
PROTOKÓŁ 
z VIII Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 8 czerwca 2015 r. 

Obrady VIII sesji Rady Gminy Kołbaskowo kadencji 2014 - 2018 odbyły się dnia 8 czerwca 2015 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesję o godz. 13:30 otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Zbigniew Szczuplak. 
Zgodnie z listą obecności w obradach VIII Sesji Rady Gminy Kołbaskowo uczestniczyli radni: Piotr 
Awiżyn, Mariola Czołczyńska, Małgorzata Dzieciniak, Sławomir Dzikowski, Monika Jacyna, Alina 
Jasiorska, Lilianna Jeziorek, Dorota Krzywicka, Grzegorz Małowiecki, Czesława Ratajczyk, Grzegorz 
Smoli cz, Anna Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Dorota Trzebińska i Ryszard Wierzbicki. 

W obradach uczestniczyli również: 
1. Małgorzata Schwarz - Wójt Gminy. 
2. Irena Ostrowska Skarbnik Gminy 
3. Izabella Tyszka - Zastępca Skarbnika Gminy 
4. Jarzy Adamiec Radca Prawny. 
5. Janusz Kwidziński - Sekretarz Gminy. 
6. Sołtysi Gminy Kołbaskowo. 

Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu 

Porządek dzienny: 
1. Sprawy regulaminowe 

a. stwierdzenie quorum, 
b. przyjęcie protokołu z VII 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 określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy 

Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Wolne wnioski. 

6. 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 15 radnych co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

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

c) zatwierdzenie porządku dziennego 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wniosła o rozszerzenie porządku obrad o dwa projekty uchwal: w 
sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo oraz w sprawie skargi na bezczynność Wójta 
Gminy Kołbaskowo. 
Wnioski zostały zaopiniowane jednogłośnie. Ww. projekty uchwał będą stanowiły odpowiednio pkt 4 i 
pkt 5 porządku obrad Kolejne punkty zostają przesunięte o jeden dalej. 
Porządek obrad przyjęty został jednogłośnie. 
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d) powołanie sekretarza obrad 
Na sekretarza obrad powołana została radna Lilianna Jeziorek. 

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 VIII/72/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. została przyjęta 
jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 3: 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. 

Głosów w dyskusji nie było. 
Uchwała nr VIII/73/2015 w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Kołbaskowo dla uczniów szczególnie zdolnych została przyjęta jednogłośnie [ uchwała w załączeniu]. 

Punkt 4: 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 08.06.2015 r. uznali skargę za bezzasadną. 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Uchwała nr VIII/74/2015 w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo została 
przyjęta jednogłośnie [uchwała w załączeniu]. 

Punkt 5: 
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Kołbaskowo. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 08.06.2015 r. uznali skargę za bezzasadną. 
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały. 
Uchwała nr VIII/75/2015 w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Kołbaskowo została 
przyjęta w głosowaniu 14 osób „za", O osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu [ uchwała w 
załączeniu]. 

Punkt 6: 
Interpelacje i zapytania. 
Nie złożono interpelacji ani zapytań. 

Punkt 7: 
Wolne wnioski. 

Radny Ryszard Wierzbicki wniósł o oznakowanie ścieżki rowerowej w celu utrzymania 
porządku, ponieważ dochodzi do konfliktów pomiędzy pieszymi a rowerzystami. Wójt odpowiedziała, że 
ścieżka jest oznakowana. Kończy się ona na wysokości wiaduktu i ponownie rozpoczyna za 
skrzyżowaniem drogi krajowej z drogą gminną. Rowerzyści poruszający się po chodniku łamią przepisy 
ruchu drogowego i wymaga to interwencji Straży Gminnej lub Policji. 

Radny Wierzbicki poruszył również kwestię złego stanu nawierzchni drogi w Kołbaskowie, w 
miejscu gdzie wymieniany był wodociąg. Wójt odpowiedziała, że nikt wcześniej nie zgłaszał usterki. 

Punkt 8: 
Zamknięcie sesji. 
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów zaplanowanego porządku obrad 
Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady VIII Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 

-5 :z:-c, zu 1:la l. 
Zbigniew Szczuplak 
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