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co słychać w urzędzie
leniem na budowę. Natomiast wykonanie tych prac będzie leżało w gestii
Policji i nastąpi w 2007 roku.

Z prac Wójta Gminy
9 lutego 2006 r.
Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zamiany gruntów w Szemudzie
(ul. Klonowa)
Powyższy projekt uchwały jest realizacją wniosku z zebrania wiejskiego
- koniecznością przełożenia drogi, która przebiegała przez podwórka.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny gruntów
pod drogę w Łebnie (Kazimierz Krauza)
Powyższe grunty, będące własnością Kazimierza Krauza stanowią część
drogi gminnej w Łebnie. Przedmiotowa uchwała ma na celu usankcjonowanie stanu faktycznego istniejącego w terenie.

16 lutego 2006r.
Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie rozłożenia na raty sprzedaży nieruchomości we wsi Donimierz
Powyższy projekt dotyczy działki nr 407/8 obszaru 2900 m² położonej
w Donimierzu. Na wniosek nabywcy Rada Gminy rozkłada na 10 lat, na 10
rat cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Harmonogram zebrań wiejskich w 2006 r.
Wójt zatwierdził harmonogram zebrań wiejskich w gminie Szemud
w 2006 r.

Harmonogram zebrań wiejskich w 2006 r.
L.P.

SOŁECTWO

DATA I GODZINA

MIEJSCE

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny gruntów
pod drogę w Będargowie (Stanisław, Zofia Petta)

1.

Będargowo

15.03 godz. 16.00

Tak, jak poprzednia, uchwała ta ma zatwierdzić stan faktyczny w terenie.

2.

Bojano

07.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

Projekty uchwał Rady Gminy Szemud w sprawie nadania nazw ulic w niektórych
miejscowościach gminy Szemud.

3.

Częstkowo

20.03 godz. 18.00 Remiza OSP

4.

Dobrzewino

09.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

5.

Donimierz

21.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

6.

Głazica

20.03 godz. 16.00 Świetlica wiejska

7.

Grabowiec

21.03 godz. 16.00 U sołtysa

8.

Jeleńska Huta

14.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

9.

Kamień

06.03 godz. 16.00 Świetlica wiejska

10.

Kieleńska Huta

07.03 godz. 16.00 Szkoła Podstawowa

11.

Kielno

08.03 godz. 18.00 Wiejski Ośrodek Kultury

12.

Koleczkowo

06.03 godz.18.00

13.

Kowalewo

13.03 godz. 18.00 U sołtysa

14.

Leśno

13.03 godz. 16.00 Świetlica wiejska

15.

Łebieńska
Huta

15.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

16.

Łebno

16.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

17.

Przetoczyno

22.03 godz. 16.00 Budynek szkolny

18.

Rębiska

08.03 godz. 16.00 Budynek szkolny

19.

Szemud

22.03 godz. 18.00 Szkoła Podstawowa

20.

Szemudzka
Huta

14.03 godz. 16.00 U sołtysa

21.

Warzno

09.03 godz. 16.00 Świetlica wiejska

22.

Zęblewo

16.03 godz. 16.00 U sołtysa

Na wniosek mieszkańców oraz samorządów wiejskich przygotowano
projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulic w poszczególnych miejscowościach:
- Szemud
ulica Zielone Wzgórze, Leśna.
- Donimierz ulica Wspólna.
- Bojano
ulica Malinowa.
- Koleczkowo ulica Poziomkowa.
- Warzno
ulica Biesiadna, Boczna, Brzozowa, Czeczewska, Dębowa,
Dworska, Graniczna, Kaszubska, Leśna, Łąkowa, Na Skarpie,
Orzechowska, Polna, Północna, Rybacka, Słoneczna, Spacerowa, Starowiejska, Świerkowa, Wadowicka, Warzeńska,
Zachodnia.
Powyższe projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez
komisję Rolnictwa i Bezpieczeństwa Rady Gminy Szemud.

Zatwierdzenie wyceny gruntu przeznaczonego do sprzedaży w Będargowie
Rzeczoznawca uprawniony, pani Hanna Leszczyńska-Radowska dokonała wyceny działki nr 63/3 w Będargowie, stanowiącej w planie zagospodarowania przestrzennego teren rekreacyjny, o pow. 8,61 ha na kwotę 91.000
zł. Wójt Gminy zwiększył cenę działki do kwoty 170.000 zł. Działka zostanie
wystawiona do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja na temat spotkania władz gminy z przedstawicielami Policji, dotyczącego
funkcjonowania Policji na terenie gminy Szemud oraz spraw związanych z przekazaniem lokalu na siedzibę Posterunku Policji.
Spotkanie odbyło się dnia 27 stycznia w Szemudzie. Uczestniczyli w nim:
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Marek Łukasiewicz,
Z-ca Naczelnika Wydziału GMT Komendy Wojewódzkiej podinspektor mgr
inż. Jerzy Szyrajew, Komendant Powiatowy Policji mł. inspektor dr Cezary
Tatarczuk, Kierownik Posterunku Policji w Szemudzie aspirant szt. Wojciech
Okrój oraz władze gminy Szemud. Rozmawiano na temat pracy Posterunku
Policji w Szemudzie w związku z poszerzeniem obszaru jego działania
o Sopieszyno, Ustarbowo i Bieszkowice, o możliwościach pomocy gminy
dla funkcjonowania policji oraz siedzibie Posterunku Policji, który obecnie
mieści się w prywatnym budynku, w nienajlepszych warunkach. W związku
z obawami władz gminy, dotyczącymi szczególnie Bieszkowic w okresie
letnim, komendant Cezary Tatarczuk obiecał wyłączyć tą miejscowość z obszaru działania policji w Szemudzie. Ale największą bolączką jest siedziba
Posterunku Policji. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz
poprawę funkcjonowania policji na terenie gminy zaproponowano, aby
usytuować go w „Domu Nauczyciela” przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie,
przeznaczając na ten cel dwa lokale o łącznej powierzchni około 120 m².
Przybliżony koszt adaptacji tych pomieszczeń na siedzibę Posterunku Policji
wraz z niezależnym wejściem i garażem wyniósłby około 150.000 zł. Takich
pieniędzy w tegorocznym budżecie nie ma Gmina Szemud, nie ma także
w tym roku Komenda Wojewódzka Policji.
Po długiej i owocnej dyskusji poczyniono uzgodnienia w powyższej
sprawie, zawarte w liście intencyjnym do Komendanta Wojewódzkiego
Policji, podpisanym przez Wójta Gminy. Ze swej strony gmina deklaruje
przekazanie w roku bieżącym na własność na rzecz Policji dwóch lokali
w „Domu Nauczyciela”, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji
w Szemudzie. Gmina zobowiązuje się także przygotować dokumentację
projektowo-kosztorysową na adaptację powyższych lokali wraz z pozwo-

Szkoła Podstawowa w
Łebieńskiej Hucie

Szkoła Podstawowa

Sprawozdanie z działalności GOPS za 2005 rok.
Powyższe sprawozdanie przedstawiła kierownik GOPS, pani Barbara
Kowalewska. GOPS w Szemudzie jest samodzielną jednostką budżetową,
finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej.
GOPS realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Jeleńska Huta w sprawie rozbudowy
wodociągu wiejskiego do około 30 działek.
Rolnicy ze wsi Jeleńska Huta oraz właściciele działek z okolicy jeziora Otalżyno (około 30 przyłączy) zwrócili się z wnioskiem o rozbudowę wodociągu
wiejskiego do ich posesji, jednocześnie wyrażając zgodę na partycypację w
kosztach tej inwestycji. Wójt Gminy przychylił się do ich wniosku, kierując
pod obrady Rady Gminy wniosek o ujecie w wykazie zadań inwestycyjnych
na 2006 rok budowy sieci wodociągowej w Jeleńskiej Hucie.

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Szemud w sprawie uchwalenia
zmian do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi
Dobrzewino, Jeleńska Huta i Kielno.
Powyższe projekty przedstawił kierownik Stefan Miotke. Zmiany dotyczą:
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-

uporządkowania i wprowadzenia nowych podziałów,
skorygowania dróg po ich wydzieleniu,
uporządkowaniu i wprowadzeniu korekt granic po ich wydzieleniu,
zmianie kąta nachylenia dachu.

Ustalenie możliwości doprowadzenia jakości wody w sieci wodociągowej we wsi
Warzno do stanu zgodnego z obowiązującymi wymogami sanitarnymi poprzez remont
ujęcia wody w Warznie lub rozbudowę sieci wodociągowej Bojano – Dobrzewino
z likwidacją ujęcia wody w Warznie
W związku z problemami z jakością wody w Warznie w 2005 roku,
związanymi ze złym stanem urządzeń wodociągowych ujęcia wody, podjęto decyzję o przeprowadzeniu na dzień dzisiejszy remontu tego ujęcia.
Podłączenie do sieci wodociągowej Bojano – Dobrzewino można będzie
rozpatrywać po wybudowaniu trzeciej studni na ujęciu wody w Bojanie.

Powołanie komisji przetargowej na wybór projektanta kanalizacji w miejscowościach
Koleczkowo, Bojano i Dobrzewino
Skład komisji: Stefan Miotke, Leonard Miąskowski, Ryszard Dampc,
Roman Chustak, Krzysztof Naczk.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Szemud, do
których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
Powyższy projekt dotyczy wskazania organów uprawnionych do stosowania przedstawionych czynności wraz z określeniem przedziałów wysokości
należności pieniężnych.

Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.
Wójt Gminy wnioskuje do Rady Gminy o wprowadzenie do budżetu
gminy środków gwarantujących realizację w stanie surowym otwartym
w 2006r. inwestycji – rozbudowa na cele gimnazjum budynku szkoły w
Bojanie oraz rozbudowa na cele gimnazjum budynku szkoły w Kielnie.
Ponadto wprowadza się do budżetu dodatkowe inwestycje – rozbudowa
wodociągu w Jeleńskiej Hucie oraz w Glazicy.

24 lutego 2006 r.
1. Zarządzenie wójta gminy w sprawie rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań
publicznych gminy Szemud w 2006 roku.
Zgodnie z opinią komisji powołanej w powyższym celu wójt gminy
rozdzielił środki finansowe na realizację zadań publicznych realizowanych
poprzez organizacje pozarządowe, dotyczące następujących spraw: ochrona
zdrowia, sport i kultura fizyczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, kultura,
wypoczynek letni, pomoc osobom niepełnosprawnym.

2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla powiatu wejherowskiego.
W projekcie tym przeznacza się 100.000 złotych na remont drogi powiatowej Szemud – Karczemki na odcinku Kamień – Kielno.

3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie szczegółowych warunków przyznawania osobom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zamieszkałych
na terenie gminy Szemud
W powyższym projekcie proponuje się przeznaczyć dla kobiety, która
urodzi dziecko i jest zameldowana na terenie gminy Szemud co najmniej
od 1 roku jednorazową zapomogę w wysokości 500 zł. Zapomoga przysługiwała będzie osobom, u których dochód w rodzinie przeliczeniowej
na osobę nie przekracza 504 zł. Prawo do zapomogi będzie przysługiwać
od 1 marca 2006 r.

Leonard Miąskowski

Komunikat GOPS
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z
dnia 29 grudnia2005 r. wprowadziła następujące zmiany
w dotychczas obowiązujących przepisach z tego zakresu.
1. Świadczenia rodzinne przysługują osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej jednego
roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym
otrzymują świadczenie. Opuszczenie terytorium Polski bez zamiaru
zamieszkania poza granicami kraju, np. w celach zarobkowych nie
powoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych.
2. Obniżeniu uległ przyjmowany dochód miesięczny z hektara przeliczeniowego z kwoty 194 zł miesięcznie do kwoty w wysokości 135,5
zł miesięcznie (tj. 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
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podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym).
3. Zasiłek rodzinny przysługuje również wówczas, gdy sąd zobowiązał
jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka (są to przypadki, gdy rodzice
„podzielili się dziećmi”).
4. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności,
jeśli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie stanowiące
kontynuację poprzedniego, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności
poprzedniego orzeczenia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w
którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego.
W takim przypadku do wniosku o świadczenia rodzinne uzależnione
od niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie właściwej
instytucji potwierdzające złożenie wniosku o ponowne ustalenie
niepełnosprawności.
5. Od dnia 1 stycznia 2006 roku dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł. Dodatek ten wypłacamy na
wszystkie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego, jeżeli wniosek o
ten dodatek złożony jest w ciągu roku od urodzenia dziecka, a decyzja
wydawana jest po wejściu w życie znowelizowanych przepisów (tj. po
1 stycznia 2006 r.).
6. Zniesiony został obowiązek złożenia w terminie do 15 marca 2006 r.
oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych
w poprzednim roku kalendarzowym.

kierownik GOPS

Informacja dotycząca

jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka
Dnia 25 stycznia 2006 r. opublikowana została ustawa z dnia 29
grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
12, poz. 67) wprowadzająca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia
żywego dziecka. Zmiana ta wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu
ustawy, tj. dnia 9 lutego br.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości
1000 zł na dziecko przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z
tytułu urodzenia dziecka oraz dochodu rodziny. Zapomoga przysługuje
matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Pisemny wniosek o
jednorazową zapomogę można złożyć w ośrodku pomocy społecznej (w
miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech
miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie
pozostawiony bez rozpatrzenia.
Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:
1) dokument stwierdzający tożsamość obojga rodziców ubiegających się
o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
3) pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego
z rodziców).

kierownik GOPS
Barbara Kowalewska

Przedszkole Publiczne w Szemudzie

Uwaga rodzice!
W dniach 10-15 kwietnia 2006 r. w Przedszkolu
Publicznym w Szemudzie będzie można odbierać karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny
2006/2007. Natomiast dnia 12.04.2006 r. od godz. 11.00 odbędą się zapisy
dzieci do grupy sześciolatków, tzw. zerówki. Serdecznie zapraszamy!

Iwona Sikora
kierownik przedszkola
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karnawał

W karnawale same bale...
Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie w okresie ferii zimowych przygotował wiele atrakcji i zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały
się pod hasłem „Medialna podróż dookoła Polski”. Uczestnicy podróży
medialnie zwiedzali różne regiony Polski. Trasa podróży była inspiracją do zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych, gier i zabaw. Do
najbardziej udanych imprez w czasie ferii należał Bal Piżamowy i Bal
Przebierańców. Wcześniej, jeszcze przed feriami, odbyła się Karnawałowa
Dyskoteka dla młodzieży.
Na Bal Piżamowy, który odbył się w pierwszą sobotę lutego, przybyły
dzieci z całej okolicy. Dzieciaki zabawnie prezentowały się w piżamach i
koszulach nocnych. Liczne konkursy i zabawy były tematycznie związane
z nocną porą i snem. Na początku odbył się konkurs na najładniej zaśpiewaną kołysankę, następnie konkurs „Kto chrapie?”, zabawa w lunatyka,
konkurs na opowiadanie o marzeniu sennym. Potem wszystkie śpiochy
ruszyły do tańca w kółeczkach, wężykach, pociągu... Widać było tylko
same uśmiechnięte buzie.
Karnawałowy Bal Przebierańców odbył się w drugą sobotę lutego.
Biletem wstępu na bal było przebranie się za postać ze świata bajek. Bardzo
ładnie prezentowały się królewny i księżniczki. Oprócz zabawy tanecznej
zostały przeprowadzone konkursy z
nagrodami: zgaduj-zgadula o zimie,
picie soku przez
słomkę, jedzenie
jogurtów, taniec z
balonem, konkurs
„Jaka to melodia?”
i „Każdy śpiewać
może”. Na zakońc z e n i e z ab aw y
dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek.

Nagrody i słodki poczęstunek ufundowało Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Po feriach zimowych,
wypoczynku i zabawie nadszedł czas nauki. Wiejski Ośrodek Kultury w
Łebnie także po feriach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w zajęciach edukacyjnych, na których można rozwijać swoje talenty wokalne,
muzyczne, plastyczne, techniczne czy teatralne.

Leszek Walkowiak
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