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XLIX Sesja Rady Gminy
W dniu 28 czerwca odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Szemud.
Poza sprawami organizacyjnymi radni podjęli następujące tematy
i uchwały:
1) w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Łebieńska Huta
Na wniosek mieszkańców i samorządu wiejskiego przygotowano
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Łebieńskiej Hucie o
brzmieniu ulica Łebińskich.
2) w sprawie nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Warzno
Podjęto uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Warzeńskiej na ulicę
Gryfa Pomorskiego.
3) w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLVI/389/2006 Rady Gminy Szemud
z 12 kwietnia 2006 roku w sprawie: podziału środków wyodrębnionych w budżecie
organu prowadzącego szkoły na dofinansowanie dokształcanie i doskonalenia
nauczycieli w 2006 roku oraz zatwierdzenie Regulaminu dofinansowania dokształcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
i przedszkolu na terenie gminy Szemud.
Wprowadzenie zmian do niniejszej uchwały było uzasadnione
uwagami Kuratorium Oświaty w Gdańsku do uchwały Nr XLVI/389/
2006.
4) w sprawie powołania przedstawiciela organu prowadzącego szkoły na członka
komisji egzaminacyjnej jako jej przewodniczącego dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego zaszła konieczność powołania przedstawiciela organu prowadzącego na członka komisji egzaminacyjnej jako jej
przewodniczącego. Na przewodniczącego komisji powołano Grzegorza
Lasowskiego.
5) w sprawie utworzenia Funduszu Nagród Wójta Gminy Szemud
Niniejsza uchwała umożliwia Wójtowi Gminy Szemud nagradzanie
osób fizycznych i prawnych, które wyróżniły się w sposób szczególny
w takich dziedzinach jak: twórczość artystyczna, upowszechnianie i
ochrona kultury, opieka społeczna, ochrona zdrowia, sport, oświata,
ekologia, ochrona przeciwpożarowa i innych. Ufundowane nagrody
sprzyjają promowaniu lokalnej działalności kulturalnej i innej oraz
wyzwala inicjatywę społeczną.
6) w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIV/375/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2006 roku
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat oraz innych składników
wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego, wiejskiego i nagród
W regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/
375/2006 Rady Gminy Szemud z dnia 27 lutego 2006 r. w rozdziale
VII dotyczącym dodatku mieszkaniowego w § 14 nie ma zapisu kiedy
dodatek mieszkaniowy przyznany na dzieci pozostające na utrzymaniu
nie przysługuje oraz o zmianie liczby członków rodziny.
7) w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2006
Wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków w „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dochodów
podlegających odprowadzeniu do Budżetu Państwa na rok 2006 r.” w
„Wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2006”; szczegóły podane w załącznikach do uchwały.
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na rozbudowę szkoły w Bojanie na
cele gimnazjum
Gmina zamierza w roku bieżącym zrealizować I etap inwestycji
związanej z rozbudową szkoły w Bojanie na cele gimnazjum. Całkowity
koszt tego etapu (wraz z dokumentacją) wynosi 1.838.947 zł, przy
czym w roku 2005 sfinansowano dokumentację kosztorysową w kwocie 53.680 zł, zaś prace budowlane przewiduje się sfinansować odpowiednio w roku 2006 w kwocie 1.572.179 zł w roku 2007 – 213.088 zł.

W wieloletnim planie inwestycyjnym przewidziano finansowanie tej
inwestycji w części z kredytu w kwocie 500.000 zł.
9) w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na rozbudowę szkoły w Kielnie na
cele gimnazjum
Gmina zamierza w roku bieżącym zrealizować I etap inwestycji
związanej z rozbudową szkoły w Kielnie na cele gimnazjum. Całkowity
koszt tego etapu (wraz z dokumentacją) wynosi 1.014.840 zł, przy czym
w roku 2005 sfinansowano dokumentację kosztorysową w kwocie
54.900 zł, zaś prace budowlane przewiduje się sfinansowanie odpowiednio w roku 2006 w kwocie 740.441 zł, w roku 2007 – 219.499 zł.
W wieloletnim planie inwestycyjnym przewidziano finansowanie tej
inwestycji w części z kredytu w kwocie 500.000 zł.
10) w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XL/333/2005 Rady Gminy Szemud
z 29 września 2005 r. z późn. zmianami w sprawie szczegółowych zasad udzielania
dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Szemud
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie w art. 90 ust. 2a przewiduje możliwość finansowania w formie dotacji niepublicznych przedszkoli pod warunkiem, że osoby prowadzące takie przedszkole podadzą
właściwemu organowi informację o planowanej liczbie dzieci w terminie
do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji, a więc ewidentnie dotyczy ta sytuacja osób które już prowadzą takie przedszkola,
natomiast „milczy” w przypadkach dotyczących nowo powstających
placówek. Zasadne jest wprowadzenie stosownej zmiany w uchwale
dotacyjnej, co umożliwi udzielenie dotacji nowo powstającym placówkom przedszkolnym.
11) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Szemudzie za rok 2005
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, jako samorządowa
instytucja kultury, samodzielnie gospodaruje posiadanymi środkami
oraz sporządza roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 m-cy od dnia bilansowego, a odpowiedzialnym za sporządzenie
sprawozdania jest kierownik jednostki.
12) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Szemud im. ks. dr Leona Heyke za rok 2005
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. Biblioteka Publiczna
otrzymała dotacje z budżetu Gminy Szemud w wysokości 219.888 zł,
a ogólne wpływy z usług biblioteki wyniosły 2.966 zł.
13) Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo od pana Jana Kwidzińskiego, właściciela firmy budowlanej „EKO-DOM”. Wójt Gminy przedstawił i omówił zebranym na sesji
roszczenia Jana Kwidzińskiego.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał również sołtys wsi
Łebieńska Huta zgłaszając prośbę o dokonanie wycinki krzaków przy
drodze gminnej w kierunku Otalżyna.

Sabina Bojke

Z prac Wójta Gminy
06.07.2006
1. Powołanie komisji przetargowej na sprzedaż działki w Donimierzu i Dobrzewnie.
Skład komisji przetargowej:
• Marcelina Stubba
• Beata Wenta
• Franciszek Hermann

2. Powołanie komisji przetargowych do wyłonienia wykonawcy na budowę oświetlenia ulicznego
a) Szemud ul. Chodzińskiego
b) Dobrzewino ul. Spacerowa
c) Donimierz – przystanek
d) Szemudzka – Huta
Skład komisji przetargowej:
• Ryszard Dampc
• Marcin Machaliński
• Krzysztof Naczk
• Stefan Miotke
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3. Przełożenie kolizji linii energetycznej 15KV kolidującej z istniejącym boiskiem
sportowym w Łebnie
W celu wykonania powyższych prac powołuje się komisję przetargową
w tym samym składzie jak powyżej.

4. Podjęcie zarządzenia Wójta Gminy Szemud w sprawie ograniczenia używania wody
do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadnianie gruntów
Treść zarządzenia w numerze.

5. Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na modernizację
drogi
a) Rąb – Kowalewo
b) utwardzenia asfaltem ronda w Będargowie.
c) remont nawierzchni bitumicznej Kielno – Warzno
d) remont nawierzchni drogi gminnej Zęblewo – Będargowo
Skład komisji przetargowej:
- Stefan Miotke
- Marcin Machaliński
- Ryszard Dampc
- Roman Chustak

6. Powołanie komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy na modernizację drogi
transportu rolnego Warzno - Czeczewo na odcinku 0,75 km
Skład komisji przetargowej:
- Stefan Miotke
- Marcin Machaliński
- Ryszard Dampc
- Roman Chustak

7. Sprawy kulturalno-oświatowe
Kierownik Aleksandra Osiczko poinformowała, że Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.000 zł na realizację programu „Sport po szesnastej
– powszechna nauka pływania”.
Na najbliższym posiedzeniu komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu niniejsze dofinansowanie zostanie rozdysponowane na poszczególne szkoły.
Koło Gospodyń Wiejskich z Leśna zwróciło się z prośbą dofinansowanie
festynu w kwocie 1.500 zł. Wójt wyraził zgodę na na dofinansowanie w
kwocie 800 zł.
Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Koleczkowie zwróciła się z prośbą o
dofinansowanie zakupu i wymiany dwóch okien w budynku szkolnym. Wójt
wyraził zgodę na powyższy zakup.

9. Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków Kierownik Referatu Rolnictwa F. Hermann
przedstawił sprawę omawianą na komisji rolnej dotyczącą działki nr 2/4 i 1/6
położonej przy kościele w Kielnie. Poinformował, że przyszło pismo od tamtejszej Rady Parafialnej i Samorządu Wsi w sprawie nie dokonywania sprzedaży
wyżej wymienionych działek, gdyż spowoduje to utrudnienia w ruchu.
Komisja uzgodniła, że trzeba w tej sprawie zorganizować spotkanie Wójta
Gminy z proboszczem Parafii Kielno i z panem Miąskowskim.
Radny Parchem dodał, że należy także uporządkować sprawę wyjazdu
z parkingu na ulicę, gdyż jest tam zbyt wąsko, co stwarza zagrożenie dla
bezpieczeństwa.
Wójt po przeanalizowaniu sprawy oświadczył, że odbędzie w powyższej
sprawie spotkanie.
Kierownik Franciszek Hermann przekazał informację o wynikach konkursu
„Piękna wieś” w następujących kategoriach: piękna wieś, zagroda nierolnicza,
zagroda rolnicza.

13.07.2006
1. Zatwierdzenie wyników przetargu we wsi Donimierz i Dobrzewino
Wójt zatwierdził następujące oferty:
• Donimierz działka nr 83 o powierzchni 0,86 ha – nabywca Henryk Stenka
z Szemuda zaoferował cenę 11.730 zł.
• Dobrzewino działka nr 97 o powierzchni 0,14 ha – nabywca Wiesław
Halman z Bojana zaoferował cenę 7.481 zł.
• Dobrzewino działka nr 90 o powierzchni 0,10 ha – nabywca Adam
Chamerka z Gdyni zaoferował cenę 5.328 zł.

2. Przejęcie gruntów we wsi Dobrzewino działka nr 113/3 i 113/14.
Przejęcie przez Gminę działki nr 113/3 i 113/14 stanowiąych drogę w
miejscowości Dobrzewino.

3. Wykup gruntów pod drogę we wsi Łebieńska Huta działka nr 37/6 i działki nr 123/2
w Przetoczynie pod zabudowę zatoczki autobusowej
• Wykup działki nr 37/6 położonej we wsi Łebieńska Huta od państwa
Agnieszki i Marka Herman za cenę 5.890 zł.
• Wykup działki nr 123/2 o powierzchni 509 m² położonej we wsi Przeto-
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czyno, od państwa Emilii i Sylwestra Pranszke pod zabudowę zatoczki
autobusowej. Cena niniejszej działki wynosi 9.162 zł.

4. Sprzedaż gruntów we wsi Szemud, Koleczkowo i Kamień
Wystawiono do sprzedaży następujące grunty:
- Działka nr 424 o powierzchni 0,29 ha położona w Szemudzie – nabywca
pan Adam Czoska na powiększenie istniejącej działki.
- Część działki nr 424/19 w Koleczkowie - nabywca Pan Marek Swędowski
na powiększenie istniejących działek. Koszt wydzielenia geodezyjnego
pokryje nabywca.
- Działka nr 188/43 o powierzchni 49 m² w Kamieniu - nabywca pan
Andrzej Jabłoński na powiększenie istniejącej działki rekreacyjnej.
- Działka rekreacyjna nr 186/9 o powierzchni 0,05 ha w Kamieniu – wniosek
Pana Stanisława Wojtczyk o uregulowanie stanu prawnego gruntu.
- Działka rekreacyjna nr 184/26 o powierzchni 502 m² w Kamieniu
– wniosek państwa Elżbiety i Krzysztofa Jaskulskich o przekształcenie
użytkowania wieczystego na własność.

5. Rozpatrzenie wniosku Państwa Iwony i Wiesława Sikora z Głazicy i Pani Elżbiety
Drozd z Rębisk w sprawie wymiany drzwi i okien.
Wójt pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwa Sikora z Głazicy w sprawie
wymiany dwóch okien.
Wniosek Pani Elżbiety Drozd z Rębisk został rozpatrzony pozytywnie, z
tym że wymiana okien nastąpi w przyszłym roku.

6. Powołanie komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy na realizację zatoki
autobusowej i chodnika we wsi Kamień
Skład komisji przetargowej:
Roman Chustak, Ryszard Dampc, Marcin Machaliński, Stefan Miotke

20.07.2006
1. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie darowania na cel publiczny – utworzenie siedziby Posterunku Policji w Szemudzie – lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej i ustanowieniem współużytkowania wieczystego gruntu
położonego w obrębie geodezyjnym Szemud stanowiących własność Gminy Szemud
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku wystąpiła z prośbą o przekazanie nieodpłatne na własność dwóch lokali znajdujących się w budynku
komunalnym położonym w Szemudzie przy ul. Wejherowskiej nr 29. Budynek
znajduje się na działce nr 241/11 obszaru 0,29 ha położonej w Szemudzie,
stanowiącej własność Gminy Szemud.
W oparciu o wcześniejsze ustalenia pomiędzy Gminą Szemud a przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zostało zawarte porozumienie w sprawie wzajemnych działań stron zmierzających do docelowego
rozwiązania problemu lokalowego Posterunku Policji.

2. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz
Gminy Szemud nieruchomości w obrębie geodezyjnym Bojano
Projekt uchwały przedstawił Kierownik Ref. Rolnictwa wyjaśniając, że działka oznaczona Nr 512/5 obszaru 88 m2 położona w Bojanie stanowi własność
Reginy Grablowskiej i Damiana Grablowskiego zamieszkałych w Bojanie przy
ul. J. Wybickiego 64. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Szemud Nr 7422/15/03
z dnia 02.04.2003 r., zatwierdzającą projekt podziału między innymi działki
Nr 512, działka przeznaczona jest na zatokę autobusową.

3. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie nabycia na cel publiczny na rzecz
Gminy Szemud nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jeleńska Huta
Projekt uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Szemud na
cel publiczny nieruchomości będących własnością państwa Ireny i Czesława Kreft
w celu uregulowanie stanu prawnego dróg położonych w Jeleńskiej Hucie.
Kierownik Franciszek Herman przedstawił dodatkowy projekt uchwały,
który dotyczy nadania nazwy ulicy w obrębie geodezyjnym Głazica. Zaznaczył,
że powyższy projekt uchwały przygotowano na wniosek Samorządu Mieszkańców wsi Głazica. Nazwę nowej ulicy ustalono w brzmieniu: ul. Kwiatowa.

4. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie dokonania zamiany na cel publiczny Gminy Szemud nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Kamień
Zamiana ta umożliwi uregulowanie stanu prawnego dróg będących
Drogami dojazdowymi do działek rekreacyjnych.

5. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/402/2006
Rady Gminy Szemud z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki preferencyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Ochrona wód zlewni rzeki
Gościcny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud”
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zmiany jakie wprowadza się do powyższego
projektu dotyczą sposobu zabezpieczenia zaciąganej pożyczki. Pierwotna
uchwała wskazywała jako zabezpieczenie spłaty weksel własny in blanco.
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Pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wskazali w trakcie
uzgodnień, że przy tej kwocie pożyczki, którą zamierza zaciągnąć Gmina jedna
forma zabezpieczenia jest niewystarczająca i wskazali jako właściwą dodatkowo notarialnie potwierdzone oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

6. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/403/2006
Rady Gminy Szemud z 30 maja 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania „Ochrona wód zlewni rzeki
Gościcny – I etap. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji we wsi Szemud”
Uzasadnienie jw.

7. Projekt uchwały Rady Gminy Szemud w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Powyższy projekt przedstawiła skarbnik gminy wyjaśniając, że gmina miała
możliwość złożenia wniosku o sfinansowanie dwóch zadań pod warunkiem,
że jedno z nich dotyczyło inwestycji w placówkach oświatowych, zaś drugie
restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa historyczno-kulturowego wsi
pomorskiej.
W związku z tym gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły w Jeleńskiej Hucie, przeznaczając
na ten cel środki własne w kwocie 30.000 zł oraz wniosek o dofinansowanie
zadania związanego z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem zabytkowego kościoła p/w św. Wojciecha w Kielnie, z udziałem własnym w kwocie 31.954 zł.
Pani Skarbnik dodała także, że dotowane mogą być jedynie zabytki
wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Sprawy kulturalno-oświatowe
Samorząd wsi Łebno zwrócił się z prośbą o dofinansowanie festynu. Wójt
zgodził się na kwotę 800 zł.
„Dziennik Bałtycki” przesłał propozycję umieszczenia na mapie turystyczne
powiatu informacji o Gminie Szemud, która zostanie wydana w poniedziałkowym wydaniu gazety (31 lipca br.). Wójt na powyższe wyraził zgodę.
Kierownik Referatu Oświaty Alicja Szarafin-Grządkowska przedstawiła
projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości funduszu na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i nauczycieli emerytów i
rencistów oraz regulaminu dysponowania środkami finansowymi na pomoc
zdrowotną. Powyższy projekt uchwały zostanie przekazany związkom zawodowym do konsultacji.
Kierownik Oświaty zasygnalizowała potrzebę zatrudnienia palacza c.o.
w budynkach byłej szkoły w Przetoczynie. Zwróciła również uwagę na zbyt
wysoko umieszczone wodomierze w pomieszczeniach byłej szkoły uniemożliwiające odczyty poborów wody. Wójt wyraził zgodę na przeprowadzenie
przez fachowców rozeznania o możliwości przeniesienia wodomierzy do
poszczególnych lokali mieszkalnych.

Sabina Bojke

Zarządzenie Nr 412/I/2006
WÓJTA GMINY SZEMUD
z dnia 06.07.2006 r.

w sprawie ograniczenia używania wody
do podlewania ogródków, terenów zielonych
i nawadniania gruntów z gminnej sieci
wodociągowej dla odbiorców
z terenu Gminy Szemud
Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z dużym poborem wody
na terenie Gminy Szemud i związanym z tym znacznym spadkiem
ciśnienia w sieci, zarządzam co następuje:

§1
1. Wprowadza się zakaz używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych, nawadniania gruntów itp. w godzinach od 7.00 do 23.00.
2. Jednocześnie informuję, że będą przeprowadzane kontrole
przestrzegania ww. nakazu.
§2
Zobowiązuję ponadto wszystkich mieszkańców Gminy Szemud,
zakłady pracy i instytucje do oszczędnego i racjonalnego korzystania z wody pitnej.
§3
Nie zastosowanie się do niniejszego zarządzenia powoduje odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje
do odwołania.
§5
Zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady
Gminy.
§6
Zarządzenie zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Szemud oraz w miejscach publicznie dostępnych na terenie Gminy Szemud.
Wójt Gminy Szemud
/-/ Zbigniew Engelbrecht

INFORMACJA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
FRAGMENTÓW GMINY SZEMUD
W dniach od 20.07.2006 r. do 10.08.2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie przy ul. Kartuskiej 13 w pokoju nr 2 w godz.
od 10.00 do 14.30 wyłożony będzie do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szemud,
obejmujący obszar fragmentów wsi Będargowo, Bojano, Częstkowo, Dobrzewino, Donimierz, Głazica, Jeleńska Huta, Kamień,
Kieleńska Huta, Kielno, Koleczkowo, Kowalewo, Leśno, Łebieńska Huta, Łebno, Przetoczyno, Rębiska, Szemud, Szemudzka Huta,
Warzno, Zęblewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.08.2006 r. w siedzibie
Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szemudzie przy ul. Emila Kwidzińskiego 1A o godz. 14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Szemud z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2006 r.
Magdalena Krauze
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