Protokół nr 8/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa
w dniu 26 marca 2015 roku.

W dniu 26 marca 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, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska.
Na przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji wybrany został przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Bezpieczeństwa p. W. Hoppa.
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji
O godz. 13.00 Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. W. Hoppa 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)
Radny p. J. Nawrocki zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z porządku obrad komisji i najbliższej
sesji projektu uchwały w sprawie w celu jego skonsultowania i odpowiedniego dopracowania.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział, że za parę dni wejdzie w życie nowy Statut Gminy i
przestanie obowiązywać dotychczasowy Regulamin Rady a nie można dopuścić do takiej sytuacji,
że nie będzie Regulaminu Rady Gminy, gdyż Regulamin ten jest niezbędny do funkcjonowania
Rady.
Według Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ten projekt był konsultowany i była możliwość
wprowadzania ewentualnych uwag. Projekt tego Regulaminu powstaje od 2013 r.
Radny p. W. Hoppa powiedział, że możemy
ewentualne uwagi.

dzisiaj omówić ten projekt uchwały i zgłosić

Następnie Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. W. Hoppa zwrócił się z wnioskiem
o wprowadzenie do zaproponowanego porządku obrad projektu uchwały Rady Gminy Szemud
"w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szemud
a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania
publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego
przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Gminy Szemud" i rozpatrzenia go jako punkt 18 zaproponowanego porządku obrad.
Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska zwróciła się z wnioskiem
o omówienie w pierwszej kolejności projektu uchwały w sprawie "ustalenia kryteriów oraz
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określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Szemud" a następnie projektu uchwały w sprawie "określenia
regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych
formach wychowania przedszkolnego".
Powyższy wniosek został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Porządek posiedzenia został przyjęty przy 5 głosach "za" i 1 głosie "wstrzymującym".
c) przyjęcie protokołów
Protokoły z poprzednich posiedzeń komisji zostały przyjęte jednogłośnie i podpisane przez
członków komisji.
2. Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Szemudzie.
Sprawozdanie przedstawił mł. asp. p. Dariusz Wroński. Niniejsze sprawozdanie stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny p. D. Pyż zwrócił się z zapytaniem czy kierowcy oprócz badań na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu są badani również na zawartość narkotyków w organizmie.
Mł. asp. p. Dariusz Wroński powiedział, że funkcjonariusze Policji są również wyposażeni w tzw.
"narkotesty" i kierowcy są również poddawani takim badaniom.
Radny p. D. Pyż zwrócił się z zapytaniem odnośnie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej na temat
narkotyków.
Mł. asp. p. Dariusz Wroński powiedział, że w szkołach organizowane są pogadanki i rozmowy z
uczniami na ten temat, w najbliższym czasie takie spotkanie odbędzie się w maju w szkole w
Kielnie.
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska powiedziała, że
Dyrektorzy szczególnie Gimnazjów zwracają się z zapytaniem czy z uwagi na pojawiające sie
przypadki obecności narkotyków w szkołach istnieje możliwość aby np. w godzinach porannych w
okolicach szkoły mógł pojawić się patrol Policji.
Mł. asp. p. Dariusz Wroński powiedział, że zadaniem Policji jest m.in. działanie prewencyjne, więc
takla możliwość istnieje i Dyrektor Szkoły powinien w tej sprawie przesłać wniosek do
Komisariatu.
Radny p. J. Nawrocki zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość zamontowania przy drodze
wojewódzkiej w Bojanie tabliczki z napisem "kontrola radarowa".
Mł. asp. p. Dariusz Wroński powiedział, że trzeba byłoby to ustalić z zarządca drogi.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie ustalenia kryteriów oraz
określania ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Gminę Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
p. B. Siemek Pawłowska. Poinformowała, że od roku szkolnego 2014/2015 gmina jest zobowiązana
zapewnić warunki, do spełniania przez dzieci 5-letnie zamieszkałe na jej terenie obowiązkowego
rocznego wychowania przedszkolnego, od roku szkolnego 2015/2016 zapewni możliwość
korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim zgłoszonym czterolatkom, a od roku
2017/2018 także 3-latkom.
Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego przewyższa liczbę miejsc w tym przedszkolu lub innej formie
wychowania przedszkolnego, burmistrz jest zobowiązany wskazać rodzicom inne publiczne
przedszkole lub niepubliczne przedszkole. Dla zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc Gmina
zobowiązana jest do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez burmistrza, do
którego przystępują osoby prowadzące niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 90 pkt. 1f ustawy o systemie Oświaty Regulamin otwartego konkursu ofert oraz
kryteria wyboru ofert określa rada gminy w drodze uchwały, uwzględniając konieczność
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zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego.
Radny p. M. Stępka zwrócił się z zapytaniem czy obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu
dotyczy miejsca na terenie gminy a nie np. w najbliższej miejscowości?
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska powiedziała, że dla dzieci
przedszkolnych obwodem jest gmina. Jeżeli np. rodzic złoży wniosek o przyjęcie dziecka do
Przedszkola w Szemudzie a po uwzględnieniu powyższych kryteriów okaże się, że nie nie może
zostać przyjęty do tego przedszkola, gmina musi zapewnić miejsce w innym przedszkolu na terenie
gminy. Jednak jeżeli odległość od miejsca zamieszkania dziecka do tego przedszkola będzie
przekraczała 3 km to gmina musi zapewnić dowóz.
Radny p. M. Stępka zwrócił się z zapytaniem czy ustawowe bezpłatne 5 godzin pobytu dziecka w
w Przedszkolu to są godziny „odgórnie” ustalone czy rodzic może sam zadecydować od której do
której godziny zostawia dziecko na 5 godzin?
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska powiedziała, że każde
przedszkole realizuję swoją podstawę programową, w której określa godziny dydaktyczne i inne
zajęcia. Rodzic nie może przyprowadzać dziecka, kiedy jest mu wygodnie, tylko musi się
dostosować do określonej podstawy programowej.
Po szczegółowym przeanalizowaniu przedstawionych kryteriów komisja zwróciła się z wnioskiem:
1) o wprowadzenie w §1 w pkt. 1 zmiany polegającej na zmianie zapisu: ”Kandydat, który jest
już wychowankiem danego przedszkola lub uczęszcza do danej szkoły” na zapis „Kandydat,
który sam lub którego rodzeństwo obecnie jest wychowankiem danego przedszkola lub
uczęszcza do danej szkoły”.
Zmiana ta została zaopiniowana przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
2) o wprowadzenie w §1 w pkt. 2 b) zmiany polegającej na mianie zapisu: „rodzic/opiekun
prawny” na „jeden z rodziców/ opiekunów prawnych”.
Zmiana ta została zaopiniowana przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
3) o zmniejszenie ilości przyznawanych punktów za kryterium wskazane w §1 w pkt. 2 b) z 4
punktów na 2 punkty.
Zmiana ta została zaopiniowana przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
4) o zwiększenie ilości przyznawanych punktów za kryterium wskazane w w §1 w pkt. 4 z 2
punktów na 4 punkty.
Zmiana ta została zaopiniowana przez komisję jednogłośnie pozytywnie.
Projekt powyższej uchwały wraz z poprawkami został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych
innych formach wychowania przedszkolnego.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
p. B. Siemek Pawłowska. Poinformowała, że zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego.
W myśl art. 20 c ust.1 w/w ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze
danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie
następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
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W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, rada gminy upoważniona jest, jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych
pod uwagę na drugim etapie, tzw. „kryteriów gminnych”. Mogą mieć one różną wagę. Rada gminy
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami
szkół prowadzonych przez Gminę Szemud.
Przy ustalaniu kryteriów uwzględniono potrzeby dziecka i jego rodziny, zgodne z lokalnymi
potrzebami, a także zgodne z reformą wychowania przedszkolnego. Za główne kryterium uznano
obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, którego celem jest przygotowanie
dziecka 5 – letniego do podjęcia obowiązków, które wynikają z rozpoczęcia edukacji szkolnej.
Zadbano również o to, aby dziecko uczęszczało do przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania a
także, aby nie rozdzielać rodzeństwa.
Radny p. M. Stępka zwrócił się z zapytaniem czy przedszkole, które przystąpi do konkursu i i go
wygra będzie musiało zorganizować na zasadach przedszkola samorządowego tylko jeden
konkretny oddział (przedewszystkim chodzi o płatność za pobyt w przedszkolu) czy w tym
momencie całe przedszkole będzie musiało działać na takich zasadach?
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska powiedziała, że na dzień
dzisiejszy nie może udzielić w tej kwestii jednoznacznej odpowiedzi, gdyż słyszała w tej kwestii
dwie różne interpretacje i w tej chwili czeka na opinię Radcy Prawnego.
Pani B. Siemek – Pawłowska powiedziała, że gmina stara się stworzyć możliwość otwierania
oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Radny p. T. Haase zwrócił się z zapytaniem czy Pan Kierownik ma wiedzę, czy Przedszkola
Niepubliczne mają miejsca na przyjęcie dodatkowych dzieci?
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia p. B. Siemek Pawłowska powiedziała, że ma
informacje, że przedszkola mają wolne miejsca, tylko nie wiadomo czy będą chciały przystąpić do
tego konkursu.
Radny p. M. Stępka zwrócił się z zapytaniem czy p. Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i
Zdrowia może się podjąć zobowiązanie, że po uzyskaniu stosownej interpretacji i spotkaniach z
przedstawicielami przedszkoli niepublicznych, przekaże Radzie informacje na temat tych spotkań?
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia powiedziała, że przekaże takie informacje i
zwróciła się z prośbą o wskazanie czy ma te informacje przekazać do biura rady czy na ręce
przewodniczącego.
Radny p. M. Stępka zwrócił się z wnioskiem o rozszerzenie zaproponowanych kryteriów i o
dodanie punktu, mówiącego o tym, że ocenie będzie również podlegać posiadanie własnej kuchni.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad ww. wnioskiem, wniosek został zaopiniowany negatywnie.
Radna p. M. Kąkol zwróciła się z wnioskiem o zamianę słów „organy” na „podmioty” w §3 ust. 2
załącznika do niniejszego projektu uchwały.
Wniosek ten został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na
lotnicze wykorzystanie terenu dla celów ratownictwa medycznego.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia
p. B. Siemek Pawłowska. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest wyrażenie
zgody na lotnicze wykorzystanie następujących działek:
1. działki o nr ewidencyjnym 685/2 – położona w miejscowości Szemud, stanowiąca własność
Gminy Szemud, wykorzystywanej jako boisko w pobliżu ul. Wejherowskiej, określonej
przez Dział Operacji Lotniczych SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe symbolem
GWE9a
2. działki o nr ewidencyjnym 39/8 – położona w miejscowości Kielno,
stanowiącej własność prywatną, wykorzystywana jako łąka przy ul. Szkolnej, określonej
przez Dział Operacji Lotniczych SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe symbolem
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GWE9c.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wstępnej lokalizacji
nowych przystanków dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej nr
P1451.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
p. R. Chustak. Poinformował, że dla ustanowienia lokalizacji nowych przystanków autobusowych
przy drogach których zarządcą nie jest Gmina Szemud wymagane jest podjęcie uchwały intencyjnej
opartej na art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz.U.
2013, poz. 260). Podjęta uchwała podlega przekazaniu właściwemu zarządcy drogi przy której
planowana jest lokalizacja przystanków w celu stwierdzenia zasadności i ustalenia warunków
bezpieczeństwa. Mieszkańcy wsi Zęblewo w dniu 05.03.2015 pisemnie zwrócili się do Wójta
Gminy Szemud o ustanowienie dwóch nowych lokalizacji przystanków wskazanych na załączniku
nr 1 do projektu niniejszej uchwały.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynkach remizy położonych we wsi
Częstkowo i Przetoczyno.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
p. R. Chustak. Poinformował, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gminy, 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 w przypadku, gdy po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość.
W związku z tym, że firma Interkar – Serwis Karol Dziecielski z siedziba 84-240 Reda ul. Św.
Wojciecha 20 wystąpiła z wnioskiem o podpisanie umowy na zlokalizowanie urządzeń
teleinformacyjnych w remizie w Częstkowie i remizie w Przetoczynie na okres 5-ciu lat, po
uprzednim uzgodnieniu z zarządcami lokali należy podjąć niniejszą uchwalę.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
O godzinie 15.20 Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. W. Hoppa ogłosił 5- minutową
przerwę, po której wznowiono obrady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel
publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działki nr 389/1
i nr 389/18 położone w obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest w yrażenie zgody na odpłatne
nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud ww. nieruchomości. Komisja Rolnictwa
i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud w dniu 17 marca 2015 r. dokonała wizji w terenie i zaopiniowała
wniosek nabycie niniejszej działki pozytywnie.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na cel
publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działki nr 15/9, 15/10,
41/2, 30/2, 30/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest w yrażenie zgody na odpłatne
nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud ww. nieruchomości. Działka ta zostanie przeznaczona
pod rozbudowę drogi. Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud w dniu 17 marca 2015 r.
dokonała wizji w terenie i zaopiniowała wniosek nabycie niniejszej działki pozytywnie.
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Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie odpłatnego nabycia na
cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 440/2
położonej w obrębie geodezyjnym Warzno gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest w yrażenie zgody na odpłatne
nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud ww. nieruchomości. Działka ta stanowi poszerzenie drogi
gminnej. Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud w dniu 17 marca 2015 r. dokonała
wizji w terenie i zaopiniowała wniosek nabycie niniejszej działki pozytywnie.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nieodpłatnego nabycia
na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 388/13
położona w obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. Poinformowała, że celem podjęcia niniejszej uchwały jest w yrażenie zgody na
nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud ww. nieruchomości. Działka ta stanowi drogę
dojazdową.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazwy ulicy
w obrębie geodezyjnym Łebno.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
p. M. Cieśla. Poinformowała, że Nadaje się gruntom stanowiącym drogę dojazdową, położonym
w obrębie geodezyjnym Łebno, obejmującym działkę nr 134 i nr 142, stanowiącym własność Gminy
Szemud, następującą nazwę: ulica Jaśminowa.
Położenie ww. ulicy, nazwę przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszego projektu
uchwały.

Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w uchwale nr V/38/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik. Poinformowała, że z
uwagi na wystąpienie w uchwale nr V/38/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego oczywistych omyłek
pisarskich, istnieje konieczność ich sprostowania.
Omyłki dotyczą roku podjęcia uchwały (2014 zamiast 2015) oraz przeznaczenia pomocy finansowej
(rozbudowa drogi zamiast przebudowa drogi), przy czym w uzasadnieniu do projektu uchwały
zakres planowanej pomocy został określony w sposób prawidłowy.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Projekt niniejszej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. T. Pustelnik. Poinformowała, że w
związku z zamiarem emisji obligacji na finansowanie w 2015 r. planowanego deficytu budżetu
Gminy Szemud oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, niezbędne jest uzyskanie
zgody Rady Gminy na emisję obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu określonych w przedstawionym projekcie uchwały.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany w Budżecie
Gminy Szemud na rok 2015.
Projekt niniejszej uchwały zgodnie z projektem przekazanym radnym przedstawiła Skarbnik
Gminy p. T. Pustelnik. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zmiany do niniejszego projektu
uchwały w zakresie wydatków. Zmiany te nie powodują zmian w ogólnej kwocie wydatków i
dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach inwestycji w dziale 010 - Rolnictwo i
Łowiectwo oraz w dziale 600 - Transport i łączność oraz pomiędzy rozdziałami w zakresie działu
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801 "Oświata i wychowanie" w części dotyczącej dotacji dla przedszkoli na finansowanie kosztów
związanych z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych. W ślad za tą zmianą nastąpiło uaktualnienie
załącznika dotacyjnego.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. I. Czarnowski powiedział, że zmiany w budżecie w głównej
mierze dotyczą wprowadzenia znacznych środków na inwestycje drogowe. Ponadto
p. I. Czarnowski powiedział, że w wykazie w zadań inwestycyjnych są jeszcze zadania do realizacji
i ma nadzieję, że na te inwestycje również znajdą się środki i zostaną one zrealizowane.
Projekt niniejszej uchwały wraz z przedstawionymi zmianami został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
16. 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
zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami dotyczącymi
wydatków uwzględnionymi w zarządzeniu Wójta Gminy z dnia 27 lutego br. i 17 marca br., a także
zmian uwzględnionych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Szemud z dnia 27 marca
2015 r. objętych projektem przekazanym radnym oraz zmianami wprowadzonymi do tego projektu.
Zmiany dotyczące roku 2015 obejmują stronę dochodową (zmniejszenie ogólnej planowanej kwoty
dotacji z Budżetu Państwa na wydatki bieżące z zakresu opieki społecznej oraz zwiększenie tyt.
udziału Lasów Państwowych w realizacji modernizacji drogi gminnej), stronę wydatkową (zmiany
w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych) oraz w zakresie przychodów
(zwiększenie kwoty wolnych środków).
W wyniku zmian wprowadzonych w budżecie na rok 2015 zmian zmniejszyła się o 1.816.588 zł
ogólna kwota wydatków bieżących, na które składa się ogólne zmniejszenie o 1.976.318 zł dotacji
celowych z Budżetu Państwa oraz zwiększenie pozostałych dochodów na kwotę 159.730 zł.
Ponadto w celu sfinansowania planowanych zwiększeń po stronie wydatkowej w budżecie po
stronie przychodów uwzględniono wolne środki w kwocie 1.075.860 zł.
Na ogólną kwotę zmniejszenia wydatków w wys. 740.728 zł w stosunku do danych z poprzedniej
WPF składa się zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o 1.771.733 zł (co jest
konsekwencją głównie zmniejszenia kwoty dotacji z Budżetu Państwa) oraz zwiększenie o
1.031.005 zł środków na wydatki inwestycyjne.
Zmiany wprowadzone w Wykazie przedsięwzięć do WPF obejmują jedno przedsięwzięcie
wieloletnie polegające na obsłudze bankowej Gminy, w związku z upływem w połowie roku
terminu obowiązywania dotychczasowej umowy.
Projekt niniejszej uchwały wraz z przedstawionymi zmianami został zaopiniowany pozytywnie
jednogłośnie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia Regulaminu
Rady Gminy Szemud.
Projekt niniejszej uchwały zgodnie z projektem przekazanym radnym przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. I. Czarnowski.
Radny p. J. Nawrocki powiedział, że nieuzasadniony jest zapis dot. zakazu łączenia funkcji członka
komisji Rewizyjnej z funkcją członka Komisji Finansów, gdyż komisja rewizyjna nie kontroluje
pracy Rady tylko pracę Wójta Gminy.
Radny p. M. Stępka powiedział, że jeżeli ktoś wyraża taką wolę, to jet w stanie zrezygnować z
funkcji przewodniczącego komisji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. I. Czarnowski powiedział, że ten zapis powstał w wyniku prac
komisji.
Projekt powyższej uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia woli zawarcia
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szemud a Gminą Miasta Gdańska
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dotyczącego powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego
polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego
przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Szemud .
Projekt niniejszej uchwały przedstawił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Odpadami p. E. Taube. Poinformował, że w związku z planowaną budową Zakładu Termicznego
Przetwarzania Odpadów w Gdańsku, Rada Gminy Szemud wyraziła wolę zawarcia z Gminą Miasta
Gdańska porozumienia międzygminnego i powierzenia Gminie Miasta Gdańska wykonania
zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie
termicznego przekształcania całości frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych
pochodzących z terenu Gminy Szemud.
Projekt niniejszej uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
19. Wolne wnioski.
Nie zgłoszono.
20. Zakończenie posiedzenia.
O godz. 17.40 przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji p. W. Hoppa podziękował
wszystkim za udział w posiedzeniu i uznał je za zamknięte.

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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