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PROTOKÓŁ 
z VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo 

w dniu 26 kwietnia 2019 r. 
 
Obrady VI sesji Rady Gminy Kołbaskowo kadencji 2018 – 2023 odbyły się 26 kwietnia 2019 r. w 
sali świetlicy gminnej w Kołbaskowie. Sesję o godz. 10.10. otworzyła i poprowadziła 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Dorota Trzebińska. 
Zgodnie z listą obecności w obradach VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo uczestniczyli radni: 
Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, Grzegorz 
Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel Anna Sypniewska, 
Iwona Szuszkiewicz, Zbigniew Szczuplak, Dorota Trzebińska i Roman Woźniak.   

W obradach uczestniczyli również: 
1. Małgorzata Schwarz – Wójt Gminy 
2. Irena Ostrowska –Skarbnik Gminy 
3. Jerzy Adamiec – Radca Prawny 
4. Wanda Kaplewska-Poczepko – Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
5. Barbara Makiewicz-Trąbka – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kołbaskowie 
oraz sołtysi i mieszkańcy Gminy Kołbaskowo 
Listy obecności stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Porządek dzienny: 
1. Sprawy regulaminowe 
2. Stwierdzenie quorum, 
3. Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z V sesji 
4. Zatwierdzenie porządku dziennego, 
5. Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.  
8. 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. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiących działki nr: 2/129, 2/140, 2/148, 2/166, 2/180 i 301/5, 
obręb Przecław, będących własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika 
wieczystego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/2016 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo. 

14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Zakończenie obrad. 
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Punkt 1: 
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca Rady Gminy powitała wszystkich zebranych w sali świetlicy gminnej w 
Kołbaskowie.   
 
Punkt 2: 
Stwierdzenie quorum 
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Radny Mateusz Jakubowski nieobecny. 
 
Punkt 3: 
Zastrzeżenia i poprawki do protokołu z V sesji 
Nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń do protokołu z V sesji Rady Gminy.  
 
Punkt 4: 
Zatwierdzenie porządku dziennego 
Wiceprzewodniczący Rady radny Zbigniew Szczuplak złożył wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu obejmującego „Informację Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności w I 
kwartale 2019 roku”. 
Wniosek złożony przez radnego Zbigniewa Szczuplaka został przyjęty jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
 
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za 
I kwartał 2019 r. zostanie wprowadzona do porządku obrad w punkcie 14. Kolejne punkty 
ulegają przesunięciu. 
 
Porządek obrad VI sesji po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
 
Punkt 5: 
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r. 
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji w tym punkcie obrad. 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2018 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Punkt 6: 
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 
2018. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
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Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2018 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 7: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r.  
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poinformował, że omawiany projekt 
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr VI/80/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2019 r. 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 8: 
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. 
Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Tomasz Kufel poinformował, że projekt uchwały 
uzyskał pozytywną opinię Komisji. Zmiana dotyczy wprowadzenia do uchwały nazwisk nowych 
sołtysów.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr VI/81/2019 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 stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Punkt 9: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiących działki nr: 2/129, 2/140, 2/148, 2/166, 2/180 i 301/5, 
obręb Przecław, będących własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika 
wieczystego. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu, przez 
członków Komisji, przedmiotowej uchwały. Projekt dotyczy działek, które są zabudowane 
stacjami transformatorowymi. Użytkownik wieczysty przedmiotowych nieruchomości, czyli 
Enea Operator sp. z o.o., w dniu 9 kwietnia 2019 r. wystąpiła z wnioskiem do Gminy o ich 
sprzedaż.  
Zapytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
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Uchwała nr VI/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości stanowiących działki nr: 2/129, 2/140, 2/148, 2/166, 2/180 i 301/5, 
obręb Przecław, będących własnością Gminy Kołbaskowo, na rzecz użytkownika 
wieczystego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 10: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kołbaskowo”. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali projekt uchwały.  Celem zmiany jest zwiększenie częstotliwości odbioru  odpadów 
wielkogabarytowych oraz utworzenie dodatkowych punktów zbiórki przeterminowanych leków 
w przychodniach medycyny rodzinnej. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywał 
sprzed domów z częstotliwością cztery razy w ciągu roku dla domów jednorodzinnych i sześć 
razy w roku dla nieruchomości wielorodzinnych. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr VI/83/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/187/2016 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo” stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Punkt 11: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/2016 Rady Gminy Kołbaskowo z 
dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, że członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr VI/84/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/156/2016 Rady Gminy 
Kołbaskowo z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Kołbaskowo i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 12: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo. 
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Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury radny Krzysztof Przewoźniak poinformował, że 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji. Wymiar godzin dla 
nauczycieli przedszkola i innej placówki przedszkolnej pracującego z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze nie może przekroczyć 25 godzin. 
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski 
Uchwała nr VI/85/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 
Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Punkt 13: 
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury poinformował, o pozytywnym zaopiniowaniu 
przedmiotowego projektu uchwały przez członków Komisji.  
Brak dyskusji w tym punkcie obrad. 
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY 
(1). 
ZA: Barbara Dąbrowska, Bożena Grzybowska, Monika Jacyna, Tomasz Kufel, Izabela Lis, 
Grzegorz Małowiecki, Krzysztof Przewoźniak, Czesława Ratajczyk, Małgorzata Rychel, Anna 
Sypniewska, Zbigniew Szczuplak, Iwona Szuszkiewicz, Dorota Trzebińska, Roman Woźniak. 
NIEOBECNY: Mateusz Jakubowski, 
Uchwała nr VI/86/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołbaskowo stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Punkt 14: 
Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności w I kwartale 2019 roku. 
Nikt nie zabrał głosu w tym punkcie obrad. 
Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności w I kwartale 2019 roku stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Punkt 15: 
Wolne wnioski i zapytania. 

Wójt Małgorzata Schwarz podziękowała radnemu Krzysztofowi Przewoźniakowi za 
bezpłatne przeprowadzenie cyklu zajęć z drukarki 3D w świetlicach na terenie Gminy 
Kołbaskowo. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. 

Pan Paweł Sołtys, sołtys miejscowości Ustowo, przytoczył dane związane z 
pozyskiwaniem podatków od osób fizycznych i prawnych z terenu Ustowa i stwierdził, że w 
Ustowie nic się nie dzieje. Poinformował również, że jeśli nadal tak będzie, to Ustowo odłączy się 
od Gminy Kołbaskowo i przyłączy do Szczecina. 

Wójt Małgorzata Schwarz w odpowiedzi stwierdziła, że Pan Paweł Sołtys od 2013 roku 
powtarza te same argumenty, które w Jej ocenie są nietrafione. Na każdym zebraniu sołeckim z 
mieszkańcami Ustowa, na każdym spotkaniu z sołtysami przypominane jest, że Gmina 
Kołbaskowo nie ma w Ustowie żadnej nieruchomości. Świetlicy wiejskiej więc nie będzie, bo nie 
ma gdzie jej wybudować. Aktualnie toczy się postępowanie przed Sądem o uzyskanie prawa 
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własności na teren, który otrzymała gmina od Skarbu Państwa. W momencie uzyskania 
własności tego terenu będzie można rozmawiać co tam zrobić. Wójt przypomniała, że jedyny 
teren, który był własnością gminy został decyzją rady sołeckiej w 2002 roku przekazany na 
potrzeby Kościoła Katolickiego i tylko dzięki życzliwości Kościoła jest tam teraz plac zabaw i 
wiata dla mieszkańców. Ponadto nie można zrobić nic dopóki nie zostanie zniesiona 
współwłasność, bo gmina nie może inwestować w nieruchomość, która nie jest jej własnością i 
Pan Sołtys o tym doskonale wie. W kwestii dróg, Wójt poinformowała, że droga biegnąca przez 
Ustowo jest drogą powiatową. Gmina Kołbaskowo przeznaczyła na jej projekt techniczny 160 
tysięcy złotych już w roku 2012. Dopiero dwa lata temu udało się zrealizować jeden odcinek tej 
drogi, a kolejne są uzależnione od finansów Powiatu. Gmina deklarowała i nadal deklaruje chęć 
dofinansowania tej inwestycji, ale nie jest to własność gminy i bez współpracy z Powiatem 
remont tej drogi się nie powiedzie. Z tym łączy się również kwestia zrobienia chodników. Wójt 
przypomniała, że Gmina Kołbaskowo ma wpisaną inwestycję w Ustowie na odcinku Ustowo-
Kurów dotyczącą przebudowy instalacji sanitarnej i wodociągu. Niestety decyzja o pozwoleniu 
na budowę jest obarczona opinią Starosty, który zezwolił na tę inwestycję uzależniając ją od 
budowy drogi. Nie możemy więc robić  kanalizacji i przebudowywać wodociągu dopóki nie 
będzie przebudowy drogi. Wójt poinformowała, że część zamieszkała miejscowości Ustowo to 
jedno, a obręb geodezyjny to co innego. Jest to bardzo szeroki obszar, na którym jest 
zlokalizowanych wiele firm m.in. Auchan, Decathlon i salony samochodowe. Gdyby patrzeć na 
podatki tylko od mieszkańców, to kwoty byłyby  różne od tych, które podaje Pan Sołtys. 
Podejmowane są działania aby gminę rozwijać równomiernie i jest to robione tam, gdzie są 
możliwości i gdzie gmina ma grunty. Ten stan jest znany od lat i o tym również wie Pan Paweł 
Sołtys, który na ostatnim spotkaniu deklarował, że porozmawia z księdzem na temat tej 
nieruchomości. 

Przewodnicząca Rady podkreśliła, że wkład podatkowy mieszkańców danej 
miejscowości, czy to będzie Pargowo, czy Warzymice, czy Przecław, nie może się przekładać na 
ilość inwestycji, które są na terenie danej miejscowości prowadzone, bo ta drogą daleko byśmy 
nie zaszli. Gmina ma się rozwijać równomiernie i wpływy z podatków nie mogą decydować o 
tym, czy w danej miejscowości zostanie wybudowana świetlica, czy nie. 

Pan Paweł Sołtys poinformował, że sam jest uczestnikiem postępowania sądowego 
dotyczącego zniesienia współwłasności, ale jest za mała nieruchomość i za dużo 
współwłaścicieli. Pan Sołtys zaproponował, aby się dogadać ze spółdzielnią ASP, która dzierżawi 
i obsiewa tę działkę żeby kawałek wyodrębnili na świetlicę.  
Radna Bożena Grzybowska poinformowała, że jest budżet obywatelski i sama jako sołtys będzie 
pisała projekt o zagospodarowanie boiska więc mieszkańcy Ustowa też mogą taki projekt do 
budżetu złożyć. 

Wójt Małgorzata Schwarz przypomniała, że Gmina może inwestować tylko na terenie, 
którego jest właścicielem. Wójt poinformowała, że gminy nie stać na kupno dodatkowych 
gruntów. Zbywane są tereny aby przyciągnąć inwestorów i żeby z tego tytułu wpływały podatki 
do budżetu gminy. Na ten moment nie stać gminy na kupowanie gruntów za niemałe pieniądze i 
potem inwestowanie w nie. Radni wiedzą jak wygląda budżet i nie ma w nim miejsca na to aby 
grunty wykupować. Trzeba przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów, bo oni płacą podatki 
co pozwala na zwiększenie budżetu i dzięki temu na inwestycje. 
 Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Szczuplak poinformował, że z funkcją radnego jest 
związany od czterech kadencji i podał przykład miejscowości Karwowo gdzie mieszkańcy osiem 
lat temu bardzo się zaangażowali i chcieli mieć świetlicę. Okazało się że jest działka z bardzo 
dobrą lokalizacją w środku wsi. Były prowadzone rozmowy w sprawie zamiany tej działki rolnej 
na działkę budowlaną, ale właściciel zażyczył sobie zbyt dużą sumę. Jeśli więc Pan Sołtys 
informuje, że udziałowcami działki w Ustowie są mieszkańcy, to może uda się wpłynąć na tych 
udziałowców aby za symboliczną złotówkę te grunty przekazali, czy będzie to spółdzielnia 
rolnicza, czy mieszkańcy Ustowa. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że sam oddałby 
metr czy dwa gruntu za symboliczną złotówkę, aby można było świetlicę dla mieszkańców 
wybudować. Mieszkańcy Ustowa korzystają z oświetlenia, z komunikacji miejskiej, ze szkół, czy 
straży pożarnej, których utrzymanie pochodzi z pieniędzy zebranych z podatków. Nie można 
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liczyć wszystkiego względem płaconych podatków, bo to przykładowo oznaczałoby, że 
mieszkaniec, który płaci małe podatki nie powinien mieć przy swojej posesji oświetlenia, 
którego utrzymanie więcej kosztuje. Wiceprzewodniczący zaapelował aby żądać, ale dać też coś 
od siebie. 
 Pan Paweł Sołtys zapytał czy jeśli nie stać Gminy Kołbaskowo na zakup gruntu pod 
budowę świetlicy to czy stać Gminę na to żeby Spółdzielnia RSP dzierżawiła grunty i brała dużo 
pieniędzy z tego. 
Wójt odpowiedziała, że Pan Sołtys zna temat najlepiej i gmina uzyskała udziały o wielkości 1,5 
hektara w Ustowie, pod którymi znajduje się ujęcie wody dla czterech miejscowości wiec jest 
tam realizowane zadanie publiczne i teraz Gmina Kołbaskowo toczy sprawę w Sądzie o 
zniesienie współwłasności żeby można było nadal je realizować. Wójt stwierdziła, że Pan Sołtys 
nie może oczekiwać że gmina realizując zadanie publiczne będzie wykupowała grunt. Skoro jest 
udziałowcem to na jakiej zasadzie ma ten grunt wykupić. Gmina chce ten grunt wydzielić z części 
wspólnej. Pan Sołtys mówi o jakiś pieniądzach, a tutaj jest mowa o zniesieniu współwłasności a 
nie o pieniądzach. Wójt poinformowała, że na spotkaniu z sołtysami ustalono, że jeżeli są jakieś 
sprawy pomiędzy sołtysem a wójtem to powinny być te sprawy rozwiązywane w urzędzie i 
dopiero gdy jest sytuacja patowa można się zwrócić do Rady Gminy. W tym momencie toczony 
jest spór bezpodstawny bo wszystkim zależy aby zrobić cos dobrego w Ustowie a toczony jest 
spór o rzeczy na które nie mamy wpływu bo trzeba czekać na wyrok sądowy. 
Pan Paweł Sołtys stwierdził, że Pani Wójt się stara ale mieszkańcy widza brak chodników oraz 
dziury w drodze. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni maja już tyle wiadomości że mogą sobie wyrobić 
własne zdanie na ten temat i powtórzyła, że wkład podatników z poszczególnych miejscowości 
nie może być liczony proporcjonalnie do inwestycji, które w tej miejscowości będą prowadzone. 
Rolą radnych jest żeby tym budżetem tak gospodarować żeby nie doszło do takich sytuacji że 
jeśli na terenie Kołbaskowa jest ulokowany Amazon, to wszystkie podatki z tego tytułu zostaną 
przeznaczone na inwestycje w tym obrębie. 
Przewodnicząca Rady przypomniała o obowiązku złożenia przez radnych oświadczeń 
majątkowych do 30 kwietnia br. 
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęła informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu wskazanego w 
budżecie Gminy Kołbaskowo , jest to opinia pozytywna. Wpłynęło również zawiadomienie o 
wszczęciu postępowania nadzorczego które dotyczy uchwały o ustaleniu sieci prowadzonych 
przez Gminę Kołbaskowo publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych.  
 
Punkt 16: 
Zamknięcie sesji. 
W związku z realizacją wszystkich punktów zaplanowanego porządku obrad Przewodnicząca 
Rady Gminy o godz. 10.45. zamknęła obrady VI Sesji Rady Gminy Kołbaskowo. 
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