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76. IX/76/2015 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r. 

77. IX/77/2015 

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. 

78. IX/78/2015 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2014 rok. 

79. IX/79/2015 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji 

kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie. 

80. IX/80/2015 
w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Kołbaskowo za 2014 rok. 

81. IX/81/2015 

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Kołbaskowo ,informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury oraz kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze. 

82. IX/82/2015 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w obrębie Siadło Dolne gminy Kołbaskowo 

83. IX/83/2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

84. IX/84/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

85. IX/85/2015 
w sprawie kierunków działania  Wójta w zakresie powołania 

europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. 

86. IX/86/2015 
w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na II półrocze 

2015 roku. 

87. IX/87/2015 
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników 

sądowych. 

88. IX/88/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesytu 

na działce o nr ew. 117/1, obręb Kamieniec 

89. IX/89/2015 
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

90. IX/90/2015 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Kołbaskowo 

91. IX/91/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy Brzozówka w miejscowości Przecław. 

92. IX/92/2015 
w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości stanowiącej działki o nr 

ew. 45, 46/3 i 46/4 obręb Ustowo 

93. IX/93/2015 w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 7/5 obręb Rajkowo. 

 


