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PROTOKÓŁ 
z XXIX Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 30 grudnia 2009 r. 

 

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

Obrady Sesji rozpoczęły się o godz. 11.00 a zakończyły o 11.50.  

 

Odn. 1 
 

a) W sesji uczestniczyło 15 radnych tj. 100% oraz sołtysi (lista obecności w załączeniu). 

 

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

Kołbaskowo. 

 

c) Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 

(protokół w załączeniu). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek dzienny XXIX Sesji, a następnie poddał pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek dzienny XXIX Sesji Rady Gminy 

Kołbaskowo.  

 

d) Na sekretarza obrad powołana została radny Ryszard Wierzbicki.  

 

 

Odn. 2 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji, przy 

uwzględnieniu korekty przygotowanej do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kołbaskowo na 2010 rok.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o ewentualne pytania co do projektu uchwały. Z uwagi  na 

brak pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/338/09 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Kołbaskowo na 2010 rok (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 3 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu 

uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/339/09 w sprawie zmiany budżetu 

gminy na 2009 rok (uchwała w załączeniu).  
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Odn. 4 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/230/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 

grudnia 2008 r.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/340/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XX/230/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2008 r. (uchwała w załączeniu). 

 

 

Odn. 5 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu 

uchwały w sprawie wydatków budżetowych których niezrealizowane planowane kwoty nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2009.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/341/09 w sprawie wydatków 

budżetowych których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2009 (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 6 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uznania 

terenu nieczynnego cmentarza w Siadle Górnym za park gminny. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/342/09 uchylającą uchwałę w sprawie 

uznania nieczynnego cmentarza w Siadle Górnym za park gminny (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 7 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przewodnicząca Komisji 

dodała, że Komisja opiniując przedmiotowy projekt wnioskuje o zawarcie zapisu w umowie 

sprzedaży, iż inwestor zobowiązuje się w razie konieczności do przełożenia wodociągu 

publicznego.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/343/09 w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (uchwała w 

załączeniu).  
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Odn. 8 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w 

trybie bezprzetargowym, dodała że w przypadku nieruchomości w obrębie Kamieniec 

dzierżawa obejmuje okres 1 roku, zaś w przypadku nieruchomości w obrębie Kurów okres 3 

lat.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/344/09 w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę w trybie bezprzetargowym (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 9 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła 

pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że Wójt Gminy wnosi o podjęcie uchwały w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących działki, sklasyfikowane jako drogi na 

mienie Powiatu Polickiego, położonych w obrębach geodezyjnych: Warnik, Bobolin, 

Będargowo. Działki te zostały wydzielone w celu regulacji granic dróg powiatowych i 

przekazanie ich następuje w celu realizacji zadań własnych powiatu. Uchwała Rady Gminy 

Kołbaskowo nr XXI/248/09 z dnia 02.02.2009 r. w swej treści zawierała zapis „dla Skarbu 

Państwa” w miejscu obecnego zapisu „dla Powiatu Polickiego”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/345/09 w sprawie nieodpłatnego 

przekazania nieruchomości (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 10 

Przewodniczący Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Gminy przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli w 2010 roku. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/346/09 w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2010 roku (uchwała w 

załączeniu).  

 

 

Odn. 11 

Przewodniczący Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Gminy przedstawił pozytywną opinię 

Komisji do projektu uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Dobra w realizacji zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i innych formach 

wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobra przez osoby fizyczne i 

prawne. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/347/09 w sprawie współdziałania z 

Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych 

przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 

Gminy Dobra przez osoby fizyczne i prawne (uchwała w załączeniu).  

 

Odn. 12 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia i Promocji Gminy przedstawił pozytywną 

opinię Komisji do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/348/09 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 (uchwała w 

załączeniu).  

 

Odn. 13 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o przełożenie głosowania nad projektem uchwały w 

sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Krotoszyńskiej zawartej w piśmie z dn. 22.09.2009 r. 

na koniec porządku dziennego, z uwagi na to, że projekt uchwały jest obecnie w 

przygotowaniu przez radcę prawnego. Następnie poddał wniosek pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek o przełożenie głosowania nad projektem uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Krotoszyńskiej zawartej w piśmie z dn. 22.09.2009 

r. na koniec porządku dziennego.  

 

Odn. 14 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2010 rok. W planie 

uwzględniono główne tematy, którymi zajmie się Rada Gminy.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/350/09 w sprawie planu pracy Rady 

Gminy na 2009 rok (uchwała w załączeniu).  

 

Odn. 15 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Przewodniczących poszczególnych komisji 

problemowych Rady Gminy o przedstawienie planów pracy komisji na I półrocze 2010 roku.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił plan pracy Komisji na I półrocze 2010 r. 

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji Budżetowej. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła plan pracy Komisji Budżetowej (plan w załączeniu). 

 

Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego Inwestycji i Rozwoju przedstawiła plan 

pracy komisji na I półrocze 2010 r. 

  



 5 

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 (plan w załączeniu). 

 

Następnie plan pracy komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Zdrowia 

i Promocji. 

 

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

(plan w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji na I półrocze 2010 roku. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XXIX/351/09 w sprawie planów pracy 

Komisji (uchwała w załączeniu). 

 

 

Odn. 13 

Po zarządzonej przez Przewodniczącego Rady 5-minutowej przerwie, radni zapoznali się w 

projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Krotoszyńskiej zawartej w 

piśmie z dn. 22.09.2009 r. 

 

Sekretarz obrad odczytał projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych o ewentualne zapytania do projektu uchwały. 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Rada Gminy 9 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących, przyjęła uchwałę Nr 

XXIX/349/09 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Krotoszyńskiej zawartej w piśmie z 

dn. 22.09.2009 r. (uchwała w załączeniu).  

 

 

Odn. 16 

Przewodniczący Rady przedstawił pisma złożone do biura Rady Gminy od ostatniej Sesji: 

- wniosek Stowarzyszenia „Golf and Relaks” o przeniesienie własności nieruchomości,  

- pismo mieszkańców Ustowa o odłączenie z okręgu wyborczego i włączenie do okręgu 

Kurów, Siadło Dolne i Siadło Górne.  

 

Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący Rady Gminy złożył radnym życzenia z 

okazji zbliżającego się Nowego Roku, a następnie zamknął XXIX Sesję Rady Gminy 

Kołbaskowo o godz. 11.50. 

 

 

PROTOKOŁOWAŁA                                                PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY 

  

     Aniela Szerszeń                                                                        Edward Sroka 

 


