
PROTOKÓŁ 
z VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 13 kwietnia 2015 r. 

Obrady VI sesji Rady Gminy Kołbaskowo kadencji 2014 - 2018 odbyły się dnia 13 kwietnia 2015 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję o godz. 14:30 otworzył i poprowadził Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Zbigniew Szczuplak 
Zgodnie z listą obecności w obradach VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo uczestniczyli radni: Piotr 
Awiżyn, Mariola Czołczyńska, Małgorzata Dzieciniak, Sławomir Dzikowski, Monika Jacyna, Alina 
Jasiorska, Lilianna Jeziorek, Dorota Krzywicka, Grzegorz Małowiecki, Grzegorz Smolicz, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Dorota Trzebińska i Ryszard Wierzbicki. Nieobecna radna 
Czesława Ratajczyk 

W obradach uczestniczyli również: 
1. Małgorzata Schwarz - Wójt Gminy. 
2. Paweł Mirowski - Wicestarosta Policki 
3. Izabella Tyszka - Zastępca Skarbnika Gminy 
4. Jarzy Adamiec- Radca Prawny. 
5. Janusz Kwidziński - Sekretarz Gminy. 
6. Izabela Wesołowska-Kośmider - Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Kołbaskowie. 
7. Barbara Makiewicz-Trąbka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kołbaskowie 
8. Anna Rybakiewicz - Radna Rady Powiatu Polickiego 
9. Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Kołbaskowo. 

Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Porządek dzienny: 
1. Sprawy regulaminowe 

a. stwierdzenie quorum, 
b. przyjęcie protokołu z V Sesji, 
c. zatwierdzenie porządku dziennego, 
d. powołanie sekretarza obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na Iata 2015- 2022. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo 
z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło 
Dolne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Kołbaskowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 
253/3 obręb Kołbaskowo. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253/4, obręb Kołbaskowo. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 36/15, 
obręb Siadło Dolne. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce o nr ew. 4 7 /30, obręb Ustowo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce o nr ew. 134, obręb Stobno. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb 
Barnisław na okres 5 lat 

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253/2 obręb Kołbaskowo. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 

uchwały Nr XIII/154/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
19. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie działania na rzecz 

przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Rondo 
Hakena Szczecin - miejscowość Ustowo oraz wyrażenia zgody na nabycie 
i wydzierżawienie nieruchomości. 

20. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. 

21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014. 
22. Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2014. 
23. Interpelacje i zapytania. 
24. Wolne wnioski. 
25. Zakończenie obrad. 

Punkt 1: 
Otwarcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich zebranych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
Kołbaskowo. 

a) stwierdzenie quorum 
Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 
Nieobecna radna Czesława Ratajczyk. Nieobecność została usprawiedliwiona. 

b) przyjęcie protokołu z V Sesji 
Nie wniesiono uwag do protokołu z V Sesji Rady Gminy. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

c) zatwierdzenie porządku dziennego 
Wójt Gminy wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XIII/154/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 
31 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo. 
Wniosek został pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowany. 
Porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie. 
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d) powołanie sekretarza obrad 
Na sekretarza obrad powołany została radna Monika Jacyna. 

Punkt 2: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
Uchwała nr Vl/46/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. została przyjęta 
jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 3: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy na lata 2015- 2022. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uchwała nr VI/47 /2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IH/21/2014 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy na lata 2015- 2022 została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 4: 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Uchwała nr Vl/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 r. na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru 
zabytków została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 5: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Uchwała nr Vl/49/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2011 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso została przyjęta jednogłośnie 
[uchwała w załączeniu]. 

Punkt 6: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości Siadło 
Dolne. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
Uchwała nr Vl/50/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Róży Wiatrów w miejscowości 
Siadło Dolne została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 7: 
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Dyskusji w przedmiotowym temacie nie było. 
Uchwała nr Vl/51/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Pod Dębami w miejscowości Stobno 
została przyjęta w głosowaniu: 14 osób „za", O osób „przeciw", 1 osoba wstrzymała się od głosu 
[ uchwała w załączeniu]. 
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Punkt 8: 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Kołbaskowie. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przedstawiła skalę podwyżki. Wyjaśniła, że 
zaproponowana podwyżka wynosi stosunkowo niewiele (5,7%). Dla przykładu, czteroosobowe 
gospodarstwo domowe zużywające przeciętną ilość wody (3m/os) poniesie koszt ok. 5-6 zł wyższy 
w skali miesiąca. 
Radny Ryszard Wierzbicki zapytał jakie wpływy przyniesie podwyżka w skali całej gminy. 
Dyrektor PGK odpowiedziała, że będą to wpływy rzędu 220.000, OO zł. 
Uchwała nr VI/52/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Kołbaskowie została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 9: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 
253 /3 obręb Kołbaskowo. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
Uchwała nr VI/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

na działce 253/3 obręb Kołbaskowo została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 10: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253/4. obręb Kołbaskowo. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Uchwała nr VI/54/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 253/4, obręb Kołbaskowo została przyjęta 
jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 11: 
Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 36/15, 
obręb Siadło Dolne. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Dyskusji w przedmiotowym temacie nie było. 
Uchwała nr VI/55/2015 w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 
36/15, obręb Siadło Dolne została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 12: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
działce o nr ew. 47 /30, obręb Ustowo. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Radni nie zabrali głosu w dyskusji. 
Uchwała nr VI/56/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce o nr ew. 4 7 /30, obręb Ustowo została przyjęta jednogłośnie [ uchwała w załączeniu]. 

Punkt 13: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 
działce o nr ew. 134, obręb Stobno. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Uchwała nr VI/57 /2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu 
na działce o nr ew. 134, obręb Stobno została przyjęta jednogłośnie [ uchwała w załączeniu]. 
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Punkt 14: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206. obręb 
Barnisław na okres 5 lat. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uchwała nr VI/58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki nr 206, obręb 
Barnisław na okres 5 lat została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 15: 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253 /2 obręb Kołbaskowo. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Uchwała nr VI/59/2015 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 253/2 obręb Kołbaskowo 
została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 16: 
Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały Nr XIH/154/08 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w obrębie geodezyjnym Warzymice w gminie Kołbaskowo. 
Punkt został zdjęty z porządku dziennego. 

Punkt 17: 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświazy, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Uchwała nr VI/60/2015 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 18: 
Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Uchwała nr VI/61/2015 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty została przyjęta jednogłośnie [uchwała 

w załączeniu]. 

Punkt 19: 
Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta w Zakresie działania na rzecz 
przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Rondo Hakena 
Szczecin - miejscowość Ustowo oraz wyrażenia zgody na nabycie i wydzierżawienie 
nieruchomości. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarczej. 
Głosów w dyskusji nie było. 
Uchwała nr VI/62/2015 w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie działania 
na rzecz przygotowania i realizacji inwestycji pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Rondo 
Hakena Szczecin - miejscowość Ustowo oraz wyrażenia zgody na nabycie i wydzierżawienie 
nieruchomości została przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 20: 
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. 
Głosów w dyskusji nie było. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Punkt 21: 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Punkt 22: 
Sprawozdanie z realizacji zadań gminy z zakresu wspierania rodziny za rok 2 O 14. 
Dyskusji w przedmiotowym temacie nie było. 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Punkt 23: 
Interpelacje i zapytania. 
Odczytane zostały pisma: 
- OSP Smolęcin w sprawie dotacji na 2015 r., 
- Stowarzyszenia Boleń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb 
Kurów, 
- Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie 
przyjęcia do lokalnej społeczności osób polskiego pochodzenia oraz ich rodzin, ewakuowanych z 
terenów zagrożonych, 
- Dyrekcji i nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Przecławiu w sprawie redukcji etatu 
psychologa. 
Wójt Gminy wyjaśniła, że etat psychologa jest podzielony (Yz etatu w Gimnazjum i Yz w Szkole 
Podstawowej w Przecławiu). Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 
widzą największą potrzebę współpracy z psychologiem. Podjęto więc decyzję o tym, aby 
psycholog realizował cały etat w SP w Przecławiu. Dodać należy, że w każdej szkole zatrudniony 
jest pedagog. Na terenie gminy Kołbaskowo działa Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny, w którym 
osoby potrzebujące mogą skorzystać z pomocy psychologicznej. 
Wójt Gminy prowadzi rozmowy ze Starostą Polickim w celu ponownego uruchomienia filii 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie gminy Kołbaskowo. 

Radny Ryszard Wierzbicki złożył interpelację w sprawie inwestycji polegającej na 
budowie zabudowy produkcyjnej związanej z hodowlą norek. Radny przedstawił argumenty 
przeciw wyrażeniu zgody na tego typu budowę. Wskazał, że mieszkańcy obawiają się 

negatywnego wpływu na jakość życia w sąsiedztwie fermy norek. 
Wójt Gminy odpowiedziała, że wniosek o wydanie warunków zabudowy wpłynął do Urzędu 
Gminy. Przygotowana została decyzja odmowną, w związku z czym potencjalny inwestor zawiesił 
postępowanie. 10 marca wydana została decyzja, na mocy której Wójt Gminy Kołbaskowo 
umorzył postepowanie na wniosek strony. Decyzja ta może nie uchronić Gminy przed 
powstaniem tego typu obiektu, dlatego Wójt Gminy uczuliła mieszkańców i sołtysów do 
monitorowania sytuacji. 

Korzystając z obecności sołtysów na VI sesji Rady Gminy, Wójt Gminy poinformowała, że 
podjęta uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty, nie wprowadza zmian stawek Zmiany polegają na dostawaniu 
zapisów uchwały do nowego tekstu ustawy. 

Radny Ryszard Wierzbicki zapytał Wicestarostę pana Pawła Mirowskiego o przetarg na 
remont dróg. Wicestarosta poinformował, że wykonawca wyłoniony w przetargu zadeklarował 
kwotę 135.000,00 zł. Harmonogram napraw dróg zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady 
Gminy. Wicestarosta przyznał, że kwota ta jest niewystarczająca, dlatego też Starostwo będzie 
poszukiwało oszczędności w ciągu roku, aby sukcesywnie rozwiązać problem zaniedbywanych 
przez lata dróg. 
Wicestarosta poinformował o utworzeniu stanowiska pracownika interwencyjnego w Wydziale 
Dróg i Komunikacji Starostwa Powiatowego. 
Oprócz przetargu na remont dróg przeprowadzono również przetarg na utrzymanie zieleni 
niskiej i wysokiej w pasach drogowych (256.000,00zł) oraz na utrzymanie czystości (77.000,00 
zł). Wójt Gminy zapytała, czy wyłonienie wykonawcy w przetargu na utrzymanie czystości 
oznacza, że pracownicy gminy mogą zaprzestać prac na terenach, które należą do powiatu. 
Wicestarosta odpowiedział, że tak, choć utrzymanie czystości jest nowym zadaniem w Starostwie 

6 



Powiatowym, dlatego też prosi zarówno Wójta, jak i mieszkańców o szeroko pojętą współpracę w 
udoskonaleniu realizacji ww. zadania. 

Radna Anna Sypniewska zgłosiła konieczność oznakowania wyjazdu przy Skateparku w 
Przecławiu. 

Sołtys Ustowa pani Danuta Malisz poinformowała, że pas zieleni przy odcinku drogi od 
ul. Floriana Krygiera do miejscowości Ustowo nigdy nie jest koszony. Zgłoszono również 
konieczność utrzymania zieleni niskiej i wysokiej przy drodze powiatowej w miejscowości 
Ustowo. 

Radny Ryszard Wierzbicki poinformował o istnieniu na terenie gminy Kołbaskowo 
budynków oraz ogrodzeń znajdujących się w pasie drogi powiatowej. Zapytał więc, czy w sytuacji 
kiedy Starosta chce podnieść opłaty za zajęcie pasa drogowego, mieszkańcy otrzymają wezwanie 
do zapłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego. Zapytał również, czy gmina będzie musiała ponieść 
większe koszty z tego tytułu, w sytuacji gdy remontowana będzie sieć wodociągowo

kanalizacyjna. 
Odpowiedzi udzielili Wicestarosta Paweł Mirowski oraz radne Powiatu Polickiego Panie Izabela 
Wesołowska-Kośmider oraz Anna Rybakiewicz. 
Pan Paweł Mirowski powiedział, że środki uzyskane w wyniku podniesienia stawek Powiat 
przeznaczy na poprawę stanu dróg powiatowych. Konieczność dokonywania ewentualnych 
domiarów to kwestia do ustalenia. 
Pani Izabela Wesołowska-Kośmider poinformowała, że projekt uchwały w sprawie podniesienia 
stawek był analizowany przez radnych Rady Powiatu. Zgłoszone zostały uwagi, które zarząd ma 
wziąć pod uwagę przy projektowaniu nowego brzmienia projektu. Podwyżka sięga średnio do 70-
150% i jest to pierwsza zmiana stawek od 2004 roku. Radna poinformował, że wnioskowała 
o utrzymanie 50% ulgi na montaż urządzeń wodno-kanalizacyjnych. 
Radna Anna Rybakiewicz poinformowała, że nowe stawki z założenia mają obowiązywać nowe 
instalacje. Wskazała, na fakt iż gminy negatywnie wypowiedziały się na temat projektu ww. 
uchwały. Wynika to z tego, że właśnie gminy Kołbaskowo i Dobra realizują najwięcej inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych. Projekt dyskutowanej uchwały nie znalazł się w materiałach na 
najbliższą sesję Rady Powiatu. W kwestii ewentualnych domiarów, może dojść do sytuacji w 
której Powiat nie będzie mógł od tego odstąpić. 
Wójt Gminy poinformowała zgromadzonych, że inwestycje prowadzone przez gminę polegają na 
wymianie starzejącej się sieci, więc ewentualne nowe stawki nie będą tych prac obejmowały. 

Radny Ryszard Wierzbicki zapytał, czy Powiat ma zabezpieczone środki na realizację 
inwestycji polegającej na przebudowie drogi Szczecin-Siadło Górne, czy znów dojdzie do sytuacji, 
w której zwróci się do gminy Kołbaskowo o udzielenie pożyczki. 
Wicestarosta poinformował, że nowe władze powiatowe będą starały się samodzielnie realizować 
swoje inwestycje, więc powiat będzie finansowo przygotowany. 

Punkt 24: 
Wolne wnioski. 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o konieczności złożenia oświadczenia 

majątkowego w terminie do 30 kwietnia 2015 r. 

Punkt 25: 
Zamknięcie sesji. 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów zaplanowanego porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 

PROTOKOŁOWAŁA: 

BeataOzga 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

--5· ·z c z_u tP lak. 
Zbigniew Szczuplak 
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