
XV SESJA 29.12.2015 r. 

XV/133/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. oraz zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołbaskowo na 2015 r. 

XV/134/2015 
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. 

XV/135/2015 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane 
planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

XV/136/2015 w sprawie zaniechania inwestycji 

XV/137/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016 

XV/138/2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Kołbaskowo na lata 2016-2022. 

XV/139/2015 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu w części obrębów Przecław, Ustowo i Warzymice w gminie 
Kołbaskowo 

XV/140/2015 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo 

XV/141/2015 
w sprawie wniosku dotyczącego rozstrzygnięcia w sprawie uwag 
wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

XV/142/2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji 
Nieruchomości rolnych 

XV/143/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części działki 
nr 153, obręb Kołbaskowo na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym 

XV/144/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy działek nr 
227/3, 227/13, 227/14, 227/15, 227/16, obręb Barnisław na okres 3 lat 

XV/145/2015 w sprawie skargi na Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Kołbaskowie 

XV/146/2015 w sprawie planu pracy Rady Gminy Kołbaskowo 

XV/147/2015 w sprawie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na I półrocze 
2016 roku 

XV/148/2015 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu 
Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016 

XV/149/2015 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2015 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia 
programu współpracy gminy Kołbaskowo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie na 2016 rok 

 


