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PROTOKÓŁ 
z XXVII Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 14 września 2009 r. 

 

Sesję otworzył i prowadził p. Edward Sroka – Przewodniczący Rady Gminy Kołbaskowo.  

Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 14.00 a zakończyły o 16.20. 

 

Odn. 1 
 

a) W sesji uczestniczyło 13 radnych tj. 93% oraz sołtysi (lista obecności w załączeniu).  

b) Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXVI Sesji Rady Gminy 

Kołbaskowo. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 

(protokół w załączeniu). 

 

c) Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad XXVII Sesji Rady 

Gminy Kołbaskowo po punkcie 3 o pkt. dot. podjęcia dwóch uchwał w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku 

dziennego XXVII Sesji  Rady Gminy Kołbaskowo. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek dzienny XXVII Sesji Rady Gminy 

Kołbaskowo.  

 

d) Na sekretarza obrad powołana została radna Iwona Wierzbicka. 

  

 

Odn. 2 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze br. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/311/09 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2009 roku (uchwała w załączeniu). 

 

 

Odn. 3 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok. Zmiany budżetu dotyczą zwiększenia 

dochodów oraz zmniejszenia wydatków oraz zwiększenia wydatków.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/312/09 w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2009 rok (uchwała w załączeniu).  
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Odn. 3a 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. Uchwała dotyczy 

dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 0626Z od przejazdu kolejowego do miejscowości Rajkowo.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/314/09 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Polickiemu (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 3b 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię komisji do projektu 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu. Uchwała dotyczy 

dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Schwenennenz – Ladenthin – Warnik – 

Będargowo – Rajkowo – Ostoja – etap przebudowa dróg powiatowych”.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/315/09 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Polickiemu (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 4 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Gminy przedstawił pozytywną 

opinię komisji do projektu uchwały w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w 

sporcie kwalifikowanym. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznane wyróżnienia i 

nagrody finansowane z budżetu gminy. Zasady przyznawania takich nagród określa projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/313/09 w sprawie wyróżnień i nagród 

za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.  

 

 

Odn. 5 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię do projektu uchwały. Projekt uchwały dotyczy zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo. Następnie 

Przewodnicząca Komisji odczytała treść rozstrzygnięcia do projektu uchwały w sprawie uwag 

wniesionych do projektu planu – zał. Nr 3.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie do projektu uchwały w sprawie 

uwag wniesionych do projektu planu – zał. Nr 3. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła rozstrzygnięcie do projektu uchwały w sprawie uwag 

wniesionych do projektu planu – zał. Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.  

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 4 do projektu uchwały w 

sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, a 

następnie poddał pod głosowanie przyjęcie rozstrzygnięcia w formie przedstawionej przez 

Wójta Gminy Kołbaskowo.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania – zał. Nr 4 do projektu uchwały  w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

geodezyjnym Kołbaskowo. 

 

Po przyjęciu rozstrzygnięć do projektu uchwały Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/309/09 w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kołbaskowo 

(uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 6 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Pargowo. Następnie 

odczytała treść rozstrzygnięcia do projektu uchwały w sprawie uwag wniesionych do projektu 

planu – zał. Nr 3.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie do projektu uchwały w sprawie 

uwag wniesionych do projektu planu – zał. Nr 3. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła rozstrzygnięcie do projektu uchwały w sprawie uwag 

wniesionych do projektu planu – zał. Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym 

Pargowo. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika Nr 4 do projektu uchwały w 

sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania, a 

następnie poddał pod głosowanie przyjęcie rozstrzygnięcia w formie przedstawionej przez 

Wójta Gminy Kołbaskowo.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania – zał. Nr 4 do projektu uchwały  w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

obrębie geodezyjnym Pargowo. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/310/09 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym 

Pargowo (uchwała w załączeniu). 

 

 

Odn. 7 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości. Wójt Gminy wnosi o podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od 

Skarbu Państwa  nieruchomości stanowiącej działkę nr 33/6 położonej w obrębie Przecław, na 

cele związane z realizacją zadań własnych gminy – na cele sportowe tj. budowę „Skate 

Parku”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/316/09 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 8 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze 

bezprzetargowej. Sprzedaż nieruchomości jest niezbędna do poprawienia warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 10/18 i 10/24  

i  jest wykorzystywana wyłącznie do obsługi tych działek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/317/09 w sprawie sprzedaży 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 9 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie oddania nieruchomości w 

użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego. Nieruchomość stanowiąca 

działkę 2/229 przeznaczona została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jednak z uwagi na duże zapotrzebowanie na 

przedszkole przygotowano przedmiotowy projekt uchwały. Realizacja uchwały jest niezbędna 

w celu realizacji zadań własnych gminy. 

 

Przewodniczący Rady sprecyzował zapisy w projekcie uchwały i poinformował o propozycji 

użytkowania wieczystego na 50 lat oraz o konieczności zabudowy terenu z uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie obiektu, w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy notarialnej. 

Radna Iwona Wierzbicka zwróciła się do radnych z propozycją, aby przedmiotowej działki 

nie oddawać w użytkowanie wieczyste, ale wykorzystać ją na cele budowy przedszkola 

publicznego. 

Wójt odpowiedział, że też chciałby wybudować w Przecławiu przedszkole publiczne, ale przy 

obecnym budżecie gminy wybudowanie przedszkola jest niemożliwe z uwagi na brak 
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środków. Poza tym jest dużo inwestycji czekających w kolejce na realizację takich jak np. 

budowa pawilonu dydaktyczno-żywnościowego w ZS w Przecławiu oraz budowa dróg, o 

które radni wnioskują od lat.  

Radny Mieczysław Szankowski zwrócił uwagę, że podobnie można byłoby powiedzieć o 

przedszkolu w Kurowie, które oddano w użytkowanie wieczyste, a przecież można było 

sprzedaż nieruchomość i wybudować przedszkole w Przecławiu. Stwierdził, że należy na 

sprawę przedszkoli na terenie gminy spojrzeć nieco szerzej.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały.  

Rada Gminy 6 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących podjęła 

uchwałę Nr XXVI/318/09 w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 

drodze przetargu nieograniczonego (uchwała w załączeniu).  

 

Odn. 10 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy. Przedstawiła następujące propozycje dzierżaw dla 

poszczególnych nieruchomości: 

1) dz. Nr 80/2 ob. Karwowo – na okres 3 lat z uwagą, że jest to ostanie przedłużenie 

umowy, 

2) dz. Nr 2/26 ob. Przecław – na okres 3 lat z wnioskiem o zawarcie w umowie 

dzierżawy zakazu sprzedaży napojów alkoholowych, 

3) dz. Nr 47/41 ob. Kurów – na okres 3 lat.  

 

Wójt stwierdził, że jest przeciwny ww. obostrzeniom zgłoszonym przez Komisję do dzierżaw 

nieruchomości w Karwowie i Przecławiu. Stwierdził, że rekultywacja terenu jest 

przewidywana na 3 lata, ale z różnych przyczyn ten czas może ulec wydłużeniu np. do lat 5 i 

wówczas z uwagi na zapis, że jest to ostatnia dzierżawa i nie będzie można już więcej razy 

przedłużać tego terminu rekultywacja nie zostanie zakończona. Zaś co do działki w 

Przecławiu, to uważa że w uchwale nie można wprowadzać takich zapisów jak zakaz 

sprzedaży alkoholu na dzierżawionym terenie. Poprosił radcę prawnego pana Jerzego Adamca 

o opinię w tej sprawie.  

 

Radca Prawny pan Jerzy Adamiec stwierdził, że w projekcie uchwały nie można umieścić 

zapisu dotyczącego zakazu sprzedaży alkoholu na dzierżawionym terenie. Jednak w umowie 

dzierżawy można byłoby ewentualnie określić sposób wykorzystania dzierżawionego terenu.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował zapis w przypadku dzierżawy nieruchomości w 

Karwowie na okres dzierżawy do czasu zakończenia rekultywacji terenu, nie dłużej jednak 

niż 5 lat.  

 

Wójt zaproponował, aby pozostawić zapis dzierżawy na 3 lata, ale bez obostrzenia że jest to 

ostatnie przedłużenie dzierżawy.  

 

Radna Lucyna Koziarska zwróciła uwagę, że „Jantra” nie jest stratna na rekultywacji terenu w 

Karwowie ponieważ gromadzony jest tam gruz, za wywiezienie którego „Jantra” pobiera 

opłaty.  

 

Radna Apolonia Roszak zgłosiła wniosek, aby zbadać czy na żwirowni w Karwowie nadal 

jest wydobywany żwir i piasek. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w formie 

zaproponowanej przez Wójta z 3 letnią dzierżawą w przypadku wszystkich trzech 

nieruchomości.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/319/09 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 11 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię komisji do projektu uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/320/09 w sprawie nabycia 

nieruchomości (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 12 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi 

na skargę Stowarzyszenia Miłośników Golfa „Golf and Relaks” i upoważnienia Wójta Gminy 

Kołbaskowo do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/321/09 w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia Miłośników Golfa „Golf and Relaks” i upoważnienia 

Wójta Gminy Kołbaskowo do udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu. (uchwała w 

załączeniu).  

 

 

Odn. 13 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/204/2008 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2008 r. Projekt dotyczy 

upoważnienia dla Kierownika GOPS w Kołbaskowie w związku z realizacją zadań własnych 

gminy. 

 

Radca prawny pan Jerzy Adamiec wyjaśnił, że uchwały upoważniające do czynności 

administracyjnych powinny być podejmowane aktem prawa miejscowego, dlatego należy 

publikować uchwały tego rodzaju w Dzienniku Urzędowym.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/322/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVII/204/2008 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 września 2008 r.(uchwała w załączeniu).  
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Odn. 14 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił plan pracy Komisji na II półrocze 2009 r. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji Budżetowej. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetowej. 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła plan 

pracy komisji na II półrocze 2009 r. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego 

Inwestycji i Rozwoju. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji 

i Rozwoju. 

 

Następnie plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia 

i Promocji. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na II półrocze 2009 

roku. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji na II półrocze 2009 roku. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie cały projekt uchwały. 

  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/323/09 w sprawie planów pracy 

Komisji (uchwała i plany pracy komisji w załączeniu). 

 

 

Odn. 15 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za I 

półrocze br.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Budżetowej za I półrocze br. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za I 

półrocze br. 

 

Następnie Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju 

przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze br.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Planowania za I półrocze br. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Planowania 

Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju za I półrocze br. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Gminy przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze br.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Oświaty za I półrocze br. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty Kultury 

Zdrowia i Promocji Gminy za I półrocze br. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej za I półrocze br. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej za I półrocze br. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I 

półrocze br. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawozdania z 

działalności Komisji za I półrocze 2009 r. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXVII/324/09 w sprawie sprawozdania z 

działalności Komisji za I półrocze 2009 r. (uchwała i sprawozdania w załączeniu). 

 

 

Odn. 16 

Przewodniczący Rady przedstawił informację Wójta z działalności za II kwartał 2009 r. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji Wójta z działalności za II 

kwartał br. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła informację Wójta z działalności za II półrocze 2009 r. 

(informacja w załączeniu). 

 

 

Odn. 17 

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy od ostatniej 

Sesji Rady Gminy: 

- pismo ze Starostwa Powiatowego w Policach będące odpowiedzią na pismo 

Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące remontów dróg powiatowych oraz utrzymania 

ładu w pasach dróg powiatowych.  

- pismo Stowarzyszenia „Ranczo” ze Smolęcina w sprawie uchwały dotyczącej opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Przewodniczący Rady 

poinformował, że przedmiotowe pismo zostanie przekazane planistom,  

- pismo pozew sądowy od Stowarzyszenia „Golf and Relax” skarżące uchwałę Nr 

XIX/223/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 listopada 2008 r., 

- pismo mieszkańców sołectwa Będargowo w sprawie sprzeciwu likwidacji placu zabaw w 

Będargowie. 

 

Radna Lucyna Koziarska zapytała, kiedy projekt studium zagospodarowania przestrzennego 

zostanie ukończone i przedstawione Radzie Gminy do zaopiniowania. 
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Wójt odpowiedział, że projekt jest ciągle w opracowaniu i ciężko na tym etapie stwierdzić 

datę przekazania do Rady Gminy. Jednak jak tylko studium zostanie ukończone, wówczas od 

razu zostanie przekazane do zaopiniowania przez Radę Gminy. 

 

Pracownik UG Kołbaskowo pan Mariusz Kuźniewski poinformował odnośnie likwidacji 

placu zabaw w Będargowie, że w sierpniu br. została tam przeprowadzona kontrola sanepidu, 

gdzie wskazano na wiele nieprawidłowości m. in. zanieczyszczony piasek, zdemolowane 

urządzenia zabawowe, oraz śmieci znajdujące się na placu. Z uwagi na brak zaangażowania 

mieszkańców w prawidłowe utrzymanie placu zabaw, jak również z powodu dewastowania 

postanowiono przenieść plac zabaw do innej miejscowości, gdzie takiego placu nie ma i gdzie 

jest większe prawdopodobieństwo o dbałość i odpowiednie utrzymanie placu zabaw.  

 

Sołtys z Będargowa pan Bogdan Kołodziejski zwrócił uwagę, że przy placu zabaw ustawione 

są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki są czasem tak przepełnione, że 

mieszkańcy pozostawiają odpady przy pojemnikach, jednak samochód opróżniający 

pojemniki nie zabiera odpadów pozostawionych przy pojemnikach, co skutkuje 

zanieczyszczeniem terenu wokół, a zatem i placu zabaw.  

 

Radna Apolonia Roszak stwierdziła, że likwidacja placu zabaw w Będargowie była decyzją 

zbyt radykalnie podjętą.  

 

 

Odn. 18 

Radny Zbigniew Szczuplak zgłosił wniosek w imieniu mieszkanki Warzymicy pani 

Katarzyny Prokop, która zgłosiła że zbiornik przeciwpożarowy w miejscowości Warzymice 

jest przepełniony i przelewająca się woda zalewa jej piwnicę. Dodał, że w bieżącym roku pani 

Prokop codziennie wypompowuje wodę z piwnicy, przez co spaliły się już dwie pompy i 

poszkodowana musiała zakupić je na własny koszt. Radny zgłosił wniosek o udzielenie 

odpowiedzi na piśmie pani Katarzynie Prokop w sprawie przelewającego się zbiornika 

przeciw pożarowego.  

 

Pracownik UG Kołbaskowo pan Mariusz Kuźniewski poinformował, że rów melioracyjny w 

Warzymicy jest nie udrożniony z tej przyczyny woda deszczowa zatrzymuje się w zbiorniku i 

przelewa na zewnątrz. Nie udrożniony rów nie jest własnością gminy tylko własnością 

prywatną, a wg ustawy Prawo wodne właściciele nieruchomości są zobowiązani do właściwej 

konserwacji i utrzymania urządzeń wodnych występujących na ich nieruchomościach. Jeśli 

właściciele nieruchomości uchylają się od obowiązku konserwacji urządzeń należy wystąpić 

do Starosty od nałożenie takiego obowiązku administracyjnie.  

 

Radna Apolonia Roszak zapytała o kursowanie autobusów „KRAJAN” przez Stobno oraz o 

termin uruchomienia nowej linii miejskiej do Będargowa.  

 

Za-ca Wójta pani Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że nowa linia autobusowa rusza z 

dniem 1 października br. Ponadto prowadzone są rozmowy z Urzędem Miasta Szczecin co do 

objęcia komunikacją miejską również Stobna. Jeśli rozmowy się powiodą, to od stycznia 

2010 r. komunikacja miejska obejmie również Stobno. Natomiast firma „KRAJAN” 

zrezygnowała z kursowania na terenie gminy Kołbaskowo z uwagi na niską frekwencję i 

nieopłacalność kursów.  
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Radny Zbigniew Szczuplak ponowił wniosek o umieszczenie na cmentarzu w Będargowie i 

Kołbaskowie wyciągu z regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych.  

 

Radna Lucyna Koziarska zapytała jaki jest postęp w inwestycji dot. ustawienia sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 13 z drogą powiatową do Rajkowa.  

 

Za-ca Wójta pani Małgorzata Schwarz odpowiedziała, że Komenda Wojewódzka Policji nie 

wyraża zgody na taką sygnalizację z uwagi na pierwszeństwo drogi krajowej.  

 

 

Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVII Sesję 

Rady Gminy Kołbaskowo o godz. 16.20.  

 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA                                                PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY 

  

     Aniela Szerszeń                                                                        Edward Sroka 
 


