
I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Kołbaskowo

z działalności za III kwartał 2010 r.

W okresie sprawozdawczym   realizowałem  m.in. niżej wymienione zadania:

I. Wydałem   zarządzenia  w sprawach:

- zmian do zarządzenia Nr 1/09 z 2/01.2009 r. w sprawie przepisów wewnętrznych 
regulujących gospodarkę finansową w gminie,

- zmian w budżecie gminy na 2010 r. – 8 szt.
- zmiany budżetu gminy na 2010 r, - 6 szt.
- przyznania nagrody rzeczowej dla 10-tysięcznej mieszkanki Gminy Kołbaskowo,
- planów finansowych do uchwały RG z 15.07.2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy,
- powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego,
- normy zużycia paliwa płynnego dla pojazdów i urządzeń eksploatowanych przez Urząd 

Gminy oraz jednostki OSP gminy,
- udzielenia zaliczek gotówkowych na wydatki bieżące w UG na 2010 r. 
- opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 r,
- ustanowienia procedur postępowania przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły,
- zmiany planów finansowych dochodów i wydatków w związku z uchwałą Nr 

XXXV/416/10 RG Kołbaskowo z 29.09.2010 r.

II. Zawarłem   umowy z:

- Firmą PROZPOL i SIGMA ze Szczecina na przygotowanie wniosków do PROW,
- Powiatem Polickim na wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego,
- SITA JANTRA na selektywna zbiórkę odpadów z dodatkowych pojemników 

zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo,
- Firmą Handlowo-Usługową J. Matysik na dzierżawę byłej JW. W Kołbaskowie w celu 

zorganizowania Dożynek Gminnych w dn. 28.08.2010 r.
- Zespołem Muzycznym DUO na oprawę muzyczną na dożynkach,
- Telewizją Polską na produkcję filmu reklamowego na zawody motocrossowe,
- PROMOTION na wynajem balonu na Dożynki Gminne,
- Konsorcjum Stankowscy-Kostka na wycenę dz. 83/1 i 83/4 obręb Kołbaskowo na 

potrzeby opłaty adiacenckiej,
- Ryszardem Gronkowskim na nadzór inwestorski nad remontem drogi gminnej w Ostoi,
- Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie na przekazanie aparatu cyfrowego na 

potrzeby Komisariatu w Mierzynie,
- „Zielone Przedszkole” w Przecławiu , Ognisko Przedszkolne TPD w Będargowie, „Happy 

Kids” w Przecławiu  na dotację niepublicznego przedszkola,
- FUH Robert Borucki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOS w Policach,
- ILBUD na wycenę  dz. 2/25 obręb Siadło Górne na potrzeby opłaty adiacenckiej,



- Gminnym Zrzeszeniem LZS w Kołbaskowie na realizację zadania z zakresu kultury 
fizycznej i sportu,

- Telewizją Polska na promocję zawodów Motocross,
- Przedsiębiorstwem Inż. Bud. EDBO na remont drogi w Ostoi z budową przyłącza 

kanalizacji,
- ZBO H. Nowicki na roboty na torze motocrossowym w Rosówku,
- Markiem Kublickim na dokumentację projektową przyłącza energetycznego do boisk w 

Przecławiu,
- Marcinem Rutkowskim na obsługę zawodów motocrossowych,
- Biurem Projektów INBUD na opracowanie projektu przebudowy urządzeń 

melioracyjnych w m. Będargowo,
- Wojciechem Kosteckim na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej m. Stobno i Kurów,
- Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny na zadania mające na celu reintegrację zawodowa i 

społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na 2010 r.
- Powiatem Polickim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika i 

kanalizacji deszczowej w m. Stobno,
- Zakładem Budownictwa Wodnego Usług Melioracyjnych na konserwację urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych we wsi Siadło Dolne,

I. Decyzje, zezwolenia, postanowienia  i opinie w sprawach:

- umorzenia podatku od nieruchomości – pozytywna – 4 szt. na kwotę 471 zł,
- w sprawie wymiaru:  podatku od nieruchomości  – 57; podatku rolnego – 10; łącznego 

zobowiązania pieniężnego – 20,
- umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego- pozytywna – 1 szt. na kwotę 170 zł,
- odroczenia terminu płatności należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego – 1 

decyzja, na kwotę 640,00 zł,
- zwrotu opłaty skarbowej na kwotę 107 zł,
- określenia wysokości zobowiązania podatkowego: w podatku od środków transportowych 

– 64 szt. , w podatku od nieruchomości – 2 szt.
- wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej – 23,
- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 35,
- o zmianę w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej- 76,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 11,
- opinii  urbanistycznej  o  zgodności  z  planem  miejscowym  podziałów  nieruchomości  i 

zmiany użytkowania obiektów budowlanych – 6,
- warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 16,
- zatwierdzenia podziału nieruchomości – 6,
- uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego – 21,
- zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – 2,
- zezwolenia na wycinkę drzew – 8,
- rozgraniczenia nieruchomości – 2,
- naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego – 1, za dz. 72/6  o pow. 7542 

m² obręb Kołbaskowo,
- naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - za dz. 72/6  o pow. 7542 m² 
      obręb Kołbaskowo;
- naliczenia opłaty planistycznej z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1, za dz. 2/26 obręb 

Siadło Górne w wysokości 4.458,95 zł;



- wydano  decyzję  w sprawie  przekształcenia  prawa  użytkowania  wieczystego  w  prawo 
własności  – działki 108/2 o pow. 0,07 ha obr. Kołbaskowo;

IV. Nieruchomości

- sprzedaż  nieruchomości  w  drodze  pierwszego  przetargu  ustnego  nieograniczonego  - 
działka nr ew. 100/32 obręb Stobno o powierzchni 86 m² zabudowana nasłupową stacją 
transformatorową,  nabywca  ENEA  Operator  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu,  akt 
notarialny Rep. A Nr 6350/2010 z dnia 11.08.2010 r.;

- nabycie odpłatne gruntów z przeznaczeniem na drogi gminne w wyniku decyzji  
      podziałowych – 3:

1) IK.MK -7430/33/07 – działka 47/82 o pow. 98 m² obręb Kurów,
2) IK.MW – 7430/27/08 – działka 6/1 o pow. 862 m² obręb Kurów,
3) IK.MW – 7430/30/08 – działka 8/3 o pow. 619 m² obręb Kurów;

-    nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną -
      dz. 76/1 o pow. 4416 m² obręb Siadło Dolne;
-    zawarto umowy dzierżawy –  :

1) części działki 264/19 obręb Moczyły na okres 3 lat,
2) działki 153 obr. Kołbaskowo na okres 10 lat,
3) części działki 13/8 obr. Będargowo na okres 3 lat,

V.       Zatwierdziłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
              
-  w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową 
    przyłącza kanalizacji deszczowej w miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo,
-  w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników  
   do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo,
-  w trybie zapytania o cenę na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 do 
    planowania przestrzennego dla 1) terenów w obrębie Stobno, 2) dla terenów w obrębie  
    Kurów,
-  w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu  
   Szkół w Przecławiu” ,
-  w trybie przetargu nieograniczonego na „Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na 
    nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu”,
-  w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług geodezyjnych polegających na: podziale  
    działki o numerze ewidencyjnym nr 3/79 o pow. 0,3620 ha z obrębu Przecław na dwie   
    działki będące własnością SP – ANR celem przyłączenia nowo wydzielonej działki do   
    działki nr 3/28 stanowiącej własność gminy.

Podpisano następujące umowy w wyniku rozstrzygnięć postępowań:

-    na remont drogi gminnej Nr 195001Z wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w
    miejscowości Ostoja gmina Kołbaskowo,
-   na usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na terenie  
    gminy Kołbaskowo,
-   na wykonanie wtórnika mapy zasadniczej w skali 1:1000 do planowania przestrzenngo dla
    1) terenów w obrębie Stobno, 2) dla terenów w obrębie Kurów ,
-   na „Budowę gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu” ,
-   na „Nadzór inwestorski nad budową gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w 



    Przecławiu”  

przygotowano i ogłoszono następujące konkursy w zakresie ustawy o wolontariacie i 
pożytku  publicznym,  które  rostrzygnięto  pozytywnie  i  podpisano  umowy  na 
powierzenie przedmiotowych zadań   

- Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na 
      celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na  
      2010 rok. 
- Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego Gminy Kołbaskowo w  
      dziedzinie kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest 1) Prowadzenie zajęć  
      rekreacyjno-sportowych (aerobik, samoobrona) w okresie wrzesień-grudzień 2010 r. 2)  
      Opłata sędziowska za prowadzenie rozgrywek Międzygminnej Ligi Piłki Nożnej  
      Kołbaskowo-Dobra w I półroczu roku 2010 r 
- Przeprowadzono konkurs na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej 
      i sportu, którego przedmiotem jest „Prowadzenie rozgrywek ligowych i turniejów   
      gminnych w brydżu sportowym w okresie listopad – grudzień 2010r. „ 

V. Inne

- zakupiono kontener sanitarny wyposażony w prysznice, toalety, umywalki – na boisko 
sportowe w Kołbaskowie,

- zlecono zabezpieczenie włazów do odstojników ścieków przy cmentarzu komunalnym w 
Kołbaskowie,

- zlecono montaż rynien i rur spustowych w budynku biblioteki w Kołbaskowie,
- zlecono renowację boiska sportowego w Przecławiu i Barnisławiu,
- zlecono naprawę dachu w gminnym budynku gospodarczym przy nieruchomości 

Kołbaskowo 102,
- zlecono wykonanie ogrodzenia placu zabaw  w Kołbaskowie nr 91-93, celem 

zabezpieczenia gminnych urządzeń zabawowych,
- zlecono wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Będargowo,
- zlecono wykonanie prac polegających na likwidacji dzikich składowisk odpadów na 

terenie gminy (Będargowo, Siadło Dolne),
- zlecono wykonanie remontu przystanków gminnych,
- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku 

koszarowego na mieszkania socjalne i komunalne w Kołbaskowie,
- przygotowano  i  złożono projekt  ”Inwestycja  pn.  Przebudowa budynku garażowego na 

świetlicę  wiejską  w  Kołbaskowie”  Projekt  złożono  do  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich Oś Odnowa i Rozwój Wsi. Całkowita wartość projektu: 774 279,43 złotych. 
Wnioskowana kwota dofinansowania: 317 327,00 złotych. Projekt jest na etapie oceny 
formalnej.

- złożono projekt pn. „Przebudowa budynku handlowego na świetlicę wiejską w Kurowie”. 
Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Odnowa i Rozwój Wsi. 
Całkowita wartość projektu: 623 298,00 złotych. Wnioskowana kwota dofinansowania: 
254 803,00 złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej,

- złożono projekt pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym”. Projekt złożono do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Odnowa i Rozwój Wsi. Całkowita wartość 
projektu:  562 957,06  złotych.  Wnioskowana  kwota dofinansowania:  230  720,00 
złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej,



- złożono  projekt  pn.  „Budowa  świetlicy  wiejskiej  Moczyłach”.  Projekt  złożono  do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś Odnowa i Rozwój Wsi. Całkowita wartość 
projektu:  667 158,94  złotych.  Wnioskowana  kwota dofinansowania:  273 425,00 
złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej,

- złożono  projekt  pn.  „Przebudowa  dróg  gminnych  w  miejscowości  Kurów”.  Projekt 
złożono w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Całkowita wartość projektu: 
3 638 800,00  złotych.  Wnioskowana  kwota dofinansowania:  1 819 400,00  złotych. 
Projekt jest na etapie oceny formalnej,

- przygotowano  i  złożono  projekt  pn.  „Modernizacja  istniejącego  budynku  po  byłej 
jednostce  w  Kołbaskowie  na  mieszkania  komunalne  i  socjalne”.  Projekt  złożono  w 
ramach  Programu  Wsparcia  Budownictwa  Socjalnego  z  Funduszu  Dopłat.  Całkowita 
wartość  projektu:  2 725 936,98  złotych.  Wnioskowana  kwota  dofinansowania: 
1 090 374,79 złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

        


	I. Decyzje, zezwolenia, postanowienia  i opinie w sprawach:
	IV. Nieruchomości
	V.       Zatwierdziłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

