Rejestr uchwał Rady Gminy Szemud
Kadencja 2006-2010
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24.11
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30.11
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23
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Uchwała w sprawie:
Rok 2006
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szemud
wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Szemud
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud
powołania stałych komisji Rady Gminy Szemud
wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Szemud
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
oddania w użyczenie na czas nieoznaczony obiektu sali gimnastycznej z
zapleczem w Dobrzewinie
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr LVII/471/2006
Rady Gminy Szemud z dnia 26.10.2006 r. w sprawie: dokonania zmiany w
uchwale Nr LV/460/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 12.10.2006 r. w
sprawie wyrażenia woli zwiększenia udziału własnego Gminy Szemud w
kosztach realizacji inwestycji: budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie
– Karczemkach
zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006
uchylenia uchwały Nr LIV/450/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 28
września 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/403/2006 Rady
Gminy Szemud z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie
realizacji zadania p.n. „Ochrona wód zlewni rzeki Gościciny – I etap.
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud”
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Głazica
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Będargowo
przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w
obrębie geodezyjnym Donimierz stanowiącej własność Gminy Szemud
nadania nazw ulicom w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
zmian w Statucie Gminy Szemud
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Szemud
określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
sołtysów Gminy Szemud
zmiany uchwały Nr II/8/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego do zlecania
podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy
Szemud oraz określenie szczegółowych zasad zwrotu kosztów pojazdu
samochodem nie będącym własnością Gminy radnym odbywającym
podróż służbową
zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006
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07.02
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V
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35
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20.02

38

VI

29.03
39
40
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42
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VII

45
46
47
48

26.04

przyjęcia wykazu wydatków niewygasających z dniem 31.12.2006 r.
Rok 2007
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2007
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
gminy Szemud
przyjęcia cen biletów i okresowych w Gminie Szemud na linię 191
przyjęcia Strategii Polityki Społecznej w Gminie Szemud na lata 20062013.
opłat za korzystanie z usług przedszkola publicznego w Szemudzie na rok
2007
określenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Szemud z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z nimi zrównanymi
działającymi na terenie gminy Szemud na rok 2007
prawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu
prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia
nauczycieli w 2007 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania
dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i przedszkolu na terenie gminy Szemud
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2007
wyrażenia zgody na wykorzystanie pomocy finansowej udzielonej przez
Gminę Szemud dla Samorządu Województwa Pomorskiego w terminie do
30.06.2007 r.
uchylenia uchwały nr XLII/350/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 23
listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty
administracyjnej
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Wejherowo
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz
innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
zamiany na cel publiczny nieruchomości położnych w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie geodezyjnym Głazica stanowiącej własność Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Kowalewo
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Kielno
zamiany na cel publiczny nieruchomości położnych w obrębie
geodezyjnym Głazica i Przetoczyno gm. Szemud
przystąpienia gminy do konkursu „Realizacja zasady równego traktowania
przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kreowania polityki
prozatrudnieniowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy”
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar
umownych
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania Budżetu
Gminy Szemud za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2006
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
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30.08

nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębach geodezyjnych Bojano i Kielno stanowiących własność Gminy
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku
zamiaru reorganizacji Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie
zamiaru reorganizacji Szkoły Podstawowej w Częstkowie
zamiaru likwidacji punktu Filialnego w Kieleńskiej Hucie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Bojanie
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Kielnie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
uchwalenia „Programu rozwoju sportu na terenie Gminy Szemud na lata
2007-2013”
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze planu
finansowego instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Gminy Szemud z
siedzibą w Szemudzie oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Szemudzie
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Szemud za I półrocze roku budżetowego
wyrażenia zgody na wykorzystanie pomocy finansowej udzielonej przez
Gminę Szemud dla Samorządu Województwa Pomorskiego w terminie do
30.10.2007 r.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2006
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2006
utworzenia i realizacji programu osłonowego dla gospodarstw rolnych w
celu złagodzenia skutków gradobicia w dniu 26 maja 2007 r. w gminie
Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinie o zgłoszonych
kandydatach na ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
dokonania zmian w treści uchwały nr LVII/470/2006 Rady Gminy Szemud
z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przyjęcia do Budżetu Gminy Szemud
zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie –
Karczemkach wraz z porozumieniem w sprawie udziału finansowego w
kosztach budowy sali gimnastycznej w Dobrzewinie –Karczemkach i
przyjęcie jego tekstu jednolitego
zmiany uchwały nr IX/66/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie utworzenia i realizacji programu osłonowego dla
gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków gradobicia w dniu 26
maja 2007 r. w gminie Szemud
przystąpienia Gminy Szemud jako członka założyciela do Lokalnej Grupy
Działania
wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Gdańsku
określania Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
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zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki
do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka
umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki albo
zwrotu kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie
oraz zatwierdzenia Regulaminu korzystania z transportu przeznaczonego
dla uczniów niepełnosprawnych realizowanego przez Urząd Gminy
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębach geodezyjnych Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Donimierz
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Jeleńska Huta,
Kielno, Łebno i Szemud gmina Szemud
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Warzno, gmina
Szemud
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Szemud, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szemud, gmina Szemud
przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych
na rok 2007
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w formie
remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały
budżetowej
sprostowania omyłki w uchwale nr VI/37/07 Rady Gminy Szemud z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy
Wejherowo
wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/8
położonej w obrębie geodezyjnym Rębiska stanowiącej własność Gminy
Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położnej
w obrębie geodezyjnym Bojano
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Łebno
uchwalenia
zmiany
„Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud” dotyczącej części
działki nr 406/10 w Warznie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
działki nr 406/10 w Warznie
podjęcia współpracy społeczności Gminy Szemud, z siedzibą ul Kartuska
13, 84-217 Szemud , województwo pomorskie Rzeczpospolita Polska z
gminami francuskiego regionu Górnej Normandii, Republika Francuska
skupionymi w organizacji Europe Echanges
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
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zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
zamiany nieruchomości niezabudowanych położnych w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym
Koleczkowo, stanowiącej własność Gminy Szemud
zamiany nieruchomości niezabudowanych położnych w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym
Kamień, stanowiącej własność Gminy Szemud
zamiany na cel publiczny nieruchomości niezabudowanych położnych w
obrębie geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących
własność Gminy Szemud
zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
zmiany uchwały nr III/20/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 28 grudnia
2006 r. w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych dla sołtysów Gminy Szemud
określenia wysokości stawki podatku od ciągnika siodłowego i
balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie
mniejszej niż 36 ton i wzwyż o liczbie osi - 2 z innym systemem
zawieszenia osi jezdnych
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia zaległości z
tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości tzw. renty planistycznej
wraz z odsetkami za zwłokę
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
dokonania zmian w treści uchwały nr LVII/470/2006 Rady Gminy Szemud
z dnia 26.10.2006 r. w sprawie przyjęcia do Budżetu Gminy Szemud
zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej w Dobrzewinie –
Karczemkach wraz z porozumieniem w sprawie udziału finansowego w
kosztach budowy sali gimnastycznej w Dobrzewinie –Karczemkach i
przyjęcie jego tekstu jednolitego na dzień 14.12.2007 r. oraz uchylenia
uchwały nr II/9/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 30 listopada 2006 r. w
sprawie oddania w użyczenie na czas nieoznaczony obiektu sali
gimnastycznej z zapleczem w Dobrzewinie
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XV/118/2003 Rady Gminy Szemud z
dnia 18 grudnia 2003 roku w sprawie przeznaczenia do bezpłatnego
użyczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bojano
stanowiących własność Gminy Szemud
ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentu wsi
Koleczkowo
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007
przyjęcia wykazu wydatków niewygasających z dniem 31.12.2007 r.
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Rok 2008
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2008
przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami z nimi zrównanymi działającymi na terenie gminy Szemud”
na rok 2008”.
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Donimierz, Jeleńska Huta
zmiany Uchwały Nr XI/78/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 30.08.2007r.
w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino w części
dotyczącej nabycia na cel publiczny działki nr 365/34 obszaru 694 m2
położonej w Dobrzewinie
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym
Koleczkowo stanowiących własność Gminy Szemud
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Głazica
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Głazica
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Głazica
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
wyrażenia woli w sprawie udzielenia ulgi w postaci umorzenia kar
umownych
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2008
zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły z przeznaczeniem
na cele gimnazjum, ze zmianą technologii kotłowni (adaptacja kotłowni
węglowej na olejową) we wsi Kielno, etap II”
przystąpienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie do
realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013 na rzecz rozwoju i upowszechniania form
aktywnej integracji i pracy socjalnej.
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kielno
stanowiącej własność Gminy Szemud.
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Koleczkowo,
stanowiących własność Gminy Szemud oraz wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży
zmiany Uchwały Nr XXI/154/2004 Rady Gminy Szemud z dnia 23
czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
zabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym KIELNO,
PRZETOCZYNO, ŁEBIEŃSKA HUTA i GŁAZICA stanowiących
własność Gminy Szemud
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XL / 355 / 2002 Rady Gminy
Szemud z dnia 28 lutego 2002r.nadającej Statut Bibliotece Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie
wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Biblioteki
Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr. Leona Heyke w Szemudzie
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/195/2004 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 grudnia 2004r. dotyczącej przekazania do użytkowania
hali widowiskowo-sportowej, zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury
oraz nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w
Szemudzie

wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
opłat za korzystanie z usług przedszkola publicznego w Szemudzie na rok
2008
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
uchylenia uchwały nr XV/133/2008 Rady Gminy Szemud z dnia
14.02.2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego
budynku szkoły z przeznaczeniem na cele gimnazjum, ze zmianą
technologii kotłowni (adaptacja kotłowni węglowej na olejową) we wsi
Kielno, etap II”
zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły z
przeznaczeniem na cele gimnazjum, ze zmianą technologii kotłowni
(adaptacja kotłowni węglowej na olejową) we wsi Kielno, etap II”
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oddania w odpłatny najem sali gimnastycznej stanowiącej własność Gminy
Szemud położonej w Karczemkach
wyrażenia zgody na zawarcie z Nadleśnictwem Gdańsk z siedzibą w
Gdyni, działającego w imieniu Skarbu Państwa odpłatnej umowy
korzystania z gruntów w celu budowy i eksploatacji kanalizacji sanitarnej
na terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo i
Dobrzewino
udzielenia samorządowi powiatu kartuskiego pomocy finansowej w
zakresie wspólnej realizacji projektu „Usprawnienie ponadlokalnej
komunikacji drogowej na terenie powiatów: kartuskiego i wejherowskiego
poprzez przebudowę dróg powiatowych 1415G i 1416G o przebiegu
Czeczewo-Kłosówko-Kielno”.
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania Budżetu
Gminy Szemud za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Częstkowo
Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Głazica
Przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentu wsi
Koleczkowo
Przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Głazica
połączenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kielnie w Zespół Szkół z
Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
likwidacji Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej w Kielnie z siedzibą w
Kieleńskiej Hucie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz
innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
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26.06

podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego
szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w
2008 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i
przedszkolu na terenie gminy Szemud
Wprowadzenia zmian do uchwały Nr LVI/468/2006 Rady Gminy
Szemud z dnia 25 października 2006r. 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
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Warzno
rozpatrzenia wniosku pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę w
radnym Gminy Szemud
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości,
położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, stanowiącej własność Gminy
Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
uchylenia uchwały dotyczącej reorganizacji Szkoły Podstawowej w
Jeleńskiej Hucie
uchylenia uchwały dotyczącej reorganizacji Szkoły Podstawowej w
Częstkowie
przedłużenia obowiązywania uchwały dotyczącej powołania Zespołu
Szkół w Bojanie
ustalenia planu sieci publicznych :szkół podstawowych, gimnazjów,
zespołów szkół oraz granic ich obwodów
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
wprowadzenia zmian do uchwały NR XVI/143/2008 Rady Gminy Szemud
z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
usług przedszkola publicznego w Szemudzie na rok 2008
nadania imienia Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb ustalenia
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników
zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Szemud do
dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Gminy Szemud
zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia
inwestycyjnego o nazwie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na
terenie Gminy Szemud w miejscowościach: Bojano, Koleczkowo i
Dobrzewino”
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Kamień, Kowalewo
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Kielno
przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzenia projektu systemowego pt. "SZANSA- Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud" w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu: VII.
Promocja integracji społecznej, Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałania: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
zmian w Uchwale Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14
lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2008

upoważnienia dla Wójta Gminy Szemud do zawarcia umowy o
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa sali gimnastycznej w Łebnie
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia
prawidłowego wydatkowania tych środków
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2007
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2007
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
zmiany uchwały nr II/9/2002 Rady Gminy Szemud z dnia 29 listopada
2002 r. w sprawie określenie wysokości diet radnych Rady Gminy Szemud
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14.10

zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
ponownego rozpatrzenia wniosku pracodawcy o rozwiązanie umowy o
pracę z radnym Gminy Szemud
rozpatrzenia wniosku dotyczącego podziału Sołectwa Dobrzewino na dwa
odrębne sołectwa: Sołectwo Dobrzewino, obejmujące wieś Dobrzewino
oraz Sołectwo Karczemki, obejmujące wieś Karczemki
wniosku o wpisanie Gminy Szemud do rejestru gmin, na których obszarze
używane są nazwy w języku mniejszości
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
wprowadzenia zmian do uchwały Nr LVI/468/2006 Rady Gminy Szemud
z dnia 25 października 2006r. 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
uchylenia uchwały Nr XIX/169/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 maja
2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych :szkół podstawowych,
gimnazjów, zespołów szkół oraz granic ich obwodów
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/167/2008 Rady Gminy Szemud
z dnia 14 maja 2008r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
reorganizacji Szkoły Podstawowej w Częstkowie
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIX/166/2008 Rady Gminy Szemud
z dnia 14 maja 2008r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
reorganizacji Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie
przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Szemud
na lata 2008-2013”
przystąpienia
do
sporządzania
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno, gmina Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
uchylenia uchwały Nr XXIII/190/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r
wniosku o wpisanie Gminy Szemud do rejestru gmin, na których obszarze
używane są nazwy w języku kaszubskim
ustalenia dodatkowej nazwy zamieszkanych miejscowości w języku
kaszubskim
przystąpienia do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
w Gdyni
reprezentowania Gminy Szemud w organach Związku Komunalnego
„Dolina Redy i Chylonki”
przyjęcia statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
w Gdyni
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego w Szemudzie w
ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkoły
Podstawowej z Przedszkolem oraz Gimnazjum w Szemudzie”

wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/159/2008 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz
innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
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wprowadzenia regulaminu określającego
szczegółowe kryteria
przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom szkół, dla których
Gmina Szemud jest organem prowadzącym
ustalenia planu sieci publicznych :szkół podstawowych, gimnazjów,
zespołów szkół oraz granic ich obwodów
określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na transport
drogowy taksówkami osobowymi na rok 2009
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zmiany uchwały nr XIII/107/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 14 grudnia
2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz
określenia środków w budżecie gminy w roku 2009 na finansowanie
zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 151017G KIELNO
- CZECZEWO WE WSIACH KIELNO I WARZNO”
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 455 położonej w obrębie
geodezyjnym KIELNO stanowiącej własność Gminy Szemud
nabycia mienia z mocy prawa na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
oznaczonej nr 126/5 położonej w obrębie geodezyjnym ŁEBNO
nabycia na cel
publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnej w obrębie geodezyjnym ŁEBNO
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości,
położonej w obrębie geodezyjnym KAMIEŃ, stanowiącej własność
Gminy Szemud
zmiany Uchwały Nr XXX/206/2005 Rady Gminy Szemud z dnia 11 lutego
2005 r. w sprawie
ustalenia zasad sprzedaży najemcom lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Będargowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r fragmentu wsi Kielno dot. części terenu oznaczonego
symbolem 11.105.UKS działki nr 82/20, 82/25, 82/29 i 82/35
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r dot. fragmentu wsi Szemud terenu oznaczonego symbolem
19.226.U.
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006r
dot. fragmentu wsi Łebno, gmina Szemud, dot. terenu oznaczonego
symbolem 16.47.U

228

229

230
231
232
233

234
235

236
237
238
239
240

241

XXVIII

242
243
244
245
246
247
248
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uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r fragmentu wsi Szemud dot. terenu oznaczonego symbolem
19.139.PU
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r fragmentu wsi Bojano dot. terenu oznaczonego symbolem
2.198MU2
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r fragmentu wsi Jeleńska Huta dot. terenu oznaczonego
symbolem 8,6MN, 8,7MN, 8,8MN, 8,9MN
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia
25.10.2006r fragmentu wsi Szemud dot. działki część działki nr 199/32
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Szemud dot. działki nr 1/10, gminy Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/199/2000 z dnia 31.11.2000r. i
opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 7 z 2001 r.
fragmentu wsi Jeleńska Huta dot. działek nr 156/5-16, nr 255/2-10 i nr
166/10 gmina Szemud
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Głazica
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Głazica i Szemud
przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie
zadań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników
alimentacyjnych oraz przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2008
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego
ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej zależnej od wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury
technicznej
zmiany uchwały Nr XLIV /376/06 Rady Gminy Szemud z dnia
27.02.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,
odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności
pieniężnych Gminy Szemud oraz jej jednostek organizacyjnych do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym KAMIEŃ
nadania działce w obrębie geodezyjnym Dobrzewino nazwy ulicy
ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Donimierz, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień, Koleczkowo i
Przetoczyno gmina Szemud
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2009”
przyjęcia wykazu wydatków niewygasających z dniem 31.12.2008 r.
Rok 2009
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nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Bojano
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, stanowiącej własność Gminy Szemud
udzielenia samorządowi powiatu wejherowskiego pomocy finansowej w
zakresie wspólnej realizacji projektu „Usprawnienie ponadlokalnej
komunikacji drogowej na terenie Powiatów: Kartuskiego i
Wejherowskiego” realizowanego przez samorządy etapowo:
• przez POWIAT KARTUSKI w ramach projektu „Usprawnienie
ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów:
Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 1927 G,1415G i 1416G o przebiegu PrzodkowoCzeczewo-Kłosówko-Kielno":
• przez POWIAT WEJHEROWSKI w ramach projektu: „Usprawnienie
ponadlokalnej komunikacji drogowej na terenie Powiatów:
Kartuskiego i Wejherowskiego poprzez przebudowę dróg
powiatowych nr 1415G i 1416G o przebiegu Czeczewo-KłosówkoKielno"
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/210/08 Rady Gminy Szemud
z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz granic ich
obwodów
uchylenia Uchwały nr XIX/168/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 maja
2008 w sprawie przedłużenia obowiązywania uchwały dotyczącej
powołania Zespołu Szkół w Bojanie
rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Grabowiec
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nadania imienia Gimnazjum w Bojanie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w
Wejherowie z przeznaczeniem na remont Oddziału Chirurgii Dziecięcej
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2009
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Donimierz
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Częstkowo
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeleńska Huta
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przetoczyno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łebno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kielno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Koleczkowo
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemudzka Huta
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głazica
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bojano
wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieokreślony
służebności gruntowej na działce nr 68/6 położonej w Łebieńskiej Hucie
będącej własnością Gminy Szemud
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2009
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położnych w obrębie geodezyjnym Łebno
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
zamiany na cel publiczny nieruchomości niezabudowanych położnych w
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obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego
szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2009
roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach których organem prowadzącym jest
Gmina Szemud
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz
innych składników wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i szczegółowych zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
wezwania Rady Gminy Szemud przez mieszkańców miejscowości
Karczemki do usunięcia naruszenia prawa przez uwzględnienie wniosku o
powołanie jednostki pomocniczej -sołectwa –we wsi Karczemki na
podstawie art.5pkt.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Będargowo
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamień
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania Budżetu
Gminy Szemud za rok 2008 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Szemud z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2008
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zęblewo
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grabowiec
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzewino wraz z
Karczemkami
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 104/4 oraz części
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr
104/19, obie położone w obrębie geodezyjnym Głazica, stanowiące
własność Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Donimierz
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej nr działki 376/6 we wsi
Koleczkowo, gm. Szemud uchwalonego uchwałą Nr XLIV/386/2002 z
dnia 28 maja 2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud
uchylenia Uchwały nr XX/172/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 23 maja
2008 r., o nadaniu imienia Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Kielnie
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej
komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Szemud
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warzno
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łebieńska Huta
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalewo
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Leśno
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zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kieleńska Huta
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rębiska
nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nadania nazwy ulic w obrębach geodezyjnych Bojano, Kowalewo
zmiany nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość
położnych w obrębie geodezyjnym Donimierz
wniosku o wpisanie Gminy Szemud do rejestru gmin, na których obszarze
używane są nazwy w języku mniejszości
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Kielno
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kielno
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2008
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2008
wyrażenia woli udzielenia ulgi w postaci umorzenia odsetek od zaległości
z tytułu wykupu budynku mieszkalnego położonego w Donimierzu
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2010 środków stanowiących fundusz sołecki
zmiany uchwały nr XXX/259/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 5 marca
2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie,
Dobrzewinie” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego do Sądu
Administracyjnego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym Szemud
przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym część
nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym
Grabowiec stanowiącej własność Gminy Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym SZEMUD gm.
Szemud
rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 i nr 2
znajdującego się w budynku komunalnym położonym w Łebieńskiej Hucie
gm. Szemud
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej i na czas nieokreślony
służebności gruntowej na działce nr 319/1 położonej w BOJANIE będącej
własnością Gminy Szemud
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nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położne
w obrębie geodezyjnym PRZETOCZYNO
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym DONIMIERZ
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
gm. Szemud
wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu dla celów ratownictwa
medycznego
przejęcia w zarząd drogi powiatowej
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2009
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, stanowiącej własność Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość
położnych w obrębie geodezyjnym Łebno
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym Szemud
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud
„Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Szemud na lata 2009 – 2020”
przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pn. Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” i zawarcia umowy
partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie realizacji projektu pod
nazwą „Odnowa nawierzchni drogi nr 1405G na odcinku Szemud –
Kamień od km 0 + 000 do km 3 + 581 o długości 3,581km w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie”
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Przetoczyno i
Szemud
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego w formie
dokumentacji projektowej zadania pn. „Odnowa nawierzchni drogi nr
1405G na odcinku Szemud – Kamień od km 0 + 000 do km 3 + 581 o
długości 3,581 km w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia
spójności z drogami w Gminie”
udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w
Wejherowie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
zaliczenia dróg na terenie Gminy Szemud do kategorii dróg gminnych i
ustalenia przebiegu tej drogi
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia nieruchomości położonej w
obrębie geodezyjnym Koleczkowo stanowiącej własność Gminy Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Głazica obejmującego działki nr 95/8, 104/2, 104/6,
cz.104/9 cz. 104/4, 104/13 i 104/15 w gm. Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Głazica obejmującego działki nr 95/4, 95/6 i 95/7 w gm.
Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Głazica obejmującego działki nr 93/3, 93/4, 93/8, 93/9,
93/10, 93/11 i 94 w gm. Szemud
zmian w składzie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady
Gminy Szemud
wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady
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Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rębiska
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Cząstkowo
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, stanowiącej własność Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
przystąpienia Gminy Szemud do realizacji projektu pn.” Rewitalizacja
obiektu zabytkowego kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
w Kielnie według programu prac konserwatorskich”
zmiany Uchwały Nr XXXVII/330/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Szemud gm.
Szemud
zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej położonej w
obrębie geodezyjnym Grabowiec stanowiącej własność Gminy Szemud
zmiany Uchwały Nr XXXVII/332/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położnych w
obrębie geodezyjnym SZEMUD gm. Szemud
zmiany Uchwały Nr XXXVII/335/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
zmiany Uchwały Nr XXXVII/336/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Donimierz
zmiany Uchwały Nr XXXVII/337/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położnych w
obrębie geodezyjnym Przetoczyno gm. Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Grabowiec
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
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Cząstkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Koleczkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Bojano
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kielno
rozpatrzenia wniosku dotyczącego podziału Sołectwa Dobrzewino na dwa
odrębne sołectwa: Sołectwo Dobrzewino, obejmujące wieś Dobrzewino
oraz Sołectwo Karczemki, obejmujące wieś Karczemki
wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w postaci umorzenia zobowiązania z
tytułu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw.
renty planistycznej
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od
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nieruchomości, rolnego i leśnego dla celów wymiaru i poboru podatków w
Gminie Szemud
Członkostwa Gminy Szemud w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka
„Pradolina Łeby”
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
zmian w składach Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Dróg Rady Gminy
Szemud
uchylenia uchwały nr XXXIX/320/2005 Rady Gminy Szemudz dnia
24.08.05 r o uchwaleniu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Szemud
wydzierżawienia na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr
13/8 i 13/9 położonych w obrębie geodezyjnym KIELNO, będącej
własnością GMINY SZEMUD
wspólnej realizacji budowy drogi gminnej Nr 151011 G we wsiach
Dobrzewino i Warzno w Gminie Szemud oraz we wsi Tuchomek w gminie
Żukowo
zmiany Uchwały NR V/26/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia ilości punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
oraz w miejscu sprzedaży.
przeznaczenia do bezpłatnego użyczenia pomieszczeń w budynku
położonym w miejscowości Koleczkowo stanowiącym własność Gminy
Szemud
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2010”
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2009
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Przetoczyno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Cząstkowo
ustanowienia medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Gminy Szemud”
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Szemud na rok 2010
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wejherowskiego w formie
wykonania remontu nawierzchni części drogi powiatowej przejętej przez
Gminę Szemud w zarząd oznaczonej nr 1405G Szemud – Kamień –
Karczemki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 224 do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G Rumia-Kamień-Kowalewo na
odcinku Szemud – Kamień w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
przyjęcia wykazu wydatków niewygasających z dniem 31.12.2009r.
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2010
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Głazica
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym KAMIEŃ, stanowiącej własność GMINY SZEMUD
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomości położne
w obrębie geodezyjnym Bojano, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud.
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym SZEMUD, stanowiącej własność GMINY SZEMUD
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
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w obrębie geodezyjnym KIELNO.
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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.
uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. w zakresie dotyczącym działek nr 322/27 i 322/29 we
wsi Kamień
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 1/44, 2/3 i 2/2 we
wsi Kielno
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 461 we wsi Kielno
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 492 we wsi Kielno
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 146/10 we wsi
Koleczkowo
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 216/4 i części
działki nr 493 położonej w Koleczkowie
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 218/14 we wsi
Koleczkowo
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,
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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 244/23 we wsi
Koleczkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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.
uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. w zakresie dotyczącym działek nr 321/25 i 321/26 i
części działki 321/28 we wsi Koleczkowo
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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.
uchwalonego uchwałą Nr LVI/465/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 25
października 2006r. w zakresie dotyczącym działki nr 405/1 we wsi
Koleczkowo
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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego fragmentów wsi Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno,
Łebno, Warzno, Bojano, Dobrzewino, Kamień i Szemud uchwalonego
uchwałą Rady Gminy nr XXIII/195/2000 z dnia 29.09.2000 r. i
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 102
z dnia 2.11.2000 r. w zakresie dotyczącym działki nr 474/17 we wsi
Koleczkowo
udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w
Wejherowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu prac
budowlanych związanych z przeniesieniem, powiększeniem i
dostosowaniem pomieszczeń dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii w innej części Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w
Wejherowie
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2010, przyjętego Uchwałą Nr
XLIII/399/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2009 roku
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz
innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Głazica, gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym RĘBISKA, stanowiącej własność GMINY SZEMUD
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym KAMIEŃ gm.
Szemud
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zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
gm. Szemud
zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru zajęć
dydaktycznych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w
szkołach i przedszkolach, nauczycieli pełniących inne stanowiska
kierownicze w szkole i przedszkolu oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w
ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów,
psychologów i logopedów
podziału środków wyodrębnionych w budżecie organu prowadzącego
szkoły na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w 2010
roku oraz zatwierdzenia Regulaminu dofinansowania dokształcania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach których organem prowadzącym jest
Gmina Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Kielno i Cząstkowo
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Częstkowo, Głazica i Koleczkowo
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano, Częstkowo,
Głazica, Kielno, Koleczkowo i Przetoczyno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łebno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kieleńska Huta
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Głazica
zmiany Uchwały Nr L/425/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 27.07.2006
roku w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym KIELNO, stanowiącej własność GMINY SZEMUD
zawarcia aneksu do umowy nr 4/ZZ/2126/2008 z dnia 04.04.2008r z
Nadleśnictwem Gdańsk
przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Szemud na lata 2010-2014
określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Szemud
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Szemud na rok
2011 środków stanowiących fundusz sołecki
sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w uchwale nr XLV/425/2010
Rady Gminy Szemud z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub
osoby fizyczne na terenie Gminy Szemud, a także trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Szemudzka Huta
zaopiniowania projektu podziału Powiatu Wejherowskiego na okręgi
wyborcze w zakresie dotyczącym Gminy Szemud
zmiany Uchwały Nr XI/78/2007 Rady Gminy Szemud z dnia 30.08.2007 r.
w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
zmienionej Uchwałą Nr XV/125/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14
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lutego 2008 roku w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
w części dotyczącej nabycia na cel publiczny działki nr 365/34 obszaru
694 m2 położonej w Dobrzewinie
zmiany Uchwały Nr XXXVII/332/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 13
sierpnia 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w
obrębie geodezyjnym SZEMUD gm. Szemud, zmienionej Uchwałą Nr
XLI/371/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Szemud gm. Szemud
rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania Budżetu
Gminy Szemud za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Szemud z tytułu wykonania Budżetu Gminy Szemud za rok 2009
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w:
Bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie” dofinansowanego z budżetu Unii
Europejskiej
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn.
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w
miejscowościach: Bojano, Koleczkowo, Dobrzewino (Karczemki) – II
etap” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa zespołu szkół o gimnazjum i bibliotekę publiczną wraz z
uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Bojano gm. Szemud”
w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa szkoły podstawowej w Koleczkowie”
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży
nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 455, 456,
położonych w obrębie geodezyjnym Kielno, stanowiących własność
Gminy Szemud
zmiany porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2006 roku pomiędzy
Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym SZEMUD
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym SZEMUD
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Szemud”
powołania składu i określenia terminów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej
wprowadzenia zmiany do uchwały Rady Gminy Szemud Nr XI/74/2007 z
dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie określania Regulaminu stypendialnego
Rady Gminy Szemud
przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość
niezabudowaną położoną w obrębie geodezyjnych Ł e b n o stanowiącą
własność Gminy Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położoną
w obrębie geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
wniosku o wpisanie dodatkowej nazwy w języku mniejszości dla
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miejscowości Kieleńska Huta
zmiany porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2006 roku pomiędzy
Prezydentem Miasta Gdyni a Wójtem Gminy Szemud o realizacji zadań
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Kamień
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud i Donimierz
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Cząstkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kielno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łebno
zatwierdzenia Zarządzenia Nr 466/II/2010 Wójta Gminy Szemud z dnia
29.06.2010 r. w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania
ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci
wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kieleńska Huta
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Głazica
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2009
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2009
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Łubnice z województwa świętokrzyskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Szemud
uchwalenia
zmiany
Miejscowego
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr LVI/465/2006 Rady Gminy
Szemud z dnia 25.10.2006r fragmenów wsi Będargowo, Bojanowo,
Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamien,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta,
Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta, Warzno,
Zęblewo w gminie Szemud
współpracy Gminy Szemud ze Starostwem Turgiele w Republice
Litewskiej
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
zaciągnięcia kredytu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w
planowanych dochodach
ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze
ustalenia podziału gminy na obwody głosowania
w sprawie zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2010, przyjętego Uchwałą Nr
XLIII / 399 / 2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2009 roku
wprowadzenia zmian do uchwały nr XLVI/446/2010 Rady Gminy
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Szemud z dnia 25.03.2010r. w sprawie określenia zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szemud
porozumienia Gminy Szemud z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i
Administracji na wymianę tablic informacyjnych z nazwami miejscowości
nadania nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Warzno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Warzno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta, gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud nieruchomość położną
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, stanowiącą własność Gminy Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo, stanowiącej własność Gminy Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie
geodezyjnym Leśno, stanowiącą własność Gminy Szemud
zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 5
maja 2010r.
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Jeleńska Huta
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Bojano
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Bojano
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino
przystąpienia do zmian Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Szemud dot. fragmentów wsi
Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Dobrzewino
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Koleczkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kielno
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Kieleńska Huta
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rębiska
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Głazica
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Szemudzka Huta
przystąpienia Gminy Szemud do Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i zawarcie umowy
partnerskiej z Powiatem Wejherowskim w zakresie realizacji projektu pod
nazwą „Odnowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Kamień na odcinku od
km 0+000 do 0+100 i nawierzchni na drodze powiatowej nr 1405 G na
odcinku Szemud –Kamień od km 2+100 do km 3+581, w tym dwóch
skrzyżowań: z drogą gminną i powiatową - w celu poprawy
bezpieczeństwa oraz zapewnienia spójności z drogami w gminie”
udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą
„ Rewitalizacja obiektu zabytkowego kościoła p/w św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Kielnie według programu prac konserwatorskich- etap I”
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wyrażenia zgody na zmianę wykorzystania dotacji udzielonej dla Szpitala
Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie przez
przeznaczenie jej na zakup sprzętu medycznego na Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
trybu pracy i procedury uchwalania budżetu Gminy Szemud oraz rodzajów
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
zmiany uchwały nr XLIII/401/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego w formie wykonania remontu nawierzchni części drogi
powiatowej przejętej przez Gminę Szemud w zarząd oznaczonej nr 1405G
Szemud – Kamień – Karczemki na odcinku od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 224 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403G RumiaKamień-Kowalewo na odcinku Szemud – Kamień w celu poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
gm. Szemud
nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud część nieruchomości
położnej w obrębie geodezyjnym Łebno, gm. Szemud
oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Szemud i miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
przystąpienia do tworzenia Zespołu Szkół w Bojanie
zmieniająca uchwałę Nr XXXI/280/2009 z dnia 30 marca 2009 r.w
sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za
wysługę lat, oraz innych składników wynagrodzenia jak za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokości i
szczegółowych
zasad
przyznawania
i
wypłacania
dodatku
mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Szemud nr XXVI/209/08 z dnia 13
listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego
szczegółowe kryteria przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom
szkół, dla których Gmina Szemud jest organem prowadzącym
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Częstkowo
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Gładzica
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Łebno
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie
geodezyjnym Kielno, stanowiącej własność Gminy Szemud
podjęcia inicjatywy w sprawie rozpatrzenia możliwości utworzenia
Sołectwa Karczemki
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kowalewo
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w podstawie prawnej uchwały
nr LIV/532/2010 Rady Gminy Szemud w sprawie wyrażenia zgody na
wykorzystanie dotacji udzielonej dla Szpitala Specjalistycznego im.
Floriana Ceynowy w Wejherowie na zakup sprzętu medycznego na
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
zmiany uchwały nr XLIII/400/2009 Rady Gminy Szemud z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wejherowskiego zmienionej uchwałą nr LV/536/2010 Rady Gminy
Szemud z dnia 29 września 2010 r.
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zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2010
bezpłatnego użyczenia nieruchomości, położonych w obrębie
geodezyjnym Łebno i Głazica stanowiących własność Gminy Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów wsi Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Szemud
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Szemud
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Szemud w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2011”
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 2010

