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

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego
Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale
zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 9, lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594) w związku z § 1 ust.1 i 2 Uchwały Nr 188/XXII/2008 z dnia 30 października 2008 r. Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Nowy Dwór Gdański do Centralnego Wodociągu
Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS
0000185843 wkładu pieniężnego w wysokości 44.793,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset
dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł) na podwyższenie udziałów Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym
Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę 44.793,00 zł. (słownie:
czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100), z kwoty 6.895.910,00 zł. (słownie: sześć
milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć 00/100 zł) do kwoty 6.940.703,00 zł.
(słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy siedemset trzy 00/100 zł), poprzez ustanowienie nowych
udziałów Gminy Nowy Dwór Gdański w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze
Gdańskim w liczbie 81 udziałów po 553 złote każdy, co zwiększa liczbę udziałów z 12.470 udziałów do 12.551
udziałów.
§ 2. Kwota 44.793,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł)
wymieniona w § 1 płatna będzie na konto Spółki do dnia 30 czerwca 2015 r.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia oświadczenia o objęciu 81 (słownie:
osiemdziesięciu jeden) nowo utworzonych udziałów po 553 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy 00/100 zł) każdy,
o łącznej wartości 44.793,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy 00/100 zł)
w Centralnym Wodociągu Żuławskim Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Kwota, o której mowa w uchwale przeznaczona jest na:
- budowę sieci zasilającej Wierciny (Bugajny) gmina Nowy Dwór Gdański - koszt Gminy 29.862,00 zł.
(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa 00/100 zł),
- rozdział sieci – świetlica Marynowy, gmina Nowy Dwór Gdański – koszt Gminy 7.465,50 zł (słownie: siedem
tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 50/100 zł),
- rozdział sieci – świetlica Gozdawa, gmina Nowy Dwór Gdański - koszt Gminy 7.465,50 zł (słownie: siedem
tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć 50/100 zł).
Zadania powyższe ujęte zostało w Planie rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 20142018 przyjętych Uchwałą Nr 259/XXX/2013 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 października
2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych na lata
20148-2018 z późn. zmianami. Wykazana wyżej kwota stanowi 50% udziału Gminy w kosztach realizacji
przyjętego zadania.
Wobec powyższego wnosi się o podjęcie uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
zmieniająca w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań
proekologicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U.
z 2013 r.
poz.
594 z późn.
zm.),
art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia
27 sierpnia
2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm), uchwala się, co
następuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania i rozliczania dotacji celowej na realizację zadań proekologicznych,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 maja
2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych,
dokonuje się następujących zmian:
1. W § 5 ust 1 pkt c) dodaje się piąty tiret o brzmieniu „w przypadku ubiegania się
o dofinansowanie na pokrycie kosztów transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest należy dołączyć
oświadczenie o wykonaniu demontażu przez firmę posiadającą wymagane przepisami prawa zezwolenie lub
decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest”.
2. W § 5 ust 3 pkt a) skreśla się kropkę i dopisuje się „oraz wymiana kotłów opalanych węglem lub koksem na
kotły opalane gazem lub olejem opałowym”.
3. W § 8 ust. 2 skreśla się zdanie „Dotowane będą wyłącznie wydatki poniesione po podpisaniu umowy dotacji,
o której mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 8 ust. 8”.
4. § 8 dodaje się ust. 3 treści „Kosztami kwalifikowanymi poszczególnych zadań są wydatki poniesione
po otrzymaniu zawiadomienia o przyznaniu dotacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Uchwałą Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 maja 2011 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań proekologicznych, został
wprowadzony
Regulamin
przyznawania
i rozliczania
dotacji
celowej
na realizację zadań proekologicznych. Po analizie realizacji zadań polegających na wymianie eternitowych pokryć
dachowych zdecydowano, że zasadnym jest wspieranie przedsięwzięć polegających na utylizacji azbestu, którego
demontaż został wykonany przed podpisaniem umowy dotacji z zachowaniem prawem przewidzianych procedur.
Dodatkowo rozszerzenie katalogu przyznawania dotacji o zadania wymiany kotłów opalanych węglem lub koksem
na kotły opalane gazem lub olejem opałowym, służyć będzie poprawie stanu środowiska.
W związku z tym, że wprowadzone zmiany są korzystniejsze dla beneficjentów, wnosi się o podjęcie uchwały.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Kajakiem przez Pomorze"
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.) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim wyraża wolę przystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański
Gmina do realizacji projektu „Kajakiem przez Pomorze" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
§ 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
Projekt „Kajakiem przez Pomorze” jest jednym z trzech zadań zaplanowanych do realizacji w ramach
przedsięwzięcia strategicznego Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie atrakcyjności kulturalnej
i turystycznej Pomorska Podróż. Projekt współfinansowany będzie z RPO WP na lata 2014-2020.
Projekt „Kajakiem przez Pomorze" dotyczy wykreowania szlaków kajakowych województwa pomorskiego,
które zajmują istotne miejsce na kajakowej mapie Polski.
Celem przedsięwzięcia jest udostępnienie szlaków wodnych dla kajakarzy i zapewnienie im bezpieczeństwa
poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej.
Na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w ramach projektu powstanie następująca infrastruktura kajakowa:
1. Szlak rzeki Szkarpawy – przystań w Osłonce.
2. Szlak wodny rzeki Nogat – przystań kajakowa i pole biwakowe w Kępkach.
3. Szlak rzeki Tugi – przystań kajakowa w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera.
4. Szlak rzeki Tugi – przystań kajakowa w Marynowach.
5. Szlak rzeki Tugi – przystań kajakowa i pole biwakowe w Żelichowie.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zawarcia 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. 16m2 położony na części działki Nr 203 GD2M/00048585/8 w Nowym Dworze
Gdańskim przy ulicy Kościuszki, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 02.03.2015r. do 01.03.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy,
2. garaż murowany o pow. 15,15m2 położony na części działki Nr 356/8 GD2M/00056720/6 w Nowym
Dworze Gdańskim przy ulicy Plac Wolności, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 08.05.2015r. do 07.05.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy,
3. garaż murowany o pow. 18m2 położony na części działki Nr 498 GD2M/00054517/6 w Nowym Dworze
Gdańskim przy ulicy Drzymały, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 08.06.2015r. do 07.06.2018r. bez przetargu
na rzecz dotychczasowego najemcy ,
4. garaż murowany o pow. 15,25m2 położony na części działki Nr 294/5 GD2M/00055756/0 w Nowym
Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawska 1, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy ,
5. garaż murowany o pow. 18,08m2 położony na części działki Nr 628/4 GD2M/00038983/5 w Nowym
Dworze Gdańskim przy ulicy Obrońców Westerplatte, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do
31.05.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego najemcy ,
6. część działki Nr 395 o pow. 18m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Sikorskiego 14, na cele ogródka letniego przy Cukierni „Jędruś” na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.05.2015r. do 30.04.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Cukierni „JĘDRUŚ” ul.
Pułaskiego 22, 82-220 Nowy Staw,
7. część działki Nr 71/2 o pow. 170,85m2 GD2M/00041999/4 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morska 40, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
8. część działki Nr 602/2 o pow. 136m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kościuszki 4, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
9. część działki Nr 48 o pow. 588m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Morskiej 79, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
10. część działki Nr 48 o pow. 537,90m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morskiej 79, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
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11. część działki Nr 48 o pow. 15m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Morskiej 79, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
12. część działki Nr 600 o pow. 75m2 GD2M/00048046/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kościuszki 8, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
13. część działki Nr 203 o pow. 47,20m2 GD2M/00048585/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 20, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
14. część działki Nr 203 o pow. 54,90m2 GD2M/00048585/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 20, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
15. część działki Nr 50/3 o pow. 364,60m2 GD2M/00041999/4 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morskiej 77, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
16. część działki Nr 602/2 o pow. 143m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
17. część działki Nr 602/2 o pow. 16,12m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
18. część działki Nr 551/4 o pow. 48m2 GD2M/000052637/9 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Warszawskiej 13, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
19. część działki Nr 50/3 o pow. 288,80m2 GD2M/00041999/4 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morskiej 77, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
20. część działki Nr 605 o pow. 117,13m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
21. część działki Nr 605 o pow. 122,80m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.05.2015r. do 30.04.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
22. część działki Nr 600 o pow. 22,04m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 8, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
23. część działki Nr 600 o pow. 59m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kościuszki 8, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
24. część działki Nr 203 o pow. 15m2 GD2M/00048585/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kościuszki 18, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
25. część działki Nr 484/6 o pow. 128,76m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kopernika, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
26. część działki Nr 600 o pow. 10,40m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 8, pod tymczasowo ustawionym garażem drewnianym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
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27. część działki Nr 600 o pow. 335,75m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 8, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
28. część działki Nr 605 o pow. 84,60m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
29. część działki Nr 600 o pow. 117,92m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 8, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
30. część działki Nr 203 o pow. 28,78m2 GD2M/00048585/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 16, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r.
bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
31. część działki Nr 602/2 o pow. 124,75m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
32. część działki Nr 602/2 o pow. 15,40m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
33. część działki Nr 605 o pow. 246,50m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
34. część działki Nr 478/1 o pow. 15m2 GD2M/00057970/0 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Kopernika 14, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
35. część działki Nr 592 o pow. 126,50m2 GD2M/00052634/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 9, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
36. część działki Nr 605 o pow. 145,20m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
37. część działki Nr 71/2 o pow. 74,25m2 GD2M/00041999/4 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.06.2015r. do 31.05.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
38. część działki Nr 605 o pow. 93,60m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 2, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
39. część działki Nr 602/2 o pow. 50,40m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
40. część działki Nr 602/2 o pow. 17,40m2 GD2M/00000969/6 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Kościuszki 4, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
41. część działki Nr 48 o pow. 422m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Morskiej 79, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
42. część działki Nr 48 o pow. 172,80m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morskiej 79, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
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43. część działki Nr 48 o pow. 20,80m2 GD2M/00054416/8 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy
Morskiej 79, pod tymczasowo ustawionym garażem blaszanym, na czas oznaczony 3 lata w okresie od
01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
44. część działki Nr 50/3 o pow. 237,34m2 GD2M/00041999/4 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy
ulicy Morskiej 77, pod uprawy ogrodowe, na czas oznaczony 3 lata w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2018r. bez
przetargu na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

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 .................... 2015 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 „ Stanisława Lema ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
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§ 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 16 stycznia 2015 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 „Stanisława Lema”.
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 .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości położonej w obrębie
Stobna na rzecz Skarbu Państwa
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.
Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) i art. 13 ust.2 w związku z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 poz.518 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 65/5
o powierzchni 0,0204 ha, obręb Stobna, KW GD2M/00058465/4 na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji zdań
Skarbu Państwa z zakresu gospodarki wodnej.
2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Dwór Gdański działka
leży w terenach rolnych – pozostałych.
§ 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
Przedmiotowa nieruchomość zajęta została pod odbudowę kanału Izbowa Łacha w ramach inwestycji p.n.:
„Kanał Izbowa Łacha – odbudowa koryta kanału w km 0+000-10+100” Gm. Nowy Dwór Gdański, pow.
nowodworski, woj. Pomorskie.
Kanał stanowi urządzenie melioracji wodnych podstawowych – art. 71, ust.1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2012 r. poz. 145). Zgodnie z przepisami art. 72, ust.1 cytowanej ustawy
urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu Państwa.
W związku z tym, że grunt pod urządzeniami melioracji wodnych podstawowych stanowi własność Skarbu
Państwa konieczne jest uregulowanie stanu prawnego i przekazanie wskazanej nieruchomości do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, którym w tym przypadku gospodaruje Starosta Nowodworski.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w roku 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.) i art. 11a ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim uchwala program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Dwór
Gdański w brzmieniu:
§ 1. Określa się następujące cele programu:
1) Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu miasta i gminy Nowy Dwór Gdański;
2) Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez usypianie ślepych miotów;
3) Zapobieganie bezdomności zwierząt;
4) Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami;
5) Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt;
6) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
7) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
§ 2. Realizatorami programu są:
1) Gmina Nowy Dwór Gdański;
2) Schronisko C.P.Z. Spółka z o.o. Centrum Pomocy Zwierząt, ul. Przemysłowa 43 w Kościerzynie, na podstawie
umowy podpisanej z Gminą, zwane dalej Schroniskiem;
3) Straż Miejska w Nowym Dworze Gdańskim;
4) Lekarz weterynarii wolnej praktyki;
5) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt przy współpracy z organami Inspekcji Weterynaryjnej.
§ 3. 1. Odławianie i zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest
poprzez Schronisko C.P.Z. Spółka z o.o. Centrum Pomocy Zwierząt. z siedzibą w Kościerzynie przy
ul. Przemysłowej 43, 83-400 Kościerzyna.
2. Odławianiem objęte będą bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje
możliwość ustalenia ich właścicieli, lub innej osoby odpowiedzialnej, pod której opieką dotychczas pozostawały,
a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu
przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz
niezadający im cierpienia, przy całkowitym zapewnieniu bezpieczeństwa ludziom.
§ 4. Usypianie ślepych miotów zwierząt, realizowane będzie przez lekarza weterynarii w:
1) Schronisku;
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2) zakładzie leczniczym dla zwierząt na podstawie zleceń udzielanych przez Gminę Nowy Dwór Gdański.
§ 5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez:
1) Udzielenie przez Gminę informacji o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy, w tym na stronach internetowych.
2) Prowadzenie działań przez Schronisko zmierzających do pozyskania nowych właścicieli i oddawania do
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
3) Współdziałanie Gminy z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.
§ 6. 1. Koty wolno żyjące z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni
w ekosystemie miejskim nie podlegają wyłapywaniu.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Gmina poprzez podejmowanie w nagłych
przypadkach, w tym wymagających leczenia interwencji oraz współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno
żyjących w zakresie zakupu i wydawania karmy społecznym opiekunom (karmicielom) a także ograniczenia ich
rozrodczości – usypianie ślepych miotów na koszt Gminy.
§ 7. Sterylizacja oraz kastracja zwierząt odbywać się będzie w Schronisku.
§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym możliwość świadczenia usługi całodobowo.
§ 9. 1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne
w miejscowości Myszewko 7, 82-100 Nowy Dwór Gdański
2. Jednocześnie z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia
nowego właściciela dla tych zwierząt, lub przekaże zwierzęta właścicielowi gospodarstwa w którym przebywały
czasowo.
§ 10. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”, zwany dalej Programem zabezpieczone są w budżecie Gminy.
2. Na 2015 rok zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe na realizację programu w wysokości
40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł 00/100).
3. Gmina dokonuje zapłaty kosztów związanych z realizacją programu bezpośrednio na konto Schroniska,
Zakładów Weterynaryjnych, gospodarstwa rolnego, zgodnie z umowami, na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 12. Uchwała

wchodzi
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Uzasadnienie
W myśl art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.),
Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3. odławianie bezdomnych zwierząt,
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6. usypianie ślepych miotów,
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”
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.) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim wyraża wolę przystąpienia Gminy Nowy Dwór Gdański do
realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa
(R-9)” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
§ 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
Projekt pn. „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”
to przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Pomorska Podróż. Projekt
współfinansowany będzie z RPO WP na lata 2014-2020.
Samorząd województwa pomorskiego wyszedł naprzeciw oczekiwaniom turystów oraz uczestników ruchu
rowerowego i przystąpił do prac nad przedsięwzięciem strategicznym, którego celem jest wybudowanie dwóch
rowerowych tras międzynarodowych. Trasa R-10 oraz Wiślana Trasa Rowerowa (będąca częścią R-9).
Stworzone w ramach przedsięwzięcia trasy stanowić będą unikalny produkt turystyczny łączący turystykę
aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą.
Projekt zakłada budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu,
wykorzystanie utwardzonych dróg leśnych i wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla
rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na terenie gminy Nowy Dwór Gdański trasa będzie przebiegała:
1. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska w kierunku Kmiecina wzdłuż drogi krajowej nr 7 w kierunku Solnica –
Jazowa, od mostu przy Nogacie w kierunku miejscowości Kępki most w kierunku miejscowości Bielnik
2. Nowy Dwór Gdański ul. Morska, ul. Portowa, koroną wału przeciwpowodziowego do mostu w Żelichowie,
drogą dwuśladową w kierunku granicy z gminą Stegna
Oznakowana zostanie również trasa:
1. Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska do drogi technicznej (przed wiaduktem do Kmiecina), drogą techniczną
wzdłuż trasy S-7, aż do obecnej drogi krajowej nr 3 w okolicach Różewa.
2. Gmina Stegna – Osłonka –Marzęcino – Nowinki – Stobna – Kępki
Miejsca postojowe zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
I miejsce postojowe Żelichowo,
II miejsce postojowe – Nowy Dwór Gdański ul. Portowa
III miejsce postojowe Nowy Dwór Gdański ul. Podmiejska
IV miejsce postojowe – Kmiecin
V miejsce postojowe – Solnica
VI miejsce postojowe – Jazowa
VII miejsce postojowe – Kępki
VII miejsce postojowe – przystań w Osłonce
IX miejsce postojowe – zabytkowa śluza w Marzęcinie
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu, na mienie komunalne stanowiące własność Gminy
Nowy Dwór Gdański, którym jest część działki nr 813 zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym o powierzchni
użytkowej 108,50 m2 położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy Placu Wolności 20, KW GD2M/00043038/4,
na czas oznaczony do 3 lat w okresie od 01.03.2015 r. do 30.06.2015 r. bez przetargu z dotychczasowym najemcą,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Zarządu Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych Spółka z o.o.
w Elblągu.
§ 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 .................... 2015 r.
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański odrębnego obwodu głosowania dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Na podstawie art. 12 § 4,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. Nr 21, poz.
112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r. tworzy się na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański odrębny obwód głosowania Nr 15 dla uprawnionych
wyborców przebywających w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do
wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.
§ 3. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza
Wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej widomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.
§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Gdańsku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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Uzasadnienie
Art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) brzmi:
„§4 Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki
zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego
zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie
obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką”
Spełnienie powyższego warunku zostało potwierdzone przez przewidywania co do ilości wyborców
przebywających w dniu 10 maja 2015 roku na terenie Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przez Dyrekcję
jednostki.
W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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Projekt
Zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
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 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę 169.010 zł, w tym dochody bieżące o kwotę
46.203 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 122.807zł wg załącznika Nr .1
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 o kwotę 169.010 zł w tym wydatki bieżące o kwotę
32.349zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 136.661 wg załącznika Nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków wg załącznika Nr 3.
§ 2. 1. Ogólna kwota budżetu miasta i gminy na 2015r. po zmianach wynosi :
- dochody
w
dochody bieżące
dochody majątkowe
dotacja na zadania zlecone

54.689.964
tym
48.293.834
6.396.130
4.329.896

- przychody

0

- wydatki
53.044.231
w
wydatki bieżące
46.123.126
wydatki majątkowe
6.921.105
na realizację zadań zleconych 4.329.130
- rozchody

tym

1.645.733

2. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.645.733 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych.
§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wg załącznika Nr 4.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu
Miejskiego
w Nowym
Dworze
Gdańskim
.
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Uzasadnienie
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
a) Zwiększa się dochody i z tytułu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy o kwotę
140.411,-zł z przeznaczeniem na realizacje tego zadania
b) Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku o kwotę 2.099,-zł
z przeznaczeniem na wydatki w SP Nr 2
c) Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanie środków z Ministerstwa Sportu w kwocie 25.500 z przeznaczeniem
na wydatki w zakresie nauki pływania dla uczniów szkól podstawowych gminy .
d) Zwiększa się dochody z tytułu porozumienia z Gmina Stegna w kwocie 1000,-zł na pokrycie wydatków
w zakresie profilaktyki alkoholowej
e) Dokonuje się przeniesienia części dochodów z dochodów majątkowych na bieżące dotyczące zadania
w ramach środków PO RYBY – wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki kwota 13.854,-zł
2. Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków
a) W ramach wydatków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej z wydatków majątkowych na
wydatki bieżące kwota1.250 zł
b) W ramach wydatków na zadanie „wzrost konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od
rybactwa poprzez rewitalizację miejscowości Kępki „ z wydatków majątkowych na bieżące kwota 21.301,-zł
c) Z rezerwy ogólnej na zwiększenie dotacji dla ZOK kwota 8.500,-zł
d) Z rezerwy celowej na wydatki w sołectwach sołectwo Gozdawa kwota 8.000,-zł wydatki majątkowe
e) Z wydatków bieżących na wydatki majątkowe sołectwo Gozdawa kwota 3.000,-zł .
f) Z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w SP w Lubieszewie kwota 1.150,-zł.
g) Z wydatków na wypoczynek dzieci i młodzieży kwota 6.000,-zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji
w ŻOK 3.300,- i w Bibliotece 2.700,h) Z kosztów na obsługę długu kwotę 37.100 na Budowę przedszkola w Kmiecinie.
i) W wydatków na wynagrodzenia w administracji na wynagrodzenia na utrzymanie gminnych obiektów
sportowych 19.800,-zł
j) W ramach wydatków w administracji z wydatków bieżących na majątkowe kwota 17.700,-zł zakup sprzętu
komputerowego.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych wynikających ze zmian określonych j.w. w wydatkach
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