Rejestr uchwał Rady Gminy Szemud
Kadencja 2010-2014
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Uchwała w sprawie:
Rok 2010
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szemud
wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Szemud do dokonywania
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Szemud
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud
powołania stałych komisji Rady Gminy Szemud
wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Szemud
określenia wysokości stawki podatku od ciągników siodłowych i
balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od nie
mniej niż 40 tono liczbie osi 3 z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
zmiany uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego zmienionej uchwałami: nr LV/536/2010 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 września 2010 r. oraz nr LVII/551/2010 Rady Gminy
Szemud z dnia 25 października 2010 r., a także przyjęcia jednolitego
tekstu tej uchwały
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2010 r.
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szemud
Rok 2011
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2011
dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szemud Nr LI/469/2010 z dnia 30
czerwca 2010r.w sprawie : powołania składu i określenia terminów
posiedzeń Komisji Mieszkaniowej
wprowadzenia Regulaminu używania lokali , porządku domowego i
współżycia mieszkańców w lokalach wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Szemud
podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego
szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2011
roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach których organem prowadzącym jest
Gmina Szemud
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na
dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i
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43

Dobrzewinie” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011
– 2020
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2011
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łebno
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych mających charakter cywilno prawny,
przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom podległym oraz warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Kowalewo , gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Kowalewo, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011r.
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2011, przyjętego Uchwałą Nr IV /
13 / 2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21 stycznia 2011 roku
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2012 środków stanowiących fundusz sołecki
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno,
Zęblewo gmina Szemud zmienionej uchwałą nr XLI/376/2009 z dnia 10
listopada 2009
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szemud obejmującego część działki nr 471 w gm. Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szemud, gm. Szemud obejmującego działki nr 828/6 i
części działek nr 804, 808 i 828/7
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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30.06
67

fragmentu wsi Szemud obejmującego część działki nr 27/8 w gm. Szemud
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011 r.
zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach
ustalenia planu sieci gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
mających siedzibę na obszarze gminy Szemud oraz określenia granic ich
obwodów
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położne
w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
upoważnienia pana Stefana Miotke kierownika Referatu Planowania
Przestrzennego Ochrony Środowiska i Inwestycji do udzielenia
odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na
skargę Pana Andrzeja Fijałkowskiego reprezentowanego przez Aleksandrę
Zarębę oraz do udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania przed
sądami administracyjnymi
zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud
na lata 2011-2013
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania
zespołu interdyscyplinarnego.
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, w
miejscowości Karczemki
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta, stanowiącej własność Gminy
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Warzno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Warzno, gm. Szemud
wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako część działki nr 184/33 położonej w obrębie geodezyjnym
Kamień, gm. Szemud, będącej własnością Gminy Szedmud
wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 109/4 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud,
będącej własnością Gminy Szemud
zmiany uchwały nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca
2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2010
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11.08
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zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2010
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2010 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2010 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2010r.
zatwierdzenia Zarządzenia Nr 85/III/2011 Wójta Gminy Szemud z dnia
02.06.2011 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania
ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci
wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych
kandydatach na ławników do sądów powszechnych
ustalenia wysokosci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych
maksymalnej wysokości wynagrodzenia opiekuna dziennego oraz zasad
jego ustalania
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011r.
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kary
umownej naliczonej Panu Maciejowi Gniech prowadzącemudziałalność
gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budowlane „GNIECH”
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar
umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Drogowo – Mostowemu
„DROMOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26
nie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia kar
umownych naliczonych Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „WODKANGRZENKOWICZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach przy ul.
Chmieleńskiej 17
ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad
usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym SZEMUD, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym ŁEBNO , gm. Szemud
założenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gdański Obszar
Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gminę Szemud
zmiany uchwały nr VI/45/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 30 marca
2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szemudzie, zmienionej uchwałą nr VIII/64/2011 Rady Gminy Szemud z
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06.10

dnia 2 czerwca 2011 r.
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kary
umownej naliczonej Pani Agnieszce Przezwickiej – Litwin, prowadzącej
działalność gospodarczą pod nazwą „InstalEko Projektowanie,
Kierowanie, Nadzór”
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011 r.
budowy pomnika
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
uchwalenia zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego fragmentów wsi Grabowiec w gminie Szemud
sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy
Szemud z dnia 25.10.2006 r. fragmentów wsi Będargowo, Bojanowo,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno,
Zęblewo w gminie Szemud
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Głazica i wsi Koleczkowo w gminie Szemud
uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Częstkowo w gminie Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Będargowo
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień, Kielno i
Przetoczyno
zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Dzieci to nasza
przyszłość –Wsparcie uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy
Szemud w ramach rozwijania zainteresowań oraz wyrównywania szans
edukacyjnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską
zmieniająca Uchwałę Nr XI/93/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 11
sierpnia 2011r w sprawie ustalania opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola prowadzone przez Gminę Szemud
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonych w obrębie geodezyjnym Kamień , gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym KAMIEŃ, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
odwołania wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud
wystąpienia ze Stowarzyszenia Turystycznego „Ziemia Wejherowska”
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Szemud na lata 2011-2025
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Łebieńska Huta
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
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zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebieńska Huta
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu oznaczonego symbolem 11.149.PU,KS we wsi Kielno
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011 r.
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szemud
określania Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
zmian w Statucie Gminy Szemud
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr XXXI/284/2009 z dnia 30.03.2009r.
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Rozbudowa boiska sportowego w Szemudzie i drogi
dojazdowej – I etap” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich
porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę
Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi
wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Wójt Gminy Szemud
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2012 rok na obszarze Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2011 2020 przyjętej uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21
stycznia 2011r.
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Rębiska, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
wystąpienia ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2012
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2012”
utworzenia Zespołu Szkół w Bojanie, ul. Wybickiego 38
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2011
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2011 r.
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
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w obrębie geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud
obciążenia służebnością gruntową (drogową) nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Szemud , położonej w obrębie deodezyjnym Szemud
ustanowienia użytku ekologicznego "Okuniewskie Łąki"
bezpłatnego użyczenia nieruchomości, położonych w obrębie
geodezyjnym Łebno i Głazica stanowiących własność GMINY SZEMUD
oraz poniesienia kosztów związanych z realizacją Projektu pt.:”Szlak
turystyczno-przyrodniczy przez Kaszubskie Legendy”
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do
realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i
systemie pieczy zastępczej
zmiany uchwały nr XVIII/149/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 1 grudnia
2011r. w sprawie przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem
31.12.2011r.
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2012
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012
2020
Rok 2012
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej nr 413/6 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, gm.
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 413/18 położnej w obrębie geodezyjnym
Donimierz, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka 321/7 położnej w obrębie geodezyjnym Bojano,
gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 509/19 położonej w obrębie geodezyjnym
Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 415/10, 415/11, 415/20, 415/21 położonej w
obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 415/40 i 415/41 położonej w obrębie
geodezyjnym Kielno, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Donimierz
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
odpowiedzi na skargę Wojewody Pomorskiego wniesioną przez
Wojewodę Pomorskiego na Uchwałę X/80/2011 Rady Gminy Szemud z
dnia 03 sierpnia 2011 r. wraz z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego
sprostowania omyłek pisarskich w treści uchwały Nr XVII/147/2011 Rady
Gminy Szemud z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zespołu
Szkół w Bojanie, ul. Wybickiego 38
odwołania II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud
określenia wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 2020 przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29
grudnia 2011r.
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013
zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w
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planowanych dochodach
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano
przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud dot.
fragmentów wsi Bojano
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Kamień i Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno
zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Szemud na lata 20122015
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 66/12 położonej w obrębie
geodezyjnym Łebieńska Huta, gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej nr 193/5 położonej w obrębie geodezyjnym
Kamień, gm. Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Szemud gm.
Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Kieleńska
Huta gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 121/6, 122/11, 120/1 położonych w obrębie
geodezyjnym Przetoczyno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 215/22 położnej w obrębie geodezyjnym
Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 287/31 położnej w obrębie geodezyjnym
Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 287/30 położnej w obrębie geodezyjnym
Dobrzewino, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 106/42 położnej w obrębie geodezyjnym
Łebno, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 106/29 położonej w obrębie
geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 582 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
dofinansowania budowy „Bramy Piaśnickiej" przez Stowarzyszenie
„Rodzina Piaśnicka" w Wejherowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2013 środków stanowiących fundusz sołecki
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2012, przyjętego Uchwałą Nr
XVII/145/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 1 grudnia 2011 roku
zmian w składach Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz
Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i
Dróg Rady Gminy Szemud
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aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Częstkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bojano
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Budowa placu treningowego wraz z częścią rekreacyjną dla
druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie- etap II” w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Nasze miejsce spotkań” – przebudowa, rozbudowa na cele
świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z zagospodarowaniem terenu
przylegającego do budynku" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bojanie” w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
przyjęcia zmian w Statucie Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni
rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Karczemek na Wójta
Gminy Szemud
wyrażenia woli zakupu używanego samochodu pożarniczego na potrzeby
Gminy Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/12 położonej w obrębie
geodezyjnym Warzno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 238/1, 238/2 położonych w obrębie
geodezyjnym Szemud, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 158/58, 158/67 położonych w obrębie
geodezyjnym Szemud, gm. Szemud
zmiany uchwały Rady Gminy Szemud nr XII/139/2011 z dnia 1 grudnia
2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska
Huta
zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno,
Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego
cz. działki nr 477/7
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gm. Szemud
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Szemud
upoważnienia Wójta Gminy Szemud do zawarcia umowy z
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni na
odbiór ścieków z terenu Gminy Szemud z wsi Koleczkowo, Bojano,
Dobrzewino i Karczemki
zmian w uchwale nr XX/171/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 1 marca
2012r. w sprawie określenia wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud
nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Szemud"
zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Dobre lepszego
początki czyli przedszkolne przygotowania do wieku decydowania”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
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działka nr 242/7 położonejw obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39 położonej w obrębie
geodezyjnym Będargowo, gm. Szemud
zatwierdzenia Zarządzenia Nr 290/III/2012 Wójta Gminy Szemud z dnia
25.05.2012 r. w sprawie zakazu używania wody do podlewania terenów
zielonych i nawadniania gruntów rolnych z gminnej sieci wodociągowej
dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Częstkowo
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bojano
uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Donimierz, Karczemki
i Koleczkowo
powołania Komisji statutowej
ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze
ustalenia wysokości środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej i nauczycieli emerytów i rencistów
oraz regulaminu dysponowania środkami finansowymi na pomoc
zdrowotną
zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobre lepszego początki czyli
przedszkolne przygotowania do wieku decydowania” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013
założenia Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie oraz utworzenia
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Koleczkowie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 2020 przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29
grudnia 2011r.
wyznaczenia wiceprzewodniczącego do zlecania podróży służbowych w
stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy oraz określenie
szczegółowych zasad zwrotu kosztów pojazdu samochodem nie będącym
własnością Gminy radnym odbywającym podróż służbową
potwierdzenia czynności Wiceprzewodniczących Rady Gminy dla zlecenia
wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2011
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2011
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2011 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2011 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za rok 2011
bezpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr
199/19 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud stanowiącej własność
Gminy Szemud w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
pod nazwą "Pomorskie Parki Nordic Walking"
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 385/102, 385/103, 385/104 i
385/105 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud
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nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 153/18 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 273/2 położonej w obrębie geodezyjnym
Bojano, gm. Szemud
uchwalenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Będargowo obejmującego działkę nr 63/3 w
gm. Szemud
przystąpienia
Gminy Szemud do metropolitalnego
Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
przyjęcia Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
sprostowania uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 28
czerwca 2012r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
oraz warunków i sposobu ich przyznawania
sprostowania omyłek pisarskich w treści uchwały Nr XXVI/233/2012
Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie założenia
Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie oraz utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXV/224/2012 z
dnia 14.06.2012r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości
Częstkowo
ustalenia podziału gminy na obwody głosowania
zmiany uchwały nr LVIII/564/2010 Rady Gminy Szemud z dnia 10
listopada 2010 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 2020 przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 29
grudnia 2011 r.
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 –
2020 (2024) przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 grudnia 2011 r.
przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II BezpieczeństwoDostępność- Rozwój” Edycja -2013 w zakresie realizacji projektu pod
nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 151017 G Kielno-Czeczewo w
miejscowości Kielno i Warzno Gmina Szemud” – w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Kielno gm.
Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Szemud gm.
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 152 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno,
gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 183/25 i 183/26 położonych w obrębie
geodezyjnym Przetoczyno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 286/30 położnej w obrębie geodezyjnym
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Dobrzewino, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 281, 286/17, 286/24, 286/11,
286/9 położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2012, przyjętego Uchwałą Nr
XVII/145/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 1 grudnia 2011 roku
obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego
wyboru przewodniczącego Komisji statutowej
ustalenia podziału gminy na obwody głosowania
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. "Przebudowa OSP Częstkowo" w ramach osi IV działania
„Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Będargowie" w
ramach osi IV działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w
Koleczkowie, na dz. nr 480/6" w ramach osi IV działania „Odnowa i
rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń WOK w Szemudzie z
dostosowaniem do wymogów sali konferencyjno- szkoleniowej dla użytku
społeczności lokalnej" w ramach osi IV działania „Odnowa i rozwój wsi"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Częstkowo
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Będargowo
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Koleczkowo
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Łebieńska Huta
zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 –
2020 (2024) przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 grudnia 2011r.
zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 49/10, 49/12, 49/19, 49/26
położonych w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87/3 położonej w obrębie
geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 87/5 położnej w obrębie geodezyjnym Łebno,
gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 53/5 i 42/3 położonych w obrębie
geodezyjnym Będargowo, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 397/20, 397/24 położonych w obrębie

geodezyjnym Koleczkowo, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2013”
rozwiązania porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy
Szemud dotyczącego powierzenia niektórych zadań i kompetencji z
zakresu działania Starosty Wejherowskiego przez organy Gminy Szemud
zmian dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Szemud
wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od spółki Ekolan Spółka Akcyjna
wyrażenia zgody na zawarcie umowy sponsoringu ze spółką EKOLAN
Spółka Akcyjna
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania : pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Szemud w: Kamieniu, Kielnie, Rębiskach, Szemudzie, Kowalewie
i Dobrzewinie" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Szemud
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud
podziału gminy Szemud na sektory w celu zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 –
2020 (2024) przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 grudnia 2011r.
określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł tych w sprawie: dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i
wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Bedargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz,
Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo,
Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska,
Szemud, Szemudzka Huta. Warzno, Zęblewo gmina Szemud.
uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r.w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi
Przetoczyno
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Dobrzewino
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
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metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych
na potrzeby działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Gminy Szemud w ramach programu pomocy de minimis
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2013
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2013
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2012 –
2020 (2024) przyjętej uchwałą nr XVIII/158/2011 Rady Gminy Szemud z
dnia 29 grudnia 2011r.
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013
– 2023
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2012 r.
Rok 2013
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 365/96 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Grabowiec
uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud dot. fragmentów wsi Jeleńska Huta
uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud dot. fragmentów wsi Bojano
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Karczemki
regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Szemud
zmiany Uchwały Nr XXI/296/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy
Szemud z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013”
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające
finansowanie
operacji
pn.
„Budowa
boiska
wielofunkcyjnego w Bojanie” w ramach PROW 2007-2013
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Budowa placu treningowego
wraz z częścią rekreacyjną dla druhów OSP i mieszkańców w Częstkowie
– II etap” w ramach PROW 2007-2013
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „”Nasze miejsce spotkań” –
przebudowa, rozbudowa na cele świetlicy wiejskiej w Rębiskach wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegającego budynku” w ramach PROW
2007-2013
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie
nadania medalu "Zasłużony dla Gminy Szemud"
ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności przejazdu i przechodu
na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117/5 stanowiącej własność
Gminy Szemud, położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, w
miejscowości Karczemki na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
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nieruchomości oznaczonych jako działki nr 126/2, 120/37, 120/24, 120/35,
120/39, 120/33, 125/3, 125/1 położonych w obrębie geodezyjnym Kielno,
gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości zabudowanej
oznaczonej jako działka nr 16/16 położonej w obrębie geodezyjnym
Kielno, gm. Szemud stanowiącej własność Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta
przystąpienia do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Bojano i Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Przetoczyno
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino,
Przetoczyno
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
przejęcia w zarząd drogi powiatowej
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2014 środków stanowiących fundusz sołecki
zamiaru skorzystania z pomocy na realizację zadania polegającego na
przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w ramach działania
8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia
27 grudnia 2012 r.
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta
prośby Rady Gminy Szemud do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie
kandydatury osoby mającej pełnić funkcję Wójta Gminy Szemud w trybie
wyznaczenia przez Prezesa Rady Ministrów
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno i Szemud
regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Szemud
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 90/3 położonej w obrębie
geodezyjnym Kamień, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 139/18, położonej w obrębie
geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
oddania w odpłatny najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Gminy
Szemud położonej w Karczemkach
udziału Gminy Szemud w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
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dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata
2013 – 2023, przyjętej w drodze uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady
Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012 r., do nowych wymogów
ŚLUBOWANIE WÓJTA
wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy Gminą
Szemud
a
Województwem
Pomorskim,
w
postępowaniu
odszkodowawczym dotyczącym określenia wysokości odszkodowania za
nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Pomorskiego od Gminy
Szemud na potrzeby realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do trójmiasta - odc.
Chwaszczyno – Koleczkowo”
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 66/75, 66/83, położonych w
obrębie geodezyjnym Kamień, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 106/35, 106/11, 106/18
położonych w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 106/43, 106/44 położnych w obrębie
geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 201/1, 201/5 położonych w
obrębie geodezyjnym Przetoczyno, gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 511/13 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Leśno gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Dobrzewino
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego działkę nr 63/5 w gm. Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 - 30/25 w gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 353/5 - 353/9 w gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 60/2 - 60/5 w gm. Szemud
zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno,
Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego
cz. działki nr 477/7
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szemud obejmującego cz. działki nr 459/1 w gm. Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
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Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Bojano
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Dobrzewino
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Koleczkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Donimierz i Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Kamień
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Częstkowo
przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Szemud na
lata 2013-2025
udziału Gminy Szemud w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
przyjęcia rezolucji do Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie
konieczności budowy Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
przyjęcia rezolucji do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie konieczności budowy Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiejskiej
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wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiacej
własność Gminy Szemud położonej w Karczemkach
zmiany treści załącznika do uchwały nr XXXII/319/2012 Rady Gminy
Szemud z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2013
zmiany uchwały nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 31
stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielnie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 20132023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013-2023, przyjętej w drodze uchwały
Nr XXXIV/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012r., do
nowych wymogów
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Zagospodarowanie terenu
wokół boiska sportowego w Koleczkowie, na dz. nr 480/6”
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Przebudowa pomieszczeń
WOK w Szemudzie z dostosowaniem do wymogów sali konferencyjno –
szkoleniowej dla użytku społeczności lokalnej”
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Będargowie”
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
wygaszenia mandatu Radnego Gminy Szemud
podjęcia działań w sprawie przywrócenia przejezdności drogi KarczemkiTuchom
ŚWIĘTO SAMORZĄDU GMINNEGO
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 46 położonej w obrębie
geodezyjnym Grabowiec, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 87/16 położnej w obrębie geodezyjnym
Grabowiec, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 20/8, 20/7, 856/7, położonych w
obrębie geodezyjnym Szemud, gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 528/7 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Szemud,
udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego transportu
zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szemud
oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji
publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 224
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Donimierz,
Dobrzewino, Warzno, Jeleńska Huta, Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Łebno
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uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud dot. fragmentów wsi Bojano i Łebieńśka
Huta
zatwierdzenia Zarządzenia Nr 486/III/2013 Wójta Gminy Szemud z dnia
17.06.2013 r. w sprawie zakazu używania wody do podlewania terenów
zielonych i nawadniania gruntów rolnych z gminnej sieci wodociągowej
dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
zmian w składzie Komisji statutowej
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2012
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2012
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2012 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2012 r.
uchylenia uchwały nr XXXIV/353/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany uchwały nr XXXIV/352/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
uchwalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud
dofinansowania dowozów szkolnych z budżetu gminy Szemud dzieciom /
uczniom nie spełniającym kryteriów odległości o których mowa w art.14a
ust.2 i art.17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
zmiany regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na
zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierajacych azbest , zawartego
w uchwale Nr IV/14/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 21.01.2011r. ,
dotyczącej dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest
przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Szemud na rok 2013
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kowalewo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 509/30, 509/31, 509/34
położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 509/40 położnej w obrębie geodezyjnym
Bojano, gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 130 położonej w obrębie
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geodezyjnym Przetoczyno, gm. Szemud
bezpłatnego użyczenia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr
388/5 położonej w obrębie geodezyjnym Kamień stanowiącej własność
Gminy Szemud
bezpłatnego użyczenia nieruchomości oznaczonych jako działka nr 165
oraz część działki nr 159/4, położonych w obrębie geodezyjnym Szemud
stanowiących własność Gminy Szemud
zmiany uchwały Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. dotyczącej uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bedargowo, Bojano,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta. Warzno,
Zęblewo gmina Szemud dotyczącej fragmentu wsi Szemud obejmującego
cz. działki nr 477/7
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Donimierz i Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Dobrzewino
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Dobrzewino
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Koleczkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Częstkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentów wsi Bojano
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października

446

447

448

449
450
451

452
XLIII

453

26.09

454

XLIV

455

07.10

456
XLV
XLVI

457
458
459
460
461
462

463

464

14.10
29.10

2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Kamień
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające
finansowanie
pierwszego
etapu
operacji
pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy
Szemud w: Kamieniu, Szemudzie, Kowalewie i Dobrzewinie”
zmiany uchwały nr XXXIII/336/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 31
stycznia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielnie, zmienioną uchwałą nr XXXVIII/396/2013 Rady
Gminy Szemud z dnia 23 maja 2013 r.
zmiany uchwały nr XXXI/309/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek
budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł
tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu
finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
zmian w składach komisji stałych Rady Gminy Szemud
uchylenia zakazu używania wody do podlewania terenów zielonych i
nawadniania gruntów rolnych z gminnej sieci wodociągowej dla
odbiorców z terenu Gminy Szemud przyjętego Uchwałą nr XL/415/2013
Rady Gminy Szemud z dnia 27.06.2013r.
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Leśno
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
uchylenia uchwały Rady Gminy Szemud Nr XLII.428.2013 z dnia 30
sierpnia 2013r. w sprawie dofinansowania dowozów szkolnych z budżetu
Gminy Szemud dzieciom /uczniom nie spełniającym kryteriów odległości,
o których mowa w art.14a ust.2 i art.17 ust.2 ustawy z dnia 7 września
1991r o systemie oświaty
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy
Wojewódzkiej w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu
radiowozu dla Komisariatu Policji w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kowalewo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, w zakresie dotyczącym działki nr 217/3 we wsi Przetoczyno w
gm. Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kielno obejmującego działki nr 30/20 - 30/25 w gm.
Szemud
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uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 60/2 - 60/5 w gm. Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Kamień obejmującego działki nr 353/5 - 353/9 w gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Przetoczyno obejmującego część działki nr 410 w gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
fragmentu obrębu Dobrzewino, miejscowość Karczemki w gm. Szemud
przystąpienia do zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Kielno i Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szemud do stowarzyszenia gmin
p.n.: „Samorządowe Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej
S6”
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdynia w granicach Gminy
Szemud
udziału w konkursie „Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG) – KONKURS nr
2/POIiŚ/9.3/2013
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Szemud
uchylenia uchwały nr XLIII/452/2013 z dnia 26 września 2013r. w sprawie
uchylenia zakazu używania wody dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
przyjętego Uchwałą nr XL/415/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
27.06.2013r.
uchylenia Uchwały nr XL/415/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
26.06.2013r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 486/III/2013 Wójta
Gminy Szemud z dnia 17.06.2013 r. w sprawie zakazu używania wody do
podlewania terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z gminnej
sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu
gospodarki niskoemisyjnej
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2014”
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 482/16 oraz działki nr 482/8,
482/17 i 482/22 położonych w obrębie geodezyjnym Kielno, gm. Szemud

zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Szemud gm.
Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 2023 przyjętej uchwałą nr XXXVI/367/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2013 r. w sprawie dostosowania Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2013 – 2023, przyjętej w drodze
uchwały Nr XXXII/323/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 27 grudnia 2012
r., do nowych wymogów
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 20142024
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2014
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie do gminnego zasobu
nieruchomości, działek oznaczonych nr 302/5 i 302/7 położonych
w obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2014
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zmiany wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2014
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2013 r.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/231/2012 Rady Gminy
Szemud z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości
środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej i nauczycieli
emerytów i rencistów oraz regulaminu
dysponowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną
SESJA NADZWYCZAJNA – UCHWAŁ NIE PODJĘTO
Rok 2014
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku
albo
świadczenia
rzeczowego
w postaci
produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
”Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
zmiany (obniżenia) wysokości stawek podatku od środków transportowych
przyjętych w drodze uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych
realizacji ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Szemud na lata 2014-2020”
regulaminu utrzymania czystości i porządku na trenie Gminy Szemud
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Zęblewo
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Szemudzka Huta
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Warzno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Warzno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Będargowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 205/36 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 205/39 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 24, 31, 32, 49, 62, 92, 98, 108,
149, 155, 161, 185, 203, 206, 234, 238 położonych w obrębie
geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 49/3 położonej w obrębie
geodezyjnym Łebieńska Huta, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 152/3 położonej
w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta, Gm. Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Łebieńska Huta, gmina Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Donimierz, gmina Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Bojano, gmina Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Bojano, gmina Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Kielno, gmina Szemud
uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla fragmentu wsi Koleczkowo, gmina Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Dobrzewino
potwierdzenia woli udziału Gminy Szemud jako członka Stowarzyszenia
Gdański Obszar Metropolitalny w realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
upoważnienia Wójta Gminy Szemud do reprezentowania Gminy Szemud
w Stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2015 środków stanowiących fundusz sołecki
określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 przyjętej w
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drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2014-2024
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Kamień gm.
Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 396/42, 396/58, 396/59,
396/55, 396/45, 396/75, 396/80 położonych w obrebie geodezyjnym
Kamień, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 184/6 położonej w obrębie geodezyjnym Przetoczyno, Gm.
Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Szemud z dnia 25 października
2006r. nr LVI/465/2006 fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo,
Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Kieleńska Huta,
Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno,
Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno, Zęblewo gmina
Szemud, dotyczącej fragmentu wsi Bojano
zmiany uchwały nr XXXIV/352/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 28
lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2014-2024
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
realizacji ”Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Szemud na lata 2014-2020”
zmiany uchwały Nr XL/410/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca
2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie
Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego
transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud środków
stanowiących fundusz sołecki
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej w Częstkowie przy ulicy Strażackiej nr 1, na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Częstkowie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej w Szemudzie przy ulicy Kwidzińskiego nr 1, na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemudzie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Łebnie przy ulicy Kartuskiej nr 10, na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebnie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej Bojanie przy ulicy Wybickiego nr 16, na rzecz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bojanie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w
Przetoczynie przy ul. Pomorskiej nr 21, na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przetoczynie
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości
położonej w Kielnie przy ul. Oliwskiej 85, na rzecz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kielnie
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ogłoszenia konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej dla Gminy
Szemud w postaci logo Gminy
określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich
przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli
emerytów
i rencistów
w szkołach
i placówkach
oświatowych
prowadzonych przez Gminę Szemud
wyrażenia zgody na oddanie w najem sali gimnastycznej stanowiącej
własność Gminy Szemud położonej w Bojanie
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Gminy
Szemud
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 509/45, 509/46, 509/48
położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako dzialka nr 408/1 położonej w obrebie
geodezyjnym Warzno, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud udziału
1/9 w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 401/27
położonej w obrebie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59 położonej w obrebie
geodezyjnym Rębiska, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 411/4, położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 362/7 położonej w obrebie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
dzialka nr 146 położonej w obrebie geodezyjnym Rębiska, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Donimierz
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Budowa budynku socjalnego ze sceną widowiskową wraz z
zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie" w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr XXX/283/2012 z dnia 24.10.2012r.
zmiany treści załącznika do uchwały nr L/494/2013 Rady Gminy Szemud
z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2014
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
wyrażenia zgody na zawarcie ugody administracyjnej pomiędzy Gminą
Szemud a Powiatem Wejherowskim w postępowaniu odszkodowawczym
dotyczącym określenia wysokości odszkodowania za nieruchomości
przejęte na rzecz Powiatu Wejherowskiego od Gminy Szemud na potrzeby
realizacji inwestycji drogowej - przebudowy i rozbudowy drogi
powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemki - etap II, w miejscowości
Kielno, Gm. Szemud
ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej lub inne formy
wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Szemud
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
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komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
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
zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Koleczkowo,
Gm. Szemud
zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przetoczyno,
Gm. Szemud
zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm.
Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
działki nr 193/6 położonej w obrebie geodezyjnym Kamień, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud działki nr
162 położonej w obrebe geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2013
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2013
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2013 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2013 rok
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
zmiany Uchwały Rady Gminy Szemud nr LIII/513/2014 z dnia 27 lutego
2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w
msc. Będargowo, Głazica, Kieleńska Huta, Kielno, Łebno, Szemud " w
ramach Oś IV Leader, działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Będargowo zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr XXX/281/2012 z dnia 24.10.2012r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Głazica zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr LVI/545/2010 z dnia 21.10.2010r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kieleńska Huta zatwierdzonego
uchwałą Rady Gminy Szemud nr LIV/526/2010 z dnia 21.09.2010r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kielno zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr LI/485/2010 z dnia 30.06.2010r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Łebno zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr V/21/2011 z dnia 17.02.2011r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr LV/564/2014 z dnia 29.05.2014r.
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Warzno zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr XXXIII/299/2009 z dnia 18.06.2009r.
zmiany Uchwały Rady Gminy Szemud nr VI/583/2014 z dnia 17 czerwca
2014r. w sprawie: wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy
na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrów wsi na terenie
Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kieleńska Huta, Kielno,
Łebno, Szemud" w ramach Oś IV Leader, działania „Odnowa i rozwój
wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na obszarze
gminy Szemud
wyrażenia zgody na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu
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Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Nr LVI/570/2014 Rady
Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014r w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty
wyrażenia zgody na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącej uchwały Nr LVI/571/2014 Rady
Gminy Szemud z dnia 17 czerwca 2014r 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
zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki
Gdańskiej
zmiany uchwały Nr XL/410/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca
2013 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie
Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego
transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
zmiany uchwały Nr LVII/597/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
19 sierpnia 2014 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
w Gminie Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom
publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego
korzystania z nich
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 6/3, 6/10 położonych
w obrebie geodezyjnym Kowalewo, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 188/20 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 472/30, 472/34 położonych
w obrebie geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud
zamiany nieruchomości położonych w obrebie geodezyjnym Kieleńska
Huta, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany uchwały Nr LVII/598/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 19
sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w
Gminie Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego
transportu zbiorowego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
zmiany Uchwały Nr LVII/596/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 19
sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej
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uchwalenia
zmiany
Studium
Uwarunkowań
i
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 476/9 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm.
Szemud
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr LVI/589/2014 z dnia 17.06.2014r.
przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie
nawierzchni chodników oraz zjazdów przy ulicy Pomorskiej (droga
wojewódzka nr 224) w miejscowości Przetoczyno
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na
wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud,
Częstkowo, Kielno i Rębiska”
emisji obligacji komunalnych oraz określenia ich zbywania, nabywania i
wykupu
zmiany w Bud ż ecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II BezpieczeństwoDostępność- Rozwój” na rok 2015 i zawarcia umowy partnerskiej z
Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie realizacji projektu pod nazwą
„Przebudowa ul. Kwidzińskiego etap końcowy km od 0+000,00 do km
0+205,89 w miejscowości Szemud – w celu poprawy bezpieczeństwa oraz
zapewnienia spójności z drogami w gminie”
wyrażenia woli udostępnienia obiektu boiska szkolnego, skoczni do
skoków w dal w Kielnie dla ogółu społeczności Gminy Szemud, które
zostanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie centrów
wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Będargowo, Głazica, Kielno,
Kieleńska Huta, Łebno, Szemud" w ramach Oś IV Leader, działania
„Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia części kar
umownych naliczonych Firmie „KRUSZYWO” Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Długa 4B, 84-223 Linia
uchylenia uchwały Rady Gminy Szemud Nr LIX/623/2014
wyrażenia woli udostępnienia obiektu boiska szkolnego, skoczni do
skoków w dal oraz siłowni zewnętrznej w Kielnie dla ogółu społeczności
Gminy Szemud, które zostanie zrealizowane w ramach projektu pn.
„Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc.
Będargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud" w ramach Oś IV Leader,
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud prawa własności części
nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym
Donimierz, Gm. Szemud
skorzystania przez Gminę Szemud z prawa odkupu nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 109/5 położonej w obrębie geodezyjnym
Donimierz, Gm. Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 przyjętej w
drodze uchwały Nr XLIX/488/2013 Rady Gminy Szemud z dnia
19.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Szemud na lata 2014 - 2024 z późn. zm.
odpłatnego nabycia poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu na rzecz
Gminy Szemud prawa własności nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
wyrażenia woli złożenia wniosku o przyznanie pomocy na realizację
zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie
Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki" w ramach
działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
objętego ProgramemRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szemud
na lata 2014-2018
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2015 ”
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud działek
położonych w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/5 położonej w obrebie
geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 42 położonej w obrębie geodezyjnym Rębiska, Gm.
Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki nr 174, 175 położonych w obrębie geodezyjnym
Kamień, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/1 położonej w obrebie
geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Szemud na
lata 2014–2017
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
uchwalenia
zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Dobrzewino, Przetoczyno
uchwalenia
zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Łebno
uchwalenia
zmian w miejscowym
planie zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Bojano, Donimierz, Dobrzewino, Warzno, Jeleńska Huta,
Szemud

