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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7,8,10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną określoną procentowo w odniesieniu do maksymalnej
wysokości diety przysługującej radnemu gminy w ciągu miesiąca ustalonej przez Radę Ministrów, w wysokości:
1) Przewodniczący Rady

90 %

2) Wiceprzewodniczący Rady

45 %

3) Przewodniczący Komisji

45 %

4) Wiceprzewodniczący Komisji

43 %

5) Radny

40 %

2. Diety wypłacane są w zaokrągleniu do 1 złotego w/g obowiązujących zasad.
§ 2. 1. Radny pobiera diety z tytułu udziału w pracach Rady i jej Komisji.
2. Dieta przysługuje
jej wykonywania.

w wysokości

właściwej

dla

pełnionej

funkcji,

proporcjonalnie

do

czasu

3. Dieta jest wypłacana przelewem na konto bankowe wskazane przez radnego w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca na podstawie list wypłat sporządzanych przez pracownika ds. obsługi Rady
w oparciu o listy obecności.
4. W przypadku pracy radnego w okresie krótszym niż miesiąc dieta wypłacana jest proporcjonalnie
do ilości dni pracy radnego, biorąc pod uwagę 30 dni w miesiącu.
§ 3. 1. Podstawą wypłacenia miesięcznej diety jest uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komisji,
stwierdzone podpisem radnego na liście obecności.
2. Za każdą nieobecność radny traci prawo do części diety w następujących wysokościach:
a/ za nieobecność na sesji Rady Miejskiej
- 50%
b/ za nieobecność na posiedzeniu komisji
- 10%,
3. Fakt nieusprawiedliwionego opuszczenia sesji bądź posiedzenia traktuje się jako nieobecność.
4. Ust. 2 pkt b nie dotyczy posiedzeń komisji zwoływanych doraźnie.
5. Nieobecność związana z delegowaniem radnego do wykonania obowiązków wynikających z pełnienia przez
niego funkcji radnego nie powoduje obniżenia części diety.
§ 4. 1. W związku z podróżami służbowymi wynikającymi z wykonywania czynności związanych z pracą
Rady, radnym przysługuje dieta, zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66, poz.800 z późn. zm.) oraz zwrot
kosztów używania przez radnego pojazdu nie będącego własnością gminy,
2. Koszty używania do podróży służbowych przez radnego pojazdu nie będącego własnością gminy pokrywa
gmina wg stawki za 1km przebiegu pojazdu:
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a) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej do 900cm3 ................ złotych
b) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej pow. 900 cm3.................. złotych
3. Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych poza granicami kraju
stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących z tytułu
służbowej podróży poza granicami kraju.
§ 5. Przewodniczący Rady Miejskiej przedkłada Radzie Miejskiej informacje o wyjazdach służbowych
radnych.
§ 6. Traci moc: Uchwała Nr 22/IV/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia
2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Art. 25 ustawy o samorządzie gminnym określa, że na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2011 r.
Nr 79, poz. 431 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456). W związku z tym Rada Ministrów określiła,
w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając
liczbę mieszkańców gminy, przy czym ta kwota oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej
liczbie mieszkańców.
Rada gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość
zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania
rozliczeń określa Minister właściwy do spraw administracji publicznej w drodze rozporządzenia,
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
Na podstawie art. 37 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 roku
poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zryczałtowaną dietę miesięczną dla sołtysów w wysokości 220 złotych, z zastrzeżeniem
§ 2 ust.4.
2. Diety wypłacane są w zaokrągleniu do 1 złotego w/g obowiązujących zasad.
§ 2. 1. Sołtysowi przysługuje dieta z tytułu udziału w posiedzeniach Rady, naradach sołtysów.
2. Dieta jest wypłacana przelewem na konto bankowe wskazane przez sołtysa w terminie do 10 dnia
następnego miesiąca.
3. W przypadku pracy sołtysa w okresie krótszym niż miesiąc dieta jest wypłacana proporcjonalnie do ilości
dni pracy, biorąc pod uwagę 30 dni w miesiącu.
4. Sołtysowi będącemu jednocześnie radnym przysługuje dieta w wysokości 50% kwoty określonej w § 1.
§ 3. 1. Podstawą wypłacenia miesięcznej diety jest uczestnictwo w sesjach i naradach sołtysów, stwierdzone
podpisem sołtysa na liście obecności.
2. Za każdą nieobecność sołtys traci prawo do części diety w następujących wysokościach:
a/ za nieobecność na sesji Rady Miejskiej
- 50%
b/ za nieobecność na naradzie sołtysów
- 10%,
3. Fakt nieusprawiedliwionego opuszczenia sesji bądź posiedzenia traktuje się jako nieobecność.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr 51/VII/2007 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 kwietnia
2007 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisem art. 37b ustawy z dnia 8 marca 2008 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
594, z późn. zm.), rada gminy ustala zasady na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy stwierdzenie czy przewodniczący organu wykonawczego
jednostki pomocniczej uczestniczył w posiedzeniu rady i tym samym nabył prawo do przysługującej diety.(Pismo
z dnia 20 listopada 2008 r.Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/76/UG/08)

Id: 0624F464-132A-4132-8FF7-EEC5FC4CF02C. Projekt

Strona 5

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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 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 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j.Dz.U. z 2014 roku , poz. 518 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. 15m2 położony na części działki Nr 622 GD2M/00052066/5 w Nowym Dworze
Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 24.02.2015r. do 23.02.2017r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy,
2. garaż murowany o pow. 14,57m2 położony na części działki Nr 528/2 GD2M/00040278/7 w Nowym
Dworze Gdańskim przy ulicy 3-go Maja, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.02.2015r. do 31.01.2017r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy,
3. część działki Nr 659/4 o pow. 25m2 GD2M/00038983/5 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Dworcowej, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony w okresie od 02.03.2015r. do
01.03.2017r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
4. część działki Nr 713/4 o pow. 20m2 GD2M/00038983/5 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Dąbrowskiego, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony w okresie od 17.02.2015r. do
16.02.2017r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
5. część działki Nr 601/6 o pow. 182m2 GD2M/00052066/5 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kościuszki, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony w okresie od 01.02.2015r. do 31.01.2017r. bez przetargu na
rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
6. część działki Nr 365/3 o pow. 145m2 GD2M/00047530/1 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Plac Wolności 20,na cele usługowe i transportowe, na czas oznaczony w okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Zarządu Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Sp.
z o.o. 82-100 Elbląg ul. Krzyżanowskiego 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.)
w odnoszącym się do takich sytuacji przepisie art. 18 ust. 2 zapisano, że 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 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 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 .................... 2014 r.
w sprawie nadania nazw ulic w mieście Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2013r.
poz.594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W mieście Nowy Dwór Gdański nadaje się nazwy ulicom,
niniejszej uchwały :

których położenie określa załącznik do

1) „ulica Orzechowa” - działka nr 275/32 ( Rumiankowa, Fiołkowa, Liliowa, Świerkowa, Rdestowa, Rzepakowa,
Miodowa, Kalinowa)
2) „ulica Lawendowa” - działka nr 275/15
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
W związku z zagospodarowaniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w obrębie ulicy
Tczewskiej i ulicy Makowej w Nowym Dworze Gdańskim zaistniała konieczność nadania nowych nazw ulic.
Mając na uwadze uporządkowanie spraw i procedur meldunkowych wnosi się o podjęcie uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r.
poz.594 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:
§ 1. W mieście Nowy Dwór Gdański nadaje się ulicy, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały
nazwę „Tęczowa”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
W dniu 12 listopada 2014 roku w Urzędzie Miejskim złożony został wniosek właścicieli działki nr 38/27
i jednocześnie współwłaścicieli działki nr 38/24 o nadanie dla działki drogowej nazwy ulicy „Tęczowa”.
Jako właściciele nieruchomości gruntowych , przyległych do działek drogi, realizują budowę budynków
mieszkalnych.
Mając na uwadze uporządkowanie i prawidłowość numeracji porządkowej nieruchomości wnosi się o podjecie
niniejszej uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z
2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 849), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na targowisku w następującej
wysokości:
1) przy sprzedaży artykułów ze stołu, namiotu i innych miejsc:
- przy zajmowanej powierzchni do 16 m2 17,00 zł
- za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni 5,00 zł
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego, z samochodu dostawczego 15,00 zł
3) przy sprzedaży z ręki z zajęciem placu:
- od powierzchni zajmowanego m2 5,00 zł
4) przy sprzedaży obnośnej małych ilości - warzyw, owoców oraz kwiatów z działek pracowniczych oraz
ogródków przydomowych na części działki nr 487/15 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.
Wejhera przy kładce pieszej 2,00 zł.
§ 2. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, dokonywania sprzedaży na targowisku.
2. Stawka opłaty targowej określona w § 1 nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa poprzez inkasentów, którymi są zarządzający
targowiskami: Pan Zbigniew Sas, Pani Katarzyna Zdziłowska.
2. Inkasentom ustala się wynagrodzenie do wysokości 18,00 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
3. Dowód uiszczenia dziennej opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży w sposób
wyznaczony w § 1.
4. Szczegółowe zasady rozliczania i rodzaj druków stosowanych przez inkasentów określa każdorazowo
umowa zawarta między Burmistrzem Nowego Dworu Gdańskiego a inkasentem.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w terminie 3 dni od dnia pobrania do kasy Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 271/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2014.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Wysokość stawek opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański w 2015 roku
pozostaje na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok na obszarze Gminy
Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U .z
2013 roku, poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 5 ust.1-4 oraz art. 20 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849), uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,51 zł od 1 ha
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem: gruntów oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem –B - 0,32 zł od 1 m2
powierzchni
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
- 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, z wyjątkiem: budowli lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – 1,25 % ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .
§ 2. Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim Nr 274/XXXI/2013 z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański na rok
2015 pozostaje na poziomie stawek obowiązujących w 2014 roku.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy
Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z
2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. z 2013 r.,
poz. 1381 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy będącą podstawą ustalenia podatku rolnego w 2015 r. podaną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku (Monitor Polski z 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37
złotych za 1q do kwoty 60,00 złotych za 1q.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 275/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2014 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Podatek rolny zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) wynosi równowartość pieniężną : 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego dla
gruntów gospodarstw rolnych, - 5 q żyta od 1 ha fizycznego dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw
rolnych obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy. Średnia cena skupu żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 października 2014 roku (Monitor Polski z 2014 r. poz. 935) będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego
w 2015 roku wynosi: 61,37 złotych za 1q. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim korzystając z delegacji
zawartej w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym postanowiła obniżyć średnią cenę skupu żyta przyjętą jako
podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 rok na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański z kwoty 61,37 zł do
kwoty 60,00 zł za 1 q żyta.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2015
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.Dz. U. z 2013 r. 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 2015 rok.
2. Określa się rodzaje prac społecznie użytecznych, jakie mogą być wykonywane na terenie Miasta i Gminy
Nowy Dwór Gdański w 2015 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 2015 roku na 22 osoby.
§ 4. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawarcia porozumienia w sprawie wykonywania prac społecznie
użytecznych na rok 2015 między Starostą Powiatu Nowodworskiego, a Gminą Nowy Dwór Gdański.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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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 8,10 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 2015 r. wyniesie - 44.550,00 zł. Z tego koszty
obciążające:
1) Gminę Nowy Dwór Gdański - 17.820,00 zł.,
2) Fundusz Pracy /Powiatowy Urząd Pracy/- 26.730,0 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 .................... 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok na obszarze
Gminy Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z
2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014, poz. 849 z późn. zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 650 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton - 1.020 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.220 zł
2) Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – dwie - 1.820 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.510 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.920 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.950 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie i więcej - 2.120 zł
3) Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – dwie - 1.930 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.620 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.940 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.050 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.980 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.120 zł
d) równej lub wyższej niż 29 ton:
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- o liczbie osi – dwie i trzy - 2.080 zł
- o liczbie osi – cztery i więcej - 2.560 zł
4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 5,5 ton - 450 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.100 zł
5) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – dwie i więcej - 1.310 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.400 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.450 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.500 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.550 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie - 1.700 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.700 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie - 1.830 zł
- liczbie osi – trzy i więcej - 1.850 zł
6) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą
z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – dwie i więcej - 1.800 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie - 1.650 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.800 zł
c) równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – dwie - 2.025 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.830 zł
d) powyżej 36 ton, a mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie - 2.025 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.100 zł
e) równej lub wyższej niż 40 ton
- o liczbie osi – dwie - 2.300 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 2.660 zł
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7) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 450 zł
8) Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – jedna - 330 zł
- o liczbie osi – dwie - 400 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 710 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 750 zł
- o liczbie osi – dwie i więcej - 900 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.100 zł
- o liczbie osi – dwie - 1.250 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.380 zł
9) Od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton
- o liczbie osi – jedna - 370 zł
- o liczbie osi – dwie - 410 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 985 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 870 zł
- o liczbie osi – dwie i więcej - 1.370 zł
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna - 1.650 zł
- o liczbie osi – dwie - 1.775 zł
- o liczbie osi – trzy i więcej - 1.620 zł
10) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc - 350 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 880 zł
c) powyżej 30 miejsc - 1.300 zł
§ 2. Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 4, 7, i 10 wyprodukowanych w 2008r. i nowszych stawki podatku
zmniejsza się i określa się w wysokości:
a) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton - 450 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton - 700 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 850 zł
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b) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 3,5 tony do 5,5 ton - 360 zł
- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 640 zł
- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900 zł
c) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego- 280 zł
d) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- do 15 miejsc - 280 zł
- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc - 690 zł
- powyżej 30 miejsc - 1.000 zł
§ 3. Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej uchwały jest udzielana jako pomoc de minimis.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 273/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gd. z dnia 28 listopada 2013r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Proponując wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Rada Miejska w Nowym Dworze
Gdańskim przeanalizowała sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu. Rada
Miejska w zaproponowanej uchwale podjęła decyzję o zmniejszeniu jednej stawki a w pozostałych przypadkach
pozostawić stawki na poziomie minionego roku podatkowego.
Uchwała zaproponowana w tym kształcie jest więc po raz kolejny skierowanym w stronę tej grupy
przedsiębiorców gestem znaczącej pomocy samorządu terytorialnego.
Uchwała ta, to zarazem oferta rozwoju przedsiębiorstw skierowana do tychże przedsiębiorców, mająca zachęcić
w dalszym ciągu do inwestowania w zakup środków transportowych, ożywienia gospodarczego przedsiębiorstw
transportowych, które w jego wyniku przyczynić się mogą do utworzenia miejsc pracy w tym sektorze gospodarki.
Zaproponowana w tym kształcie uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2015 rok ma za
zadanie utrzymanie przychylnego klimatu dla osób prowadzących przedsiębiorstwa transportowe na terenie gminy
Nowy Dwór Gdański.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości
Na
podstawie
art. 37 ust. 3 w związku
z art. 6 pkt
2 ustawy z dnia
21 sierpnia
1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze
Gdańskim uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta
i Gminy Nowy Dwór Gdański, oznaczonej jako działka nr 379/1 o pow. 0,0031 ha, zabudowanej stacją
transformatorową, położoną przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim, obręb 02, dla której Sąd
Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi
księgę wieczystą GD2M/00054416/8., na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie ul. Tuwima
6 10-950 Olsztyn, z przeznaczeniem na cele publiczne: realizację i utrzymanie urządzeń służących do przesyłania
energii elektrycznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim w odniesieniu
do nieruchomości komunalnych może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych
celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których
dochody przeznacza się w całości na działalność statutową. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomościami zgodnie z art. 6 pkt 2 jest: budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów
i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych przewodówi urządzeń.
Nieruchomość położona przy ul. Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim, oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr 379/1 o pow. 0,0031 ha zabudowana jest stacją transformatorową stanowiącą majątek ENERGAOPERATOR S.A, która wystąpiła z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości
ma na celu uregulowanie jej stanu prawnego. Utrzymywanie urządzeń służących do przesyłania energii
elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych urządzeń, jest celem
publicznym, realizowanym przez ENERGA-OPERATOE S.A., jako cel statutowy. Uzasadnia to zwolnienie
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z obowiązku zbycia wnioskowanej nieruchomości w drodze przetargu.
Zbycie nieruchomości nastąpi za cenę 2.820,00 zł netto + 23%VAT w kwocie 648,60 zł tj. 3.468,60 zł brutto
(słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem 60/100 złotych), ustaloną na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański ze Stowarzyszenia pod nazwą „Komunalny Związek
Gmin Nadzalewowych”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz § 23 Statutu Komunalnego Związku Gmin Nadzalewowych uchwala się,
co następuje:
§ 1. Gmina Nowy Dwór
Związek Gmin Nadzalewowych”

Gdański

występuje

ze

Stowarzyszenia

pod

nazwą

„Komunalny

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Gmina Nowy Dwór Gdański pomimo poprawy sytuacji finansowej nadal musi ograniczać wydatki.
Udział nasz w projektach realizowanych przez ZGN, jak również korzyści wynikające z przynależności do niego
nie są adekwatne do ponoszonych składek.
W związku z powyższym zasadna jest rezygnacja z członkostwa w Stowarzyszeniu "Komunalny
Związek Gmin Nadzalewowych'' z okresem „karencji' wynikającym ze Statutu Związku.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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. 8 ust. 2, art. 36 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1202) w związku z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j Dz.U.z
2013 roku, poz. 1050 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w następującej
wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6.000 złotych;
2) dodatek za wieloletnią pracę w kwocie 1.200 złotych stanowiący 20% wynagrodzenia zasadniczego
3) dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 złotych;
4) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
w kwocie 1.540 złotych
2. Ponadto Burmistrzowi zgodnie z właściwymi przepisami przysługują nagrody jubileuszowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 149/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5 lipca
2012 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz § 17 statutu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Gminy Nowy Dwór Gdański występuje ze Stowarzyszenia Pomorska Regionalna Organizacja
Turystyczna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Gmina Nowy Dwór Gdański przystąpiła do PROT w 2008 roku. Wcześniejsze działania Organizacji
obejmowały nasz samorząd, przesyłane były oferty współpracy w poszczególnych projektach.
Jednak obserwując obecne działania PROT Gmina nie widzi korzyści z dalszego uczestniczenia
w Stowarzyszeniu. Działalność reklamowa Stowarzyszenia skupia się głównie na dużych Pomorskich miastach
i pasie nadmorskim. Obejmuje tez gminy nie będące członkiem Stowarzyszenia. W związku z tym wyjście
z organizacji uważa się za zasadne
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański ze Stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz § 14 Statutu Związku Gmin Wiejskich RP uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Nowy Dwór Gdański występuje ze stowarzyszenia o nazwie „Związek Gmin Wiejskich
Rzeczpospolitej Polskiej” z siedzibą w Poznaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Gmina Nowy Dwór Gdański pomimo poprawy sytuacji finansowej nadal musi ograniczać wydatki.
Udział nasz w projektach realizowanych przez ZGW RP, jak również korzyści wynikające z przynależności do
niego nie są adekwatne do ponoszonych składek.
W związku z powyższym zasadna jest rezygnacja z członkostwa w Związku Gmin Wiejskich RP z zachowaniem
obowiązującego okresu wypowiedzenia.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2014 r.
w sprawie zwolnień z opłaty targowej sprzedaży na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.), art. 15 i art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 849), uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną podczas imprezy plenerowej pn. „Pchli Targ” na
obszarze wskazanym w regulaminie tej imprezy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 272/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie zwolnień z opłaty targowej sprzedaży na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański na 2014 rok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.
Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze am.), opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, przy czym
targowiskiem w rozumieniu ustawy jest każde miejsce, gdzie taka sprzedaż jest dokonywana. Natomiast w myśl
przepisu art. 19 pkt 3 tej ustawy, w gestii rad gmin leży również uprawnienie do wprowadzenia innych niż
wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych od opłaty targowej.
Imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym oraz lokalnym ocieplają relacje społeczne. W dzisiejszych
czasach zdominowanych przez supermarkety, ludzie tęsknią za handlem, gdzie na produktach nie ma kodów
kreskowych, a cena jest możliwa do negocjacji. Jako istotną barierę ograniczającą atrakcyjność takich imprez dla
handlujących, wskazano m.in. na konieczność wnoszenia opłaty targowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
a także społeczności lokalnej, wprowadza się zwolnienie od opłaty targowej sprzedaży prowadzonej podczas
imprezy plenerowej pn. „Pchli Targ” na terenie objętym tą imprezą.
Podstawowym celem imprezy pn. „Pchli Targ” jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby
prywatne rzeczy, przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych często o bardzo niskiej wartości.
Zaproponowane zwolnienie ma przyczynić się do rozwoju imprezy w latach następnych, oraz skutkować
będzie sukcesywnym ożywieniem handlu i zwiększeniem społecznego zainteresowania.
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