagospodarowania terenu, o którym mowa
w § 1.
2. W planie miejscowym określa się:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich
realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz
obszarów osuwania się mas ziemnych;
h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
i) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
j) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
k) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
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l) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 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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Uzasadnienie
Przystępuje się do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański
dla działek nr 4 i nr 5/2 położonych w obrębie geodezyjnym Rychnowo Żuławskie, w celu przeznaczenia
przedmiotowego terenu pod cmentarz.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211,art. 212, art.257,art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę 959.139,- zł w tym dochody majątkowe o zmniejsza się
o kwotę 1.227.233,- zł z oraz dochody bieżące zwiększa się o kwotę 265.094,- zł wg załącznika Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 959.139,- zł w tym wydatki majątkowe zmniejsza się
o kwotę 1.602.268,- oraz wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 643.129,-zł wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.
4. Uchwala się przychody w wysokości 13.072.197,-zł w tym w § 950 72.197,-zł w § 931 8.500.000,-zł w §950
4.500.000,-zł oraz rozchody w kwocie 14.283.318,-zł w tym w § 992 kwota 14.283.318,-zł wg załącznika Nr4 .
§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2013 r. po zmianach wynosi :

- dochody
w tym

53.856.102
dochody bieżące
dochody majątkowe
dotacja na zadania zlecone

51.349.255
2.506.847
7.501.667
13.072.197
52.644.981

wydatki bieżące
wydatki majątkowe
na realizację zadań zleconych

49.385.621
3.259.360
7.501.667
14.283.318

- przychody
-wydatki
w tym

-rozchody

2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.211.121,- zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 3. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 5.
2. Dokonuje się zmian w planie rachunku dochodów własnych wg załącznika Nr 6.
§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 8.500.000,-zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty
8.500.000,-zł .
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz

Id: 2B594079-6534-4A0A-833E-0F4E6AB69869. Projekt

Strona 33

Uzasadnienie
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
a) Zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 564.590,-zł (kwota dotychczas planowana
2.150.089.200,- pomniejszona o dochody na termomodernizację szkół 824.191,- zł oraz zwiększenie o realną
sprzedaż roku 2013 259.601,-zł ),
b) Zwiększa się dochody z tytułu różnych dochodów kwota 63.000,-zł , wpływów z różnych opłat kwota 14.000,-zł
oraz z dochodów z tytułu podatku od osób prawnych kwota 25.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
z tytułu dodatków mieszkaniowych kwota 102.000,-zł
c) Zwiększa się dochody z tytułu kar w zakresie ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki w tym dziale
w kwocie 54.748,-zł
d) Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadania pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lubieszewie” po
stronie dochodów kwota 410.644,-zł oraz po stronie wydatków kwota 526.078,-zł z przeznaczeniem na wydatki
na oświetlenie dróg (kwota 115.434,-zł)
e) Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 824.191,-zł z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja Sp Nr
1 oraz budynku w Marynowach SP w Lubieszewie „
f) Zwiększa się wydatki bieżące utrzymanie dróg kwota 40.000,-zł, na utrzymanie gminnego zasobu
mieszkaniowego kwotę 150.000,-zł, na oświetlenie dróg kwota 50.000,-zł oraz wypłatę dodatków
mieszkaniowych kwota 19.601,-zł
g) Zmniejsza się o stronie dochodów i wydatków kwotę 251.999,-zł z tytułu porozumień z powiatem
nowodworskim
2. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków
a) Z wydatków na koszty obsługi długu kwota 150.000,-zł oraz wynagrodzenia w administracji kwota 62.000,-zł
z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych 11.0000,-zł, na pokrycie wydatków w szkołach 175.982,zł ( ZSP w Kmiecinie kwota 20.000,-zł SP Lubieszewo kwota 8.250,-zł oraz Gimnazjum Nr 1 kwota 147.732,-)
oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwota 25.018,-zł
b) Z wydatków na utrzymanie przystani w Osłonce kwota 16.200,-zł na gospodarkę mieszkaniową - remonty
c) Z wydatków na wykup gruntów w kwocie 75.000,-zł na wydatki na utrzymanie mienia gminnego,
d) Z wydatków bieżących na majątkowe na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kwota
57.427,-zł
e) Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego działu 700 ( gospodarka mieszkaniowa) oraz 854 ( edukacyjna opieka
wychowawcza) do działu 926 (kultura fizyczna)- sołectwo Tuja, oraz z działu 926 ( kultura fizyczna) do działu
921 ( kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) kwota 3.500,-zł –sołectwo Marzęcino.
f) W ramach wydatków funduszu sołeckiego przenosi się wydatki z bieżących na majątkowe w dziale 700 (
Gospodarka mieszkaniowa) kwota 5.133 Sołectwo Marzęcino
g) W ramach wydatków funduszu sołeckiego przenosi się wydatki z majątkowych na bieżące w dziale 700 (
Gospodarka mieszkaniowa) kwota 8.978 Sołectwo Kępki
h) W ramach wydatków na Kampanie promocyjną Żuław przenosi się z wydatków majątkowych na bieżące kwotę
23.989,-zł
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wynikających ze zmian określonych j.w.
w wydatkach
4. Dokonuje się zwiększenia przychodów tytułu emisji obligacji z przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów których terminy przypadają w latach 2016-2020 w wysokości 8.500.000,-zł.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn.zm), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145
ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283,poz. 2841 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zweryfikowany przez Sejmik Województwa Pomorskiego projekt planu aglomeracji Nowy Dwór Gdański,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim opiniuje pozytywnie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z uchwałą nr 565/XXVII/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego, Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego dnia 24 lipca 2013 r. przedłożył temu organowi projekt planu aglomeracji Nowy Dwór Gdański do
weryfikacji. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 698/XXXIIII/13 z dnia 30 września 2013 r.
zweryfikował pozytywnie przedłożony projekt. W świetle pozytywnej weryfikacji przyjęcie niniejszej uchwały jest
zasadne.
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