
SPRAWOZDANIE 
Wójta Gminy Kołbaskowo 

z działalności za IV kwartał  2010r. 

 

 

W okresie sprawozdawczym realizowałem m.in.  niżej wymienione zadania: 

 

 

I. Wydałem zarządzenia w sprawach: 

 

-  nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

- nabycia od osoby fizycznej dz. 2/236 w Przecławiu, 

- powołania komisji konkursowej, 

- zmiany budżetu gminy na roku 2010 –7 szt.  

- zmian w budżecie gminy na 2010 r. – 7 szt. 

- zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2010 r. 

- wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu   

   świadczeń socjalnych w UG Kołbaskowo, 

- zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy, 

- utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenie Zastępcy Gminnego   

   Komisarza Wyborczego, 

- ustalenia dnia wolnego od pracy w 2010 r. dla pracowników samorządowych w   

   UG Kołbaskowo, 

- powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o   

   udzielenie zamówień, 

- planu finansowego do uchwały RG w sprawie zmian w budżecie gminy, 

 

 

II. Zawarłem umowy z: 
- Zachodniopomorskim Oddziałem Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół dzieci   

                 Uzależnionych  na realizację programu profilaktycznego, 

- ROLHURT Dariusz Jakubowski na dzierżawę terenu na zawody   

                 Motocrossowe, 

- Ritą Frączak na projekt  miejscowego planu dla terenów w obrębie Stobno i   

                  Kurów, 

- Zakładem Budownictwa Ogólnego H.Nowicki na wykonanie podbudowy drogi   

                  we wsi Stobno. 

- Pracownią Profilaktyki i Psychoedukacji na realizację programu  

                  profilaktycznego, 

- Przedsiębiorstwem Realizacji Inwestycji na sprawowanie nadzoru   

                  inwestorskiego nad budową gimnazjum w Przecławiu, 

- Zakładem Ogólnobudowlanym AGAPP na budowę Gimnazjum w Przecławiu, 

- Biurem Projektów INBUD na projekt budowalno- wykonawczy sieci   

                  wodociągowej na terenie m. Kamieniec, 

- Konsorcjum Stankowscy na wycenę dz. 199/37 obręb Kołbaskowo na cele  

                  przejęcia za zadłużenie Spółdzielni Usługowo Handlowej w Kołbaskowie, 

- Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym LECH POLAND na roboty   

                 dodatkowe przy budowie pobocza w m. Siadło Dolne, 

- Studiem Profilaktyki Społecznej na realizację szkolenia dla nauczycieli dot.   

                  dopalaczy, 



- ZBO Henryk Nowicki na prace drogowe we wsi Barnisław i Moczyły, 

- ENEOS Sp. z o.o. na wykonanie remontu oświetlenia w m. Przecław, 

                  -    Usługi Projektowe DROMOS na wykonanie projektu zatoki autobusowej w   

                        Warzymicach, 

- Zakładem Budownictwa Ogólnego na profilowanie i zagęszczenie drogi  

            gruntowej we wsi Kurów, 

- Biurem Projektów i Nadzorem Budowlanym na nadzór autorski nad budową   

                  gimnazjum w Przecławiu, 

- FDO w Leśnie Górnym na przebudowę drogi - granica państwa do drogi   

                  powiatowej Warnik – Będargowo, 

- Danutą Kurcabą i Izabelą Fertałą  na realizację programu profilaktycznego   

                 „Spójrz inaczej” w SP Będargowo, 

- Teatrem  MASKA na realizację spektakli o charakterze profilaktyczno-  

                  edukacyjnym w Zespole Szkół w Przeławiu, 

- Gminnym Zrzeszeniem LZS w Kołbaskowie na prowadzenie rozgrywek   

                  ligowych i turniejów gminnych w brydżu sportowym, 

- KOMPLET INWEST na nadzór inwestorski nad przebudową drogi granica   

                  państwa do drogi powiatowej Warnik – Będargowo, 

- Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego na aktualizację dokumentacji   

                  projektowej gimnazjum w Przecławiu, 

- Nieruchomości Józef Wojski na wycenę nieruchomości w celu aktualizacji   

                 opłat rocznych z tyt. Użytkowania wieczystego, 

- SIGMA  Szczecin na POM Warnik, Kamieniec, 

            -    Consulting na promocję Gminy na targach Euro-Weimachtsmasse, 

- Usługami Geodezyjno-Kartograficznymi M.Gniewosz na usługi geodezyjne, 

- Małgorzatą Pawnuk na realizację programu profilaktycznego , 

- PHUP JANTRA na prowadzenie GPZON i punktu zbiórki zużytego sprzętu    

                  elektrycznego, 

- ZPU SELTON Szczecin na konserwację systemu alarmowego   w świetlicy   

                 wiejskiej w Będargowie, w UG Kołbaskowo, 

- Bronisławą Piękniewską na usługi geodezyjne – rozgraniczenie dz. 133 w   

                 Ustowie, 

- Polimex-Mostostal na przekazanie na mienie gminy sieci wodociągowej w   

                 Siadle Dolnym, 

- PHU Hydrant na konserwację i naprawy sprzętu gaśniczego w obiektach      

                  gminnych, 

- Anną Kwiatkowską na warsztaty stroików Bożonarodzeniowych, 

- PKS Szczecin na usługi w zakresie dowozu uczniów do SP w Będargowie,  

                 ZPO w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu, 

- Czerwona Kropka Kinga na usługi w zakresie wywozu odpadów z   

                 pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gm. Kołbaskowo, 

                  -   PHU REMONT na przebudowę budynku garażowego na remizę OSP i świetlicę  

                       wiejską w Kołbaskowie, 

 

 

III. Decyzje, zezwolenia, postanowienia i opinie w sprawach: 

 

-  umorzenia podatku od nieruchomości – pozytywne – 6 szt. na kwotę 831 zł, 

-  w sprawie wymiaru: podatku od nieruchomości – 94, podatku rolnego – 16,  

    łącznego zobowiązania pieniężnego – 33, 



-  umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego – pozytywna – 3 szt. na kwotę    

    557 zł, 

-  określenia wysokości zobowiązania podatkowego: w podatku od środków    

    transportowych – 60 szt., w podatku od nieruchomości – 8 szt. 

-  zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do 

   produkcji rolniczej – 29 szt., 

-  wygaśnięcia zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości  za lata 

   2002-2010 w zamian za przeniesienie własności nieruchomości  zabudowanej 

   stanowiącej działkę  gruntu nr 199/7 obręb Kołbaskowo- na kwotę   

   184.890,67 zł, z tego należność główna 122.054,67 zł i odsetki 62.836,00 zł,  

-  rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 141.230,00 zł, 

-  wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej – 43, 

-  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – 45, 

-  o zmianę w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 63, 

-  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 13, 

-  opinii urbanistycznej o zgodności z planem miejscowym podziałów   

    nieruchomości i zmiany użytkowania obiektów budowlanych – 5, 

-  warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 27, 

-  ustalenia warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15, 

-  uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego – 26, 

-  zezwolenia na wycinkę drzew – 10, 

-  naliczenia opłaty adiacenckiej w wysokości 121.230 zł z tytułu podziału   

   nieruchomości dz. 25/2 i 25/4 obręb Kurów, 

-  naliczenia opłaty planistycznej w wysokości 9.510 zł z tytułu sprzedaży   

   nieruchomości dz. 47/25 obręb Kurów, 

-  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotycząca   

   dz. 108/2 obręb Kołbaskowo – opłata po bonifikacie 4.569,90 zł, 

-  wszczęcia postępowań dotyczących podziału nieruchomości: 

    1. dz. 7/2 obręb Karwowo, 

    2. dz.. 11/7 i 12/2 obręb Stobno, 

    3. dz. 304 obręb Przecław, 

    4. dz. 6 obręb Będargowo, 

    5. dz. 15/1 obręb Bobolin,  

-  rozgraniczenia nieruchomości: działki nr 133 obręb Ustawo; działki nr 8 obręb   

   Warzymice z działką nr 137 i działką nr 9 obręb Rajkowo, 

 

IV. Nieruchomości 

 

-  zawarto umowy dzierżawy dotyczące: dz. 13/8 obręb Będargowo na okres 3 lat;   

   dz. 28 obręb Kamieniec na okres 1 roku; części działki 128/12 obręb   

   Kołbaskowo na okres 10 lat; schronu nr 466 na działce 110 obręb  Ustawo na   

   okres 3 lat, 

                  - przygotowano porozumienia wypłaty odszkodowania za przejęcie         

                    nieruchomości na regulację drogi gminnej w  m. Kurowie  od osób fizycznych na   

                    rzecz gminy Kołbaskowo.     

1) dz.  nr 8/3 o pow. 619 m² obręb Kurów – w wys. 118.000,00 z³ 

2) dz.  nr 6/1 o pow. 862 m
2
 obręb Kurów  -  w wys.   86.200,00 zł 

3) dz.  nr 47/82 o pow. 98 m
2
 obręb Kurów – w wys.  14.700,00 zł 

                  -  aktem notarialnym Rep. A numer 8943 /2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Gmina   

                     nabyła od osoby fizycznej działkę nr 2/236 o pow. 0,0072 ha , położonej w   



                     Przecławiu z przeznaczeniem na przyłączenie do działki nr 2/196 niezbędnej do   

                     realizacji zadania polegającego na  rozbudowie gimnazjum za cenę 20.016,00 zł, 

                  -  aktem notarialnym Rep A. Numer 9227/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. Gmina   

                      dokonała  nabycia działki nr 199/37 o pow. 0,3031 ha , położonej w  

                      Kołbaskowie od Spółdzielni Usługowo – Handlowej w Kołbaskowie .   

                      Nieruchomość  ta została nabyta  w rozliczeniu  za zadłużenie wobec Gminy   

                      Kołbaskowo w łącznej kwocie  401.300,00 zł. 

   

V. Zatwierdziłem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 

- w trybie zapytania o cenę na wykonanie usług geodezyjnych polegających na:   

   podziale działki o numerze ewidencyjnym nr 3/79 o pow. 0,3620 ha z obrębu  

   Przecław na dwie działki będące własnością SP – ANR celem przyłączenia   

   nowo wydzielonej działki do działki nr 3/28 stanowiącej własność gminy  ZP   

   341/25/10, 
-  w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług komunikacyjnych w  

   zakresie transportu publicznego dla Gminy Kołbaskowo  ZP 341/26/10. 

                  -  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę budynku garażowego na   

                     remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości   

                     Kołbaskowo gmina  Kołbaskowo  ZP 341/27/10. 

                  -  w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie dowozu uczniów do   

                     Szkoły Podstawowej w Będargowie, Zespołu Placówek Oświatowych w   

                     Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu  ZP 341/28/10, 

                  -  w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie wywozu odpadów z                  

                     pojemników do selektywnej zbiórki na terenie gminy Kołbaskowo ZP    

                     341/29/10. 
                 -  w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi w zakresie wywozu odcieków z  

                     terenu składowiska odpadów w Smolęcinie  ZP 341/30/2010   (postępowanie   

                     unieważnione), 

                  -  w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Usługi geodezyjne rozgraniczenie Działki   

                     nr133 obręb geodezyjny Ustowo, gmina Kołbaskowo  ZP 341/31/2010, 

                  -  w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów biurowych do  

                     Urzędu Gminy Kołbaskowo  ZP 341/32/2010, 

 

                     Podpisano następujące umowy w wyniku rozstrzygnięć postępowań: 

 

-  na wykonanie usług geodezyjnych polegających na: podziale działki o numerze   

   ewidencyjnym nr 3/79 o pow. 0,3620 ha z obrębu Przecław na dwie działki   

   będące własnością SP – ANR celem przyłączenia nowo wydzielonej działki do    

   działki nr 3/28 stanowiącej własność gminy  (Umowa z dn. 30.11.2010r) 

                  -  na świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie transportu publicznego dla   

                     Gminy Kołbaskowo (Umowa z dn. 07.12.2010r.)   

                  -  na  w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę budynku garażowego   

                     na remizę OSP i świetlicę wiejską na działkach Nr 179/2 i 70/1 w miejscowości   

                     Kołbaskowo gmina Kołbaskowo  (Umowa z dn. 30.12.2010r.) 

                  -  na usługi w zakresie dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Będargowie,   

                     Zespołu Placówek Oświatowych w Kołbaskowie i Gimnazjum w Przecławiu   

                      (Umowa z dn. 28.12.2010r.) 

                  -  usługi w zakresie wywozu odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki na  

                      terenie gminy Kołbaskowo (Umowa z dn. 31.12.2010r.) 



                  -  usługi geodezyjne rozgraniczenie Działki nr133 obręb geodezyjny Ustowo,   

                     gmina Kołbaskowo (Umowa z dn. 20.12.2010r.)   

 

                     Przygotowano i ogłoszono następujące konkursy w zakresie ustawy o   

                     wolontariacie i pożytku publicznym, które rostrzygnięto pozytywnie i   

                     podpisano umowy na powierzenie przedmiotowych zadań    

 

 -  przeprowadzono konkurs WiPP 8/10 na realizację zadania publicznego w   

    dziedzinie kultury fizycznej i sportu, którego przedmiotem jest:  Prowadzenie   

    rozgrywek ligowych i turniejów gminnych w brydżu sportowym w okresie   

    listopad – grudzień 2010r. (Umowa z dn. 02.11.2010r.) 

 

VI. Inne 

 

-  przygotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla   

    terenów w obrębie Warzymice, 

-  przygotowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  

    terenów w obrębie Będargowo, 

-  przekazano plac budowy pod budowę gimnazjum w Przecławiu, 

-  przekazano plac budowy pod budowę drogi gminnej granica państwa – Warnik, 

-  zlecono renowację boiska sportowego w Moczyłach. Termin wykonania prac   

    przedłużono do 30.04. 2011 r., 

                  -  zlecono remont przystanków gminnych (Ostoja, Rajkowo, Stobno, Warnik), 

-  zlecono przeniesienie wiaty przystankowej w m. Siadło Dolne, 

-  Zlecono budowę przyłącza wodociągowego do kontenera sanitarnego na boisku   

    sportowym w m. Kołbaskowo, 

-  zakupiono rośliny ozdobne do miejscowości Kołbaskowo i Przecław, 

-  zlecono wymianę oraz zabezpieczenie drzwi w kaplicy cmentarnej w m.   

    Kołbaskowo, 

-  zlecono okresowy przegląd instalacji gazowej w obiektach gminnych, 

-  zlecono wykonanie okresowego przeglądu urządzeń kominowych oraz   

   czyszczenie przewodów kominowych w obiektach gminnych, 

-  zlecono wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Urzędu   

   Gminy, Kołbaskowo 106, 

-  zlecono wykonanie prac polegających na likwidacji dzikiego wysypiska   

   odpadów w m. Kamieniec dz. 1/1, 

-  zlecono montaż poręczy przy schodach w budynku UG (parter, 

-  zlecono naprawę oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Barnisław, 

-  zlecono wymianę kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Przecławiu, 

-  zakupiono węgiel – ekogroszek, do świetlicy w Przecławiu, 

-  zakupiono drewno kominkowe do świetlicy w m. Kamieniec, 

                 -   przygotowano wniosek pn. „Program edukacji o prawidłowych zasadach     

                     żywienia jako sposób przeciwdziałania otyłości wśród dzieci i młodzieży   

                     szkolnej”. Kwota dofinansowania 50.000,00 złotych, 

                 -  przygotowywano dokumentację do podpisania umów dotyczących projektów   

                     dofinansowanych z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa  

                     Zachodniopomorskiego. W grudniu 2010 roku podpisano umowy dla             

                     następujących inwestycji: „Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół   

                     w   Przecławiu” na kwotę 2 726 336,00 złotych, „Przebudowa wraz ze zmianą  

                     sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na remizę OSP w  



                     Kołbaskowie” na kwotę 691 412,82 złotych, 

                 -  przygotowywano dokumentację do podpisania umów dotyczących projektów   

                     dofinansowanych z Programu INTERREG IVA. W listopadzie podpisano   

                     umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Ponadgraniczne połączenie drogowe   

                     Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo w polsko – niemieckim obszarze  

                      rozwoju Odra – Nysa (DEPERON)” na kwotę 549 168,95 złotych, 

                  -  przygotowywano uzupełnienia dotyczące projektu pn. „Modernizacja  

                      istniejącego  budynku po byłej jednostce w Kołbaskowie na mieszkania   

                     komunalne i socjalne”, 

                  -  przygotowywano uzupełnienia do projektu pn. „Infrastruktura łącząca dla   

                     polskich i niemieckich gmin i miast  Mark Landin, Brüssow, Carmzow-  

                     Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra,   

                     Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-  

                     Zdrój”. 

                 -  przygotowywano uzupełnienia do projektu pn. „Ochrona Przeciwpowodziowa     

                     w   Dolinie Dolnej Odry”. 

                 -   aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości Kurów, Siadło Górne, Kołbaskowo,    

                     Stobno, Moczyły, Barnisław, Karwowo. 

                 -  rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji dotyczącej projektu pn. „Budowa       

                     społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kołbaskowo”. 

 


