Protokół nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
w dniu 26 lutego 2015 roku.
W dniu 26 lutego br. w sali narad Urzędu Gminy w Szemudzie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg, Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
oraz Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1
do niniejszego protokołu) oraz Doradca Wójta Gminy p. R. Przybyt i Skarbnik Gminy
p. T. Pustelnik, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej p. M. Cieśla,
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. R. Chustak, Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami p. E. Taube.
Na przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji wybrany został przewodniczący
Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego p. I. Czarnowski.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji
O godz. 13.00 Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. I. Czarnowski przywitał
wszystkich obecnych, stwierdził quorum i otworzył posiedzenie komisji Rolnictwa i
Bezpieczeństwa.
b) przyjęcie programu posiedzenia
Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji przedstawił program posiedzenia (zał. nr 2
do niniejszego protokołu)
Porządek posiedzenia został przyjęty przez komisję jednogłośnie.
c) przyjęcie protokołów
Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte i podpisane przez członków
komisji.
2. Sprawa dot. wodociągu na ul. Mickiewicza w Bojanie.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej p. R. Chustak przedstawił wniosek
p. Z. Grabowskiego w sprawie niniejszego wodociągu.
Komisja zapoznała się z całą dokumentacją sprawy i uważa, że w związku z tym, że sprawa
dot. przedmiotowego wodociągu rozpatrywana jest w tej przed sądem to na jej rozstrzygnięcie
trzeba poczekać na decyzję (wyrok) Sądu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Szemud na rok 2015 .
Projekt niniejszej uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
p. R. Chustak. Poinformował, że uchwała o niniejszym tytule została podjęta na poprzedniej
sesji Rady Gminy jednak organ nadzoru wskazał, że w treści uchwały błędnie wprowadzono
zapis dotyczący publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym, gdyż uchwały te nie
podlegają takowej publikacji. W związku z powyższym należy podjąć nową uchwałę nie
zawierającą tego zapisu. Pozostała teść uchwały nie uległa zmianie.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
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4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci wodociągowej wraz z armaturą,
zlokalizowanej w drodze dojazdowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr
20/39,
20/29
położonych
w
Bojanie
ul.
Leśnej
w Gminie Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
p. R. Chustak. Poinformował, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na
nabycie do mienia komunalnego Gminy Szemud wybudowanej i przekazanej do odbioru
sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w ulicy Leśnej w Bojanie, oznaczonej
jako działki o nr 20/39, 20/29 w Gminie Szemud, wybudowanej z rur PVC o średnicy Dz – 90
mm i długości 173 mb.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej p. M. Cieśla. Poinformowała, że zmiany wskazane w projekcie uchwały
obejmują zmianę zapisów dotyczących możliwości lokalizacji punktu selektywnej zbiórki
odpadów w Szemudzie i w Kielnie. Granice obszaru objętego planem na rysunku planu,
stanowiącym załącznik nr 1, załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
Planowana zmiana wprowadza możliwość budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów w
miejscowości Szemud i Kielno.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia
na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr
159/8, 159/13 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Przestrzenne p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest
wyrażenie zgodny na nabycie na rzecz Gminy Szemud ww. działek. Działki te będą Gminie
niezbędne w przypadku możliwości realizacji tzw. Centrum Rewitalizacji.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzenne p. M. Cieśla poinformowała, że na
sesji prawdopodobnie zostanie również przedstawiony projekt uchwały w sprawie odpłatnego
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr
160/1, 160/7, 160/28, 160/34 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia
na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr
393/7 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest
wyrażenie zgodny na nabycie na rzecz Gminy Szemud ww. działki. Działka ta znajduje się w
ciągu komunikacyjnym ul. Piaskowej w miejscowości Koleczkowo i stanowi dojazd do
kilkunastu działek budowlanych. Ponadto na tej nieruchomości znajduje się
sieć
wodociągowa stanowiąca własność Gminy Szemud.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty.
Projekt niniejszej uchwały zgodnie z projektem przekazanym radnym przedstawił Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami p. E. Taube. Poinformował, że
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podjęcie niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie się do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. 2015 poz. 87).
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami p. E. Taube wyjaśnił, że
brak w niniejszym projekcie uchwały ulg na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie jest
spowodowany tym, że przepisy niniejszej ustawy takich ulg nie przewidują i organy nadzoru oraz
sady administracyjne stwierdzają nieważność uchwal zawierających takie zapisy.
Radny p. J. Nawrocki zwrócił się z zapytaniem jaki był miesięczny koszt dotychczas stosowanych
ulg dla rodzin wielodzietnych?
Pan E. Taube powiedział, że ok. 4 tyś. zł. miesięcznie.
Radny p. M. Stępka powiedział, że po podjęciu tej uchwały potrzebna będzie konkretna
informacja dla mieszkańców dotycząca braku tych ulg.
Radny p. W. Hoppa powiedział, że taka informacja powinna być wysłana do mieszkańców łącznie
a „nową” deklaracją.
Komisja uważa, że mieszkańcy powinni otrzymać stosowną informację dotycząca braku
dotychczas stosowanych ulg tak samo jak informację dotyczącą odpadów zielonych.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud
oraz warunków i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej.
Projekt niniejszej uchwały zgodnie z projektem przekazanym radnym przedstawił Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami p. E. Taube. Poinformował, że w
związku ze zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty komunalnymi konieczne jest podjęcie
"nowej" uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi warunków i trybu składania przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik. Poinformowała, że
Mając na uwadze zły stan infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak
również w oparciu o przeprowadzone z władzami Powiatu Wejherowskiego negocjacje w
sprawie przeprowadzenia remontu dróg powiatowych z udziałem finansowym naszej Gminy
w kwocie stanowiącej ½ kosztów przedsięwzięcia proponuje się wyasygnować w Budżecie
Gminy Szemud na rok 2015 kwotę 670.000 zł z przeznaczeniem na: przebudowę drogi
powiatowej nr 1405G poprzez przebudowę konstrukcji drogi wraz z infrastrukturą drogową
od początku odc. II (km projektu budowlanego 0+700) do przepustu pod drogą (km projektu
budowlanego 1+070), tj. na długości 370 m.
Do zadań Powiatu należeć będzie zorganizowanie i przeprowadzenie postępowania
przetargowego na wybór wykonawcy oraz nadzorowanie wszelkich prac.
Przekazanie środków z budżetu Gminy Szemud na rzecz Powiatu Wejherowskiego nastąpi po
podpisaniu stosownej umowy w terminie w niej wskazanej. Potrzeba podjęcia niniejszej
uchwały wynika z art. 216 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
który stanowi, iż organ stanowiący określa pomoc finansową dla innych jednostek samorządu
terytorialnego w formie odrębnej uchwały.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie
Gminy Szemud na rok 2015.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik. Poinformowała, że
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projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015 zakłada zmiany po
stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz w załącznikach:
inwestycyjnym i dotacyjnych.
W zakresie dochodów wprowadzono następujące zmiany:
1) zmniejszono o 469.693 zł subwencję oświatową, do kwoty wynikającej z ostatecznej
informacji Ministra Finansów o wielkości subwencji na rok bieżący,
2) wprowadzono deklarowane wpłaty mieszkańców na zadania drogowe (utwardzenie dróg
płytami yomb) na ogólną kwotę 553.975 zł, w tym:
2.1) Komitet mieszkańców Donimierz ul. Brzozowa,Wrzosowa, Szenkowana – 12.000 zł,
2.2) Komitet utwardzania płytami yomb ul. Łąkowa, Kustosza w Koleczkowie – 10.000 zł,
2.3) Magdalena Dereszewska – Donimierz ul. Górki – 10.000 zł,
2.4) Komitet budowy drogi Szemud ul. Podgórna – 16.000 zł,
2.5) Komitet mieszkańców ul.Szczęśliwej w Bojanie – 18.250 zł,
2.6) Stowarzyszenie „Tartaczna” Bojano- 60.000 zł,
2.7) Komitet mieszkańców ul. Łąkowej w Kielnie – 15.700 zł,
2.8) Społeczny komitet budowy ul.Długiej w Szemudzie – 15.000 zł,
2.9) Komitet mieszkańców ul. Bursztynowej w Kielnie – 11.250 zł,
2.10) Społeczny komitet mieszkańców ul. Sarnia Góra w Koleczkowie – 19.000 zł,
2.11) Komitet mieszkańców ul. Północnej w Koleczkowie – 13.400 zł,
2.12.) Komitet mieszkańców ul. Kochanowskiego w Kamieniu – 15.000 zł,
2.13) Komitet mieszkańców ul. Spokojnej w Bojanie – 6.500 zł,
2.14) Społeczny komitet budowy ul. Pomarańczowej w Karczemkach – 24.425 zł,
2.15) Komitet mieszkańców ul.Na Zagajnik w Kowalewie – 7.500 zł,
2.16) Mieszkańcy ul. Wczasowej w Koleczkowie – 14.100 zł,
2.17) Komitet utwardzenia ul. ks. Chodzińskiego w Szemudzie – 14.150 zł,
2.18) Komitet mieszkańców Gminy Szemud wsi Kielno ulic przylegających do ul. Matejki –
10.000 zł,
2.19) Komitet inicjatywy społecznej „Utwardzenie drogi Mariana Kruszyńskiego” w Bojanie
– 31.000 zł,
2.20) BENOX B. KASZUBOWSKI Sp. jawna - Kamień ul. Gryfa Pomorskiego – 7.000 zł,
2.21) Społeczny komitet Koleczkowo ul. Hippiczna – 10.000 zł,
2.22) Mieszkańcy ul. Hippicznej – 27.300 zł,
2.23) Lechosław Miotk - Karczemki ul. Gdańska – 22.275 zł,
2.24) Społeczny komitet budowy drogi Karczemki ul. Jeziorna – 94.125 zł,
2.25) Komitet inicjatywy społecznej „Utwardzenie drogi Majora Bojana” w Bojanie – 10.000
zł,
2.26) Społeczny komitet utwardzenia dróg Bojano ul. Starowiejska, Pawła Ponke, Na
Dambnik, Sezamowa, Diamentowa – 60.000 zł
W/w kwoty mają charakter deklaratywny i ich wysokość może ulec zmianie.
W wyniku planowanych zmian planowana kwota dochodów wzrośnie o 84.282 zł.
W zakresie wydatków wprowadzono zmiany obejmujące:
1) zwiększenie wydatków na inwestycje drogowe w ogólnej kwocie 1.587.475 zł, w tym:
1.1) na modernizację drogi ul. Szwajcarskiej w Zęblewie – zwiększenie o 13.500 zł (poz. 24
WZI),
1.2) na ułożenie płyt yomb na drogach – 553.975 zł (deklarowane środki mieszkańców
wymienionych w części dochodowej objaśnień) – poz. 48 WZI,
1.3) na modernizację drogi Głazica – Przetoczyno (ul. Bursztynowa) – 50.000 zł (poz. 74
WZI),
1.4) na modernizację drogi Częstkowo – Łebno – 50.000 zł (poz. 75 WZI),
1.5) na modernizację ul. Tartacznej w Bojanie – 50.000 zł (poz. 76 WZI),
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1.6) na modernizację ul. Starowiejskiej w Bojanie – 50.000 zł (poz. 77 WZI),
1.7) na modernizację ul. Jeziornej w Kielnie – 50.000 zł (poz. 78 WZI),
1.8) na modernizację ul. Strażackiej w Łebnie – 50.000 zł (poz. 79 WZI),
1.9) na modernizację ul. Królewskiej w Kielnie – 50.000 zł (poz. 80 WZI)
1.10) na przebudowę dalszego odcinka drogi powiatowej Szemud – Karczemki w msc. Kielno
na odcinku 370 m (pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego) – 670.000 zł
w zakresie wydatków bieżących:
1) zwiększenia środków dotacyjnych dla GCKSiR (35.000 zł) w związku ze zwiększeniem
zakresu zadań o naukę gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych w Bojanie,
2) zwiększenie rezerwy ogólnej o 160.000 zł,
W wyniku planowanych zmian planowana kwota wydatków wzrośnie o 1.782.475 zł
W zakresie przychodów:
1) zwiększono kwotę wolnych środków o 1.698.193 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych:
1. uwzględniono pozycje wymienione w opisie do wydatków, szczegółowo określone w
załączniku,
2. uzupełniono o pozycje wprowadzone w drodze zarządzeń Wójta Gminy ze środków
rezerwy ogólnej, w tym 156.282 zł na przebudowę ul. Kwidzińskiego w Szemudzie
(poz. 42WZI) do kwoty poprzetargowej oraz 12.000 zł na doposażenie siłowni
zewnętrznej w Kielnie (poz. 73 WZI), a także łączną kwotę 11.000 zł na zakup
komputera oraz oprogramowania dla potrzeb Referatu Zamówień Publicznych i
Inwestycji
Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych uzupełniono o:
- zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie o
35.000 zł,
Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizację zadań wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015:
1) wprowadzono po stronie wydatków dotacje dla Powiatu Wejherowskiego w ogólnej
kwocie 670.000 zł na modernizację dalszego odcinka drogi Szemud – Karczemki,
2) uaktualniono wysokość środków dla Miasta Gdynia na dofinansowanie kosztów
funkcjonowania wysypiska śmieci w Łużycach o kwotę 63.846 zł (IV rata z roku
2014).
Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie deficytu budżetu gminy o 1.698.193 zł,
czyli o kwotę wprowadzonych „wolnych środków”, będących nadwyżką środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych).
Radny p. W. Nowicki zwrócił się z zapytaniem odnośnie otrzymania zmniejszonej subwencji
oświatowej?
Pani Skarbnik powiedziała, że planując dochody gmina bazuje na wstępnych danych
otrzymywanych z Ministerstwa Finansów a później Ministerstwo przekazuje dane ostateczne
i gmina musi dostosować budżet do tych danych. Nie może sobie ich ani zmniejszyć ani
zwiększyć.
Radny p. D. Pyż powiedział, że kiedyś była mowa o tym, że w momencie rozliczenia budżetu
za poprzedni rok będzie możliwości uwzględnienia w budżecie gminy zadań wskazanych we
wnioskach komisji.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że ostateczne rozliczenie budżetu nastąpi w marcu.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w drodze uchwały Nr III/16/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2015 - 2025 z późn.zm.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik. Poinformowała, że
Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szemud na lata 2015 – 2025 sporządzono w oparciu
o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226 – 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa
obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi
na planowane do zaciągnięcia kredyty z okresem spłaty do 2025 r. sporządzono na ten okres.
Dane zaplanowane na rok 2016 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w
przypadku obecnego roku budżetowego, tj. 2015, wieloletnia prognoza finansowa musi być
zgodna z uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza
jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.
WPF na lata 2015 – 2025 została przyjęta w drodze uchwały nr III/16/2014 Rady Gminy
Szemud z dnia 30 grudnia 2014 r. i zmieniona w drodze uchwały
nr IV/36/2015 z 29.01.2015 r.
Zakres zmian:
Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami
dotyczącymi wydatków uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 30 stycznia i 18
lutego br., a także zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy
Szemud z dnia 26 lutego 2014 r. objętych projektem. Zmiany dotyczące roku 2015 obejmują
stronę dochodową (zmniejszenie planowanej kwoty subwencji oświatowej oraz zwiększenie
tyt. darowizn od mieszkańców na ułożenie płyt yomb), stronę wydatkową (zmiany w zakresie
wydatków bieżących i wydatków majątkowych) oraz w zakresie przychodów (zwiększenie
kwoty wolnych środków).
Zweryfikowano także wielkości dotyczące roku 2014, poprzez uaktualnienie poszczególnych
pozycji do wielkości wynikających z wykonania budżetu za ten rok.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
13. Wolne wnioski.
1/ Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. I. Czarnowski odczytał wniosek Stowarzyszenia
„Mieszkańcy Karczemek” dotyczący utworzenia sołectwa Karczemki.
Mieszkańcy w swoim wniosku podkreślają, że wydzielenie z Sołectwa Dobrzewino, Sołectwa
Karczemki pozwoliłoby mieszkańcom Karczemek na możliwość samostanowienia oraz
podejmowania własnych niezależnych decyzji ich wsi, która cały czas się rozwija.
Karczemki to w tej chwili jedyna wieś w Gminie Szemud, która nie posiada własnego
sołectwa.
Na podstawie uchwały Rady Gminy Nr LVI/548/2010 Rady Gminy Szemud z dnia
21.10.2010 r. „w sprawie podjęcia inicjatywy w sprawie rozpatrzenia możliwości utworzenia
Sołectwa Karczemki” Rada Gminy postanowiła uwzględnić opinię mieszkańców wyrażoną
w dotychczasowych kilkukrotnych konsultacjach i przyjąć wyniki tych konsultacji.
Propozycja ta została również skonsultowana na zebraniu wiejskim Sołectwa Dobrzewino w
dniu 15 lutego 2011 roku.
Członkowie komisji uważają, że utworzenie tego sołectwa jest zasadne i zwrócili się z
wnioskiem o przygotowanie na najbliższą sesję projektu uchwały Rady w sprawie utworzenia
sołectwa Karczemki.
14. Zakończenie posiedzenia.
O godz. 16.55 przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. I. Czarnowski podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i uznał je za zamknięte.
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Podpisy członków komisji:
1. Witold Hoppa

............................

2.Zygmunt Bojke

............................

3. Ewa Kleszczewska

............................

4. Kazimierz Mach

............................

5. Wojciech Nowicki

............................

6. Dariusz Pyż

............................

.
Protokołowała: B. Rzeszewicz
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