
 
                                                                                                              Kołbaskowo, dn. 26.08.2011 r. 

 
             
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)  
 

z w o ł u j ę 
X Sesję Rady Gminy Kołbaskowo na dzie ń 05 września 2011 r. (poniedziałek) o godz. 
12.00   w sali konferencyjnej Urz ędu Gminy. 
 
 
Porządek dzienny:  

1. Sprawy regulaminowe 
a) stwierdzenie quorum, 
b) przyjęcie protokołu z IX Sesji, 
c) zatwierdzenie porządku dziennego, 
d) powołanie sekretarza obrad, 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo 

z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy na lata 2011-2022. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Miasto Szczecin na 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Cukrowej z drogą do Rajkowa”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rodzinna w miejscowości Przylep. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w 

Przecławiu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w 

Przecławiu w trybie bezprzetargowym. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w 

Barnisławiu na okres 10 lat. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z 

zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz 

nadania jej statutu. 
12. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy 

Kołbaskowo. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorstwom dotacji ze środków budżetu 
gminy Kołbaskowo na usuwanie odpadów zawierających azbest. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji. 
17. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2011r. 
18. Interpelacje i zapytania. 
19.  Wolne wnioski.   

                                 
                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                          Ryszard Wierzbicki 
 


