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Uchwała w sprawie:
Rok 2014
wyboru przewodniczącego Rady Gminy Szemud
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud
składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud
składów stałych komisji Rady Gminy Szemud
wyrażenia woli udostępnienia placu zabaw w Łebnie 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
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Szemud
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Szemud
uchylenia uchwały Rady Gminy Szemud nr LX/633/2014 z dnia 13
listopada 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia poprzez skorzystanie z
prawa pierwokupu na rzecz Gminy Szemud prawa własności
nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym
Koleczkowo, Gm. Szemud
zmiany uchwały nr LIII/529/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego
2014 r. w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży
służbowych dla sołtysów Gminy Szemud
ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentów wsi Kamień i wsi Szemud w gminie Szemud
zmiany uchwały nr LX/641/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 347/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na
rok 2015
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 20152025
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2015
zmiany uchwały Nr XXXVIII/400/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23
maja 2013 r. w sprawie 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”
zmiany uchwały Nr XXXVIII/399/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 23
maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa

Krajowego
na
wyprzedzające
finansowanie
operacji
pn.
„Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Koleczkowie, na
dz. nr 480/6”
zmiany uchwały Nr XXXIII/334/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 31
stycznia 2013 r. w sprawie 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
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2014 r.
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2014
zamiaru połączenia Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona
Heyke w Szemudzie z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Rok 2015
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015
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wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji
publicznej przy drodze powiatowej nr 1416
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 374/17, 374/18, 374/23, 374/28
położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 365/34 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 209/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 132/7, 132/14 położonych
w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 373/6, 373/18 położonych
w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 373/13 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/10 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8/28 położonej w obrębie
geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 374/17, 374/18, 374/23, 374/28
położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
uchwalenia Statutu Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z 30.12.2014r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z 30.12.2014r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2015
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wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci
wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze dojazdowej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 20/39, 20/29 położonych
w Bojanie ul. Leśnej w Gminie Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Kielno i Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 159/8, 159/13 położonych
w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 160/1, 160/7, 160/28, 160/34
położonych w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 393/7 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
wyboru 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 oraz warunków
i trybu składania deklaracji w formie papierowej i elektronicznej
utworzenia sołectwa Karczemki
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru
ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych
formach wychowania przedszkolnego
ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w
postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Szemud
wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu dla celów ratownictwa
medycznego
wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusowej komunikacji
publicznej przy drodze powiatowej nr P1451
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w
budynkach remizy położonych we wsi Częstkowo i Przetoczyno
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 389/1 i nr 389/18 położone w
obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 15/9, 15/10, 41/2, 30/2, 30/22
położonych w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 440/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Warzno gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 388/13 położona w obrebie
geodezyjnym Bojano gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Szemud a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie Miasta
Gdańska
wykonania
zadania
publicznego
polegającego
na
zagospodarowaniu odpadów komunalnych w zakresie termicznego
przekształcania frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Szemud
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr V/38/2015 Rady
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Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z 30.12.2014r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
uchwalenia Regulaminu Rady Gminy Szemud
wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Szemud
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 39/8 położona w obrębie
geodezyjnym Kielno gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 282 położona w obrebie
geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Grabowiec
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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
zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku
ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 109/6 położonej w obrębie geodezyjnym
Donimierz gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/30 położona w obrebie
geodezyjnym Kamień gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/40 położona w obrebie
geodezyjnym Kamień gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 433/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 321 położonej w obrębie
geodezyjnym Kielno gm. Szemud
nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Łebno
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
zmiany uchwały nr VII/74/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
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cywilno prawny, przypadających Gminie Szemud i jej jednostkom
podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
uchylenia uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca
2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu
dla celów ratownictwa medycznego
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Szemud w
przedmiocie utworzenia sołectwa Karczemki oraz w przedmiocie statutu
sołectwa Karczemki
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
budżetu
obywatelskiego na rok 2016
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
zmiany uchwały nr VII/73/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2014
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2014 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2014 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2014 r.
ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Szemud oraz zasad jego
użytkowania
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 34/6, 35/7 położonych w obrębie
geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Donimierz
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino w miejscowości
Karczemki
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino w miejscowości
Karczemki
zatwierdzenia Zarządzenia nr 132/IV/2015 Wójta Gminy Szemud
z dnia 16.06.2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 121/IV/2015 Wójta
Gminy Szemud w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania
terenów zielonych i nawadniania gruntów rolnych z gminnej sieci
wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Szemud
w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Bojano i Dobrzewino
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 616 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 52/15 położonej w obrębie

geodezyjnym Bojano gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 361 położonej w obrębie geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud
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odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 434 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino w miejscowości
Karczemki
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rębiska
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci
wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w drodze gminnej
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 190, 185/1, 185/2
położonych w Bojanie ul. Miedziana i ul. Kruszyńskiego w Gminie
Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci
wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w działkach oznaczonych
w ewidencji gruntów jako nr 459/1, 467/1, 472/8, 472/7, 472/19, 472/30,
472/34 położonych w Kielnie w Gminie Szemud
powołania zespołu przedstawiającego Radzie Gminy opinię o zgłoszonym
kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
uchylenia uchwały Nr VII/73/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 23
kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Częstkowo
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie
przystąpienia Gminy Szemud w roku 2016 do programu wieloletniego pod
nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019" oraz w sprawie zawarcia umów partnerskich
podziału sołectwa Dobrzewino na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo
Dobrzewino i Sołectwo Karczemki
zmiany uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2015
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
zmiany uchwały Nr II/8/2014 w sprawie podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Szemud
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2016 rok na obszarze Gminy Szemud
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zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
uchylenia uchwały Nr XXXVI/325/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 22
listopada 2001 r. w sprawie opłaty targowej
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
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/9 położonej
w obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
przyjęcia aktualizacji projektu założeń do planów zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2030 roku dla
gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Szemud
zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im.
Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie z przeznaczeniem
na zakup sprzętu medycznego - systemu do angiografii cyfrowej
przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60 położonej w obrębie
geodezyjnym Kieleńska Huta gm. Szemud
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2016”
określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
podstawowym, gimnazjom, przedszkolom oraz zespołom wychowania
przedszkolnego i punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
określenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego dla celów wymiaru i poboru podatków w
Gminie Szemud
przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Szemud na lata 2016 – 2020”
powołania składu i określenia terminów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek położonych w południowej części wsi Szemud,
gmina Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno i Kieleńska Huta
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 269/1 położonej w obrębie geodezyjnym Koleczkowo gm.
Szemud
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na
rok 2016
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30.12.2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2015
– 2025
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2015 r.
zmiany uchwały Nr XIII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom oraz
punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2016
Rok 2016
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 256/12 położona w obrebie
geodezyjnym Donimierz gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 42/18 i 42/19 położonych w
obrebie geodezyjnym Bojano gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 482/30 położonej w obrebie
geodezyjnym Kielno gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6/21 położonej w obrebie
geodezyjnym Bojano gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/1 położonej w obrebie
geodezyjnym Przetoczyno gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/11 położonej w
obrębie geodezyjnym Bojano gm. Szemud
uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w Uchwale Rady
Gminy Szemud nr XXIII/195/2000 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego
dotyczącego fragmentów wsi Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno,
Łebno, Warzno, Bojano, Dobrzewino, Kamień i Szemud i ogłoszonej w
Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 102 z dnia
2.11.2000 r. w części dotyczącej działki nr 601/46 położonej w Szemudzie
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kowalewo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do ugody administracyjnej zawartej
dnia 12.11.2014 r. pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Szemud 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 SzemudKarczemki - etap II, w miejscowości Kielno gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 261/5 położonej w
obrębie geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud na rok 2016
określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i
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gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szemud
określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań
dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud
w ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 328/28 położonej
w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Szemud, gmina
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Dobrzewino,
Głazica, Jeleńska Huta, Kamień, Przetoczyno, Warzno gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Donimierz, gmina
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kielno, gmina
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Koleczkowo,
gmina Szemud
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu Będargowo, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planie
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bojano, gmina
Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
zmiany w budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
zmiany uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca
2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości
punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Szemud
ogłoszenia roku 2016 Rokiem Jana Piepki
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 13/12, 527/6, 527/7, 527/8 i
13/14 położonych w obrebie geodezyjnym Kielno gm. Szemud.
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 539/3, 539/5 i 542/6
położonych w obrebie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 330/8, 330/10, 330/11, 330/12 i
549/1 położonych w obrebie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
zmiany uchwały Nr XIV/158/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
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drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
budżetu
obywatelskiego na rok 2017
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 242/16 i nr 242/29 położone
w obrebie geodezyjnym Łebno gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 50/23 położonej w obrebie
geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 49/16 i 49/32 położonej
w obrebie geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 498/4 położonej w obrebie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 652/2 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno gm.
Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 398/2 położona w obrebie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Szemud własności sieci
wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w działce oznaczonej w
ewidencjigruntów jako nr 27/144, położonej w Bojanie w Gminie Szemud
upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata
2014-2020, ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego
określenia zarządu droga powiatową
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działki nr 90/6, 90/9, 90/10, 90/11
położone w obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 84/45 położonej
w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na części nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 84/45 położonej w obrębie geodezyjnym Kielno
gm. Szemud
odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 381 położonej w obrebie geodezyjnym Szemud
gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/2 położonej w obrebie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 382/1 położonej w obrebie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
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nieruchomości oznaczonej jako działka nr 335/1 położona w obrębie
geodezyjnym Donimierz gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 332/2 położona w obrębie
geodezyjnym Donimierz gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud części
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 80/2 położona w obrębie
geodezyjnym Łebieńska Huta gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kamień
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Szemud
utworzenia Spółki – Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2015 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2015 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2015r.
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kielnie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze 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, logopedów oraz doradców
zawodowych
przystąpienia Gminy Szemud do stowarzyszenia „Związek Gmin
Pomorskich” i przyjęcia jego statutu
upoważnienia wójta Gminy Szemud do podjęcia działań zmierzających do
utworzenia związku metropolitalnego
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek położonych w południowej części wsi Szemud, gmina Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 218, położonej w
obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 170/27 położonej w
obrębie geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 257/13, 341/1, położonych w
obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji
zbiorowej na terenie Gminy Szemud
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/144/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szemud
upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w
miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie
gminy Szemud", w ramach działania Osi priorytetowej II Ochrona
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środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach
zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016r w sprawie
określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań
dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w
ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2016)
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego
przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji SpołecznoZawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. I” Działanie 6.1. Aktywna
integracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa
Pomorskiego 2014-2020
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej projektu zgłaszanego
przez Powiat Wejherowski pn. „System Aktywizacji SpołecznoZawodowej w Powiecie Wejherowskim cz. II” Działanie 6.2. Usługi
społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województa
Pomorskiego 2014-2020
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko
kierownicze 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, logopedów oraz doradców
zawodowych
zmiany uchwały nr XL/410/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca
2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie
Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego
transportu publicznego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
zmiany nazwy ulicy Berlink we wsi Koleczkowo
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXII/178/94
Rady Gminy Szemud z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie nadania nazw
ulicom wsi Szemud
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr
XXXVI/318/2001 Rady Gminy Szemud z dnia 22 listopada 2001 r. w
sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Donimierz
przystąpienia wraz z Nadleśnictwem Gdańsk do wspólnej realizacji
zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w Koleczkowie”
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg
gminnych na terenie Gminy Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 422, położonej w
obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 403, położonej w
obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
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Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 59/4, położonej w
obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 658, położonej w
obrębie geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 477/13, położonej w
obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
przystąpienia Gminy Szemud w roku 2016 do programu wieloletniego pod
nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019" oraz w sprawie zawarcia umów partnerskich
zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań
dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w
ramach konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2016)
organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku
udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnie
powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
zmiany uchwały nr XX/248/2016 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie
upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w
miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie
gminy Szemud”, w ramach działania Osi priorytetowej II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka
wodnościekowa w aglomeracjach
zaopiniowania obszaru i granic aglomeracji Gdańsk
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości nieruchomości, w
skład której wchodzą działki nr 325, 380, położone w obrębie
geodezyjnym Donimierz, gm. Szemud
zmiany w Regulaminie Rady Gminy Szemud
zmian komisji stałych Rady Gminy Szemud
podjęcia współpracy z Gminą Miejską Rumia na rzecz ubiegania się o
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach Poddziałania 10.3.1.
Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Działanie 10 Energia
podjęcia wspólnych działań z Gminą Miejską Rumia w ramach projektu
partnerskiego pn. „OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie
Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne,
Działanie 10 Energia
wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI / 280 /2009 Rady Gminy
Szemud z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
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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
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Szemud, gmina
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Przetoczyno, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych
Dobrzewino, Kamień, Kielno, Koleczkowo, Przetoczyno, Szemud, gmina
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Bojano, gmina Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
zmiany nazwy ulicy Wrzosowej w obrębie geodezyjnym Leśno oraz
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kieleńska Huta
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Dobrzewino, gmina Szemud
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2016
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
przyjęcia „Apelu Rady Gminy Szemud
w sprawie budowy drogi
ekspresowej S6 - Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica
Trójmiasta”
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na
rok 2017
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2017 ”
przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Szemud, w miejscowościach Kielno i
Szemud
uchwalenia 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
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 27/4 położonej
w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 75/5 położonej
w obrębie geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka
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nr 659/2 położona w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/12 położona w obrębie
geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/22 położona w obrębie
geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 138/5 położona w obrębie
geodezyjnym Jeleńska Huta gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
położonych w obrębie geodezyjnym: Częstkowo, Donimierz, Głazica,
Kamień gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 378 położona w obrębie
geodezyjnym Kielno gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 243/8 położona w obrębie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/22 położona w obrębie
geodezyjnym Kowalewo gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Koleczkowo
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2017 rok na obszarze Gminy Szemud
zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szemud
zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady Gminy Szemud z dnia 29
listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
zmiany w uchwale nr XXI/260/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 19
sierpnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2016
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2016 r.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
przystąpienia wraz z Nadleśnictwem Gdańsk do wspólnej realizacji
zadania pn. „Budowa ul. Myśliwskiej w Szemudzie”
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szemud
zmiany uchwały Nr XIII/147/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom, przedszkolom oraz
punktom przedszkolnym z terenu Gminy Szemud
organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Szemud
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg
gminnych na terenie Gminy Szemud
wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji
publicznej przy drodze powiatowej nr 1406G w miejscowości Kowalewo
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w
budynku remizy OSP Szemud oraz w budynku Zespołu Szkół w Bojanie
zmiany uchwały nr XXV/314/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 25
listopada 2016 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/302/2012 Rady
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Gminy Szemud z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych
przyjęcia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2016 r.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XIV/164/2014 Rady Gminy Szemud z dnia
21.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
zmiany w Budżecie Gminy na rok 2016
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2017
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/144/2015 Rady Gminy Szemud z dnia 30
listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
Rok 2017
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 312/10 położonej w
obrębie geodezyjnym Warzno, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości części działki nr
375 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 328
położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Szemud
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Częstkowie
rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie
zamiaru likwidacji w Szkoły Podstawowej w Koleczkowie
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Donimierzu wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Częstkowo
wspólnej realizacji zadania pt.: „Bezpieczny Powiat – zakup
specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla
jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim” realizowanego w
ramach Konkursu dla działania 11.1 Ograniczanie zagrożeń naturalnych w
ramach Osi Priorytetowej 11 Środowisko realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
upoważnienia do złożenia wniosku w ramach konkursu pn. „Czyste
powietrze Pomorza” (edycja 2017) organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
upoważnienia do złożenia wniosku w ramach konkursu pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
(edycja 2017) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
upoważnienia do złożenia wniosku w ramach konkursu pn. „LED dla
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pomorskich szkół” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na projekt typu
„Gospodarka wodno- ściekowa", w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020,
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego
upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na projekt typu
„Gospodarka wodno- ściekowa", w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020,
ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego
zmiany Uchwały NR XXIII/274/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
21.09.2016r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o przyznanie
pomocy na operacje typu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i
systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki,
Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud”, w ramach działania Osi
priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3
Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
zmiany Uchwały Rady Gminy Szemud nr XXIV/284/2016 z dnia
21 października 2016 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych
Bojano, Kielno i Szemud, gmina Szemud
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud, dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Kielno i Szemud, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Kielno i Szemud, gmina Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Dobrzewino,
Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 400/2 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 179/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Donimierz, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 185/5 położonej w obrębie geodezyjnym Donimierz, Gm.
Szemud
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako
działka nr 302/7położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 166/4 położonej w obrębie
geodezyjnym Łebno, Gm. Szemud
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr
XXXII/178/94 Rady Gminy Szemud z dnia 26 maja 1994 r. w sprawie
nadania nazw ulicom wsi Szemud
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
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
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nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchylenia uchwały nr XXVII/344/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łebieńskiej Hucie
uchylenia uchwały nr XXVII/345/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Jeleńskiej Hucie
uchylenia uchwały nr XXVII/346/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Częstkowie
uchylenia uchwały nr XXVII/347/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koleczkowie
uchylenia uchwały nr XXVII/348/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Koleczkowie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
ustalenia kryteriów oraz określania ich wartości punktowej w
postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego i oddziału wychowania przedszkolnego w szkole
podstawowej, prowadzonych przez Gminę Szemud
określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
prowadzonej przez Gminę Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 74/5 położonej w obrębie
geodezyjnym Kamień, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 160/35 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217/6 położonej w obrębie
geodezyjnym Przetoczyno, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud udziału
1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 162/4 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej
jako działka nr 199 położonej w obrębie geodezyjnym Przetoczyno, Gm.
Szemud
zamiany nieruchomości położnych w obrębie geodezyjnym Kieleńska
Huta, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Warzno
uchylenia uchwały Rady Gminy Szemud Nr XXVIII/352/2017 z dnia
16.02.2017 r.
określenia Regulaminu udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji
źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste
powietrze Pomorza” (edycja 2017) organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud w 2017 r.
ustalenia wysokości
ekwiwalentu
pieniężnego
dla
członków
ochotniczych straży pożarnych Gminy Szemud uczestniczących w
działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
zawarcia umowy o udzielenie dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im.
Floriana Ceynowy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie z przeznaczeniem
na zakup systemu kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej
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zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2016 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2016 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2016 rok
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
budżetu
obywatelskiego na rok 2018
przyjęcia Regulaminu korzystania z Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Szemud, w miejscowościach Kielno i
Szemud
nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Szemud a Gminą
Tarnowo Podgórne
uchylenia uchwały Nr XXVI/329/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
zmiany uchwały nr XXVI/330/2016 Rady Gminy Szemud z dnia 28
grudnia 2016 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025 przyjętej w
drodze uchwały Nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 243 położonej w obrębie
geodezyjnym Będargowo, Gm. Szemud
nieodpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 268/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
odpłatnego nabycia na cel publiczny na rzecz Gminy Szemud
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 678/5 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemudzka Huta, Gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 369/37 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 317/20, 379/1, 380 położonych
w obrębie geodezyjnym Dobrzewino, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości
działki nr 382/5 położonej w obrebie geodezyjnym Szemud, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 41/6 położonej w obrębie
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geodezyjnym Łebno gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 351/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Dobrzewino gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 351/5 położonej w obrębie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szemud zatwierdzonego uchwałą
Rady Gminy Szemud nr LVIII/616/2014 z dnia 29 września 2014r.
wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw miejscowości
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
fragmentów
obrebów
ewidencyjnych Bojano, Kielno, Warzno, Przetoczyno, gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 331 położonej
w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 659/18 położona w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
uchylenia uchwały Nr XXVI/336/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2016 – 2025 i uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szemud na lata 2017 – 2030
likwidacji Szkoły Filialnej w Donimierzu wchodzącej w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Szemudzie
projektu zmiany sieci szkół przyjętej uchwałą ostateczną nr
XXIX/376/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 27.03.2017r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego
określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 55/32, 55/42, 55/57 i 55/67,
położonych w obrębie geodezyjnym Kielno, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 205/1, 205/2, 205/13, 205/30
i 205/31, położonych w obrębie geodezyjnym Przetoczyno, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonych jako działki nr 369/31 i 369/41 położonych
w obrębie geodezyjnym Koleczkowo, Gm. Szemud
wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomosci zamiennej
przeznaczenia do sprzedaży działki nr 199/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Przetoczyno, Gm. Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Dobrzewino, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Przetoczyno, Warzno, gmina Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły

444
445
446
447
448
449
450
451

452
453

454

455
456
457
458

459
460
XXXIV

20.09
461
462
463
464
465

Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Jana Pawła II w Łebnie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Łebieńskiej Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Łebieńskiej Hucie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Jeleńskiej Hucie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Jeleńskiej Hucie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Częstkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Częstkowie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Kielnie
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Bojanie w Szkołę
Podstawową w Bojanie
zmiany sieci szkół przyjętej uchwałą ostateczną nr XXIX/376/2017 Rady
Gminy Szemud z dnia 27.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Szemud do projektu pn.
”Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego
Wiedza
Edukacja
Rozwój
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Budżetu Gminy
Szemud innym instrumentem płatniczym
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 uchwały Nr XXVI/323/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd
Gminy Szemud
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Linia na naprawę infrastruktury
gminnej uszkodzonej w nawałnicach
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sulęczyno na naprawę
infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żukowo
wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu w 2018 roku
pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku
Będargowo – granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego”
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Szemud
na lata 2017-2019
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 26/2 położonej
w obrębie geodezyjnym Leśno gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Szemud Spółka z o. o. i objęcie w zamian nowych udziałów
zmiany uchwały nr XXVI/330/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
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uchylenia uchwały Nr XXXIV/464/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu
niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
„Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud” Spółka z o. o. i objęcie
w zamian nowych udziałów
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Szemud” Spółka z o. o. i objęcie w zamian nowych udziałów
zmiany uchwały nr XXVI/330/2016 Rady Gminy Szemudz dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
uchylenia uchwały Nr XXX/403/2017 Rady Gminy Szemud z dnia 19 maja
2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 przyjętej w
drodze uchwały Nr XXXII/432/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
14.07.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/336/2016 Rady
Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2025 i uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2030
wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na
podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Szemud” Spółka z o. o. i objęcie w zamian nowych udziałów
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 363/12 położonej w obrębie
geodezyjnym Donimierz gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Dobrzewino
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2017 r.
zmiany treści załącznika do Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Szemud na rok 2017
zmiany uchwały nr XL/410/2013 Rady Gminy Szemud z dnia 27 czerwca
2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie
Szemud, udostępnionych operatorom i przewoźnikom publicznego
transportu publicznego, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Szemud oraz warunków i zasad nieodpłatnego korzystania z nich
przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Szemud z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2018”
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru
podatku rolnego za 2018 rok na obszarze Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 289/4 położona w obrębie
geodezyjnym Szemud gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 289/12 i 289/21 położone w
obrębie geodezyjnym Szemud gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/4 położona
w obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczone jako działka nr 363/13 i działka nr
351 położone w obrębie geodezyjnym Donimierz gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
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nieruchomości oznaczonych jako działki nr 58/6, 58/12, 58/25, 58/30
i 58/60, położonych w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 270/66 położonej w obrębie
geodezyjnym Koleczkowo gm. Szemud
uchwalenia zmiany fragmentów Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Szemud na
rok 2018
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których
Gmina Szemud jest organem rejestrującym
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2017
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 przyjętej w
drodze uchwały Nr XXXII/432/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
14.07.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/336/2016 Rady
Gminy Szemud z dnia 28.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2025 i uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szemud na lata 2017 - 2030
przyjęcia wykazu wydatków które nie wygasają z dniem 31.12.2017 r.
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2018 na lata 2018-2030
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego
przyjęcia wykazu wydatków, które nie wygasają z dniem 31.12.2017 r.
Rok 2018
zmiany uchwały nr XXXIII/459/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi
Wejherowskiemu w 2018 roku pomocy finansowej na realizacje; zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na
odcinku Będargowo – granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjętej w
drodze uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2018-2030
określenia Regulaminu udzielania dotacji zadań dotyczących modernizacji
źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu pn. „Czyste
powietrze Pomorza” (edycja 2018) organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Kielno, gmina Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Koleczkowo, gmina Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Będargowo, gmina Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonej jako działka nr 224 położona w obrębie
geodezyjnym Przetoczyno gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na cel publiczny na rzecz Gminy
Szemud nieruchomości oznaczonych jako działka nr 348/6 i działka nr
347/10 położonych w obrębie geodezyjnym Szemud gm. Szemud
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Będargowo
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
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ustalenia podziału gminy na okręgi wyborcze
ustalenia podziału gminy na obwody głosowania
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szemud w 2018r.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud
wstępnej lokalizacji nowych przystanków dla autobusów komunikacji
publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 224 w Szemudzie
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjętej w
drodze uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2018-2030
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Szemudzie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
skargi Pani Anety Nowak – Tymińskiej na uchwałę Rady Gminy Szemud
nr XLI/519/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie
upoważnienia do złożenia wniosku w ramach konkursu pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
(edycja 2018) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Kielno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Rębiska
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Bojano
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Łebno
nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Przetoczyno
zmiany uchwały nr XXVI/330/2016 Rady Gminy Szemud z dnia
28 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Wejherowskiego
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjętej w
drodze uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2018-2030
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szemud za 2017 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szemud za 2017 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Szemud za 2017 r.
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 przyjętej w
drodze uchwały nr XXXVIII/495/2017 Rady Gminy Szemud z dnia
15.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szemud
na lata 2018-2030
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Szemud, gmina Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Donimierz, gmina Szemud
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów wsi Bojano, gmina Szemud
uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów obrębu geodezyjnego Przetoczyno, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Bojano gmina Szemud
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przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Głazica, gmina Szemud
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Jeleńska Huta, Kamień, Koleczkowo i Szemud, gmina Szemud
przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szemud
wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla autobusów komunikacji
publicznej przy drodze wojewódzkiej nr 224 w Przetoczynie
zaopiniowania projektu podziału powiatu wejherowskiego na okręgi
wyborcze
wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kąpieli, na terenie części działki nr 388/2, położonej w obrębie Kamień,
w gminie Szemud, na północno-wschodnim brzegu jeziora WysokaWycztok
uzupełnienia składu komisji stałej Rady Gminy Szemud
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Szemud
wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 66/101 i nr 66/103 położone
w obrębie geodezyjnym Kamień gm. Szemud
wyrażenia zgody na nabycie na cel publiczny w drodze darowizny na rzecz
Gminy Szemud nieruchomości oznaczonych jako działki nr 28/5, 28/6,
28/7, 28/10 położone w obrębie geodezyjnym Kielno gm. Szemud
przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
budżetu
obywatelskiego na rok 2019
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szemud
zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2018
przystąpienia
do
sporządzenia
zmian
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu geodezyjnego
Jeleńska Huta, Kamień, Kielno i Kieleńska Huta, gmina Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości
działki nr 428 położonej w obrębie geodezyjnym Szemud gm. Szemud
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości
działki nr 336 położonej w obrębie geodezyjnym Łebno gm. Szemud

