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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, informacją o stanie
mienia Gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego z tytułu wykonania budżetu na
2013 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie udzielenia dotacji w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 81 ust. 1 i 2 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz 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.) a także w zw.
z § 4 uchwały Nr 265/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z 10 września 2009 r. w sprawie
zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorski, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji w kwocie 2789,00 zł brutto Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Marynowach,
ul. Podcieniowa 9, 82-100 Nowy Dwór Gdański na remont barokowego ołtarza głównego w kościele p.w. św.
Jakuba w Tuji.
§ 2. Udzielenia dotacji w kwocie 6250,00 zł brutto Pani Aldonie Szlósarczyk zam. Lubieszewo 29, 82-100
Nowy Dwór Gdański na wykonanie dokumentacji technicznej na
remont domu podcieniowego nr
29 w położonego w miejscowości Lubieszewo.
§ 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
Postanowienia § 4 uchwały Nr 265/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z 10 września
2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nakładają na Radę Miejską obowiązek podjęcia odrębnej uchwały
w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta na w/wym. cel w danym roku kalendarzowym. Wskazane
w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie
i utrwalenie substancji zabytków.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm). Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku.
§ 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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Uzasadnienie
Art.270. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stwierdza, że:
„1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.
2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu
oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. (……….)
3. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do
dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym.”Przedmiotem oceny ze strony organu stanowiącego są dwa
sprawozdania:
1) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Obydwa sprawozdania rozpatruje się i zatwierdza równocześnie, chociaż każde z nich z osobna.Wniosek
w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego może być pozytywny (o udzielenie
absolutorium) lub negatywny (o odmowie udzielenia absolutorium). Zawsze jednak jego podstawę stanowią oceny
dotyczące wszystkich sprawozdań i informacji oraz opinii, o których mowa w art. 270 ust.
W związku z powyższymi zapisami ustawy o finansach publicznych przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym
Dworze Gdańskim sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok do podjęcia
stosownej uchwały.
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Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 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 § 1, § 3 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 267) po rozpatrzeniu skargi Pana Stanisława
Konieczki uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska uznaje skargę Pana Stanisława Konieczki z dnia 03.01.2014 roku na Burmistrza Nowego
Dworu Gdańskiego za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Czesław Łukaszewicz
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