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PROTKÓŁ NR X/2011 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 8 CZERWCA 2011 ROKU 

 

 Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył X posiedzenie 

Rady. Powitał zgromadzonych Radnych, Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy, pozostałych 

pracowników Urzędu Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości, przybyłych celem złożenia 

raportu z przygotowania do sezonu letniego. W posiedzeniu uczestniczyło trzynastu Radnych- 

później czternastu. Nieobecna Radna Irena Krawczyk, spóźniony Radny Robert Saraban              

(lista obecności stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady 

stwierdził więc quorum. Następnie zaproponował rozszerzenie porządku obrad w punkcie 5, 

podpunkt F o druk nr 8- projekt uchwały zmieniającej uchwałę oraz załącznik do uchwały               

w sprawie zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustronie Morskie. Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż zaistniała konieczność zmiany niniejszej 

uchwały ze względu na błędne nazewnictwo w sformułowaniu „odpady stałe”.                 

Prawidłowe brzmienie to „odpady komunalne”. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: udział wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. Porządek obrad ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek obrad po zmianie: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie protokołu nr IX/2011 z dnia 5 maja 2011 roku. 

2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2011 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010: 

1) wystąpienie Skarbnika Gminy, 

2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ustronie Morskie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 

rok, 

3) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

4) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział     

w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej 



2 
 

Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2010 rok, 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwały w sprawie: 

a) druk nr 1- absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 

Wójtowi Gminy za 2010 rok, 

b) druk nr 2- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok 

samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie. 

5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

A. druk nr 3- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego– dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

B. druk nr 4- ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola prowadzonego 

przez Gminę Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. druk nr 5- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy na lata 2011- 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. druk nr 6- przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół  

w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. druk nr 7- uchylenia uchwał w sprawie bonifikat oraz zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. druk nr 8- zmieniający uchwałę oraz załącznik do uchwały w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały. 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Przyjęcie protokołu nr IX/2011 z Sesji rady Gminy z dnia 5 maja 2011 r. 

Głosowanie: udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. Protokół został 

przyjęty jednogłośnie. 

 Ad. 2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2011 r.  

Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie poszczególnych reprezentantów służb: 

1) Pan Michał Mieczkowski Kierownik Plaży w Ustroniu Morskim mówił                              

o bezpieczeństwie na plaży. Poinformował, iż w tym sezonie letnim będzie stacjonowało                  

w Ustroniu 35 ratowników, utworzone zostanie osiem stacji ratowniczych: 3 w Sianożętach                

i 5 w Ustroniu. Ratownicy pracować będą w godzinach 10
00

- 18
00

. Ponadto planuje się 

zatrudnić lekarza, który miałby swoją siedzibę w punkcie ratowniczym przy ul. Plażowej.                

Pan Mieczkowski poinformował, że ratownicy wodni dysponują dobrym wyposażeniem                

w sprzęt. Swoim nadzorem obejmować będą nie tylko odcinki strzeżone plaży, ale również 

niestrzeżone. Ratownicy efektywnie współpracują ze strażą graniczną oraz policją.              

Następnie pan Mieczkowski powiedział, że wie o pracach prowadzonych na plaży                             
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w Sianożętach. Zapewnił, iż ratownicy będą reagować na zastałą sytuację, będą starać się,               

aby jak najmniej prace te kolidowały z wypoczynkiem. Zmienione zostanie usytuowanie 

kąpielisk w obrębach prac. Kąpieliska strzeżone powinny być oddalone od prowadzonych 

prac o 100 m. Pierwsze dwie jednostki ratownicze zostaną uruchomione 23 czerwca, tj. przy 

ul. Nadbrzeżnej w Ustroniu Morskim oraz przy ul. Plażowej w Sianożętach.                           

Potem stopniowo w zależności od potrzeb. Od 1 lipca ruszą wszystkie jednostki.                        

Ratownicy stacjonować będą do ostatniego dnia sierpnia. Po tych słowach pan Mieczkowski 

podziękował za uwagę oraz poprosił o pytania. 

2) Pan Krzysztof Kazimieruk Inspektor Urzędu Morskiego w Słupsku zabrał głos jako 

kolejny. Poinformował, iż prace na plaży w Sianożętach idą bardzo sprawnie. Prace 

postępują. Na wschód od ul. Północnej zostały już zakończone. Całkowite zakończenie 

planuje się na połowę lipca. Pan Kazimieruk poinformował, iż firma wykonująca prace 

dobrze i sprawnie działa. Po czym podziękował i poprosił o pytania. 

3) Pan Waldemar Trzciński Komendant Powiatowy Policji rozpoczął swoją wypowiedź 

od podziękowania za przeznaczenie środków pieniężnych na zatrudnienie na okres sezonu 

dodatkowych policjantów. Zatrudnionych zostanie ośmiu dodatkowych policjantów                    

na okres dwóch miesięcy, tj. lipiec i sierpień. Pan Trzciński wspomniał, że Policja ściśle 

współpracuje ze Strażą Graniczną z Kołobrzegu. Ma nadzieję, że efekty wspólnej pracy                

w tym sezonie będą porównywalne z poprzednimi latami. Ponadto pan Trzciński dodał, iż ich 

służba przygotowała foldery oraz ulotki dla ośrodków wczasowych. Ma to na celu uczulenie 

wczasowiczów, aby byli ostrożni. Na koniec wspomniał także o współpracy z SANEPiD- em 

oraz Strażą Pożarną. Następnie podziękowała za uwagę. 

4) Kolejnym mówcą była pani Lidia Bińczyk reprezentująca Powiatową Stację 

Sanitarno- Epidemiologiczną SANEPiD w Kołobrzegu. Przedstawiona pisemna informacja 

stanowi załącznik nr 2. do niniejszego protokołu. 

5) Pan Krzysztof Makowski Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu 

poinformował, że trwają prace przygotowujące teren i obiekty do sezonu w ramach 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jednostka wie o nieprawidłowościach z zakresu 

dokumentów. Prowadzone są weryfikacje. Wymogi dot. zabezpieczeń w miejscach gdzie 

zbiorowo przebywać będą dzieci i młodzież nie są spełnione. Postępowanie jest jednak                   

w toku, trwa rejestracja tych obiektów. Ośrodki wczasowe są na bieżąco kontrolowane                      

i nadzorowane. Pan Makowski poinformował, iż wpłynął do ich jednostki jeden wniosek            
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w sprawie imprezy masowej. W ramach tego przeprowadzonych zostanie sześć czynności 

kontrolnych dotyczących stopnia przygotowania obiektu. Pan Komendant stwierdził,                      

że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ustronie Morskie są 

przygotowane do realizowania czynności ratowniczych. Ze względu na usytuowanie punkt 

OSP w Ustroniu Morskim może wykonywać ratownictwo drogowe. Bardziej specjalistyczne 

zadania realizowane będą przez Straż Powiatową. Wiele zadań mimo to spoczywać będzie              

na jednostkach OSP z powodu zakorkowanej drogi dojazdowej i długiego czasu dojazdu                 

z Kołobrzegu. Pan Komendant zapewnił, że nie będzie to wpływać na jakość pracy.      

Następnie podziękowała za uwagę oraz poprosił o ewentualne pytania. 

6) Pani Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Urzędu 

Gminy przedstawiła program imprez zaplanowanych na tegoroczny sezon przez referat,                   

a także w imieniu pana Artura Baranowskiego Dyrektora Gminnego Ośrodek Kultury 

przedstawiła program zaplanowany przez GOK. Pisemne informacje stanowią kolejno 

załącznik nr 3. i 4. do niniejszego protokołu. 

7) Następnie swoje sprawozdanie przedstawił pan Bogdan Czepukojć Dyrektor 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Informacja stanowi załącznik nr 5. do niniejszego 

protokołu. Wójt Gminy do wypowiedzi pana Dyrektora dodał, że służby komunalne ściśle 

współpracują z Urzędem Gminy. 

8) Pan Andrzej Roszak przedstawiciel Punktu Ratownictwa Medycznego mówił                      

o przygotowaniu w ramach pomocy zdrowotnej. Już czwarty sezon będzie działał w Ustroniu 

Morskim posterunek ratownictwa medycznego. Karetka stacjonująca jest bardzo dobrze 

zaopatrzona. Ratownicy są dobrze przygotowani do pracy, szybko i trafnie podejmują 

działania. Pan Roszak poinformował, że obowiązuje cały czas nr telefonu alarmowego ‘999’, 

nie ‘112’. Ponadto zapewnił o dużej współpracy z innymi jednostkami medycznymi w innych 

miejscowościach. Nie ma tak zwanej próżni, kiedy karetka z Ustronia jest chwilowo zajęta nie 

czeka się, aż się zwolni, tylko wzywa się pojazd z innej miejscowości, np. z Mielna.                   

Pan Roszak poinformował również o tym, iż Punkt Ratownictwa Medycznego przeszedł 

kontrolę z funduszu. Nie było żadnych uwag do działalności punktu. Następnie w imieniu 

całej załogi podziękował władzom Gminy za współpracę. Ratownicy Medyczni mają dużą 

satysfakcję z wykonywanej pracy w Ustroniu Morskim. Wójt Gminy dodał, że działalność 

punktu jest bardzo potrzebna w sezonie. Z Kołobrzegu czas dojazdu jest długi, a nie raz 

potrzeba pomocy natychmiast. Na koniec pan Roszak zobowiązał się przeszkolenia 

pracowników Urzędu Gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
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9) Następnie głos zabrała Radna Marzena Molcan- pielęgniarka miejscowego Ośrodka 

Zdrowia. W imieniu lekarzy rodzinnych przedstawiła informację o ich działalności w okresie 

sezonu letniego. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 6. do niniejszego protokołu. 

10) Pan Andrzej Koc przedstawiciel Morskiego Oddziału Straży Granicznej                            

w Kołobrzegu przedstawił sprawozdanie z działalności Palcówki na terenie Gminy Ustronie 

Morskie. Stanowi ona załącznik nr 7. do niniejszego protokołu. 

 Po tym wystąpieniu Przewodniczący rady Gminy podziękował wszystkim służbom              

za przygotowane sprawozdania oraz zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. 

 Ad. 3. Głos mieszkańców. 

 Jako pierwsza głos zabrała pani Marianna Stępczak. Poruszyła temat pobierania 

opłaty targowej. Powołując się na ustawę o podatkach i opłatach lokalnych zarzuciła,                         

iż niesłusznie inkasent żąda od niej uiszczenia opłaty. Jak powiedziała, pracownik Urzędu 

Gminy kategorycznie uznaje, że powinna ona  płacić stawkę 300 zł za dzień. Pani Stępczak 

poinformowała, że konsultowała się w tej sprawie z prawnikiem i wie, iż nowe przepisy 

wejdą w życie 19 czerwca, poza tym art. 16 ustawy zwalnia ją z opłaty. Dlatego też, pani 

Stępczak poprosiła Wójta Gminy, aby zajął się tą sprawą, skontrolował działalność inkasenta. 

Na koniec pani Stępczak dodała, że nie opłaca jej się prowadzić działalność, jeżeli ma 

uiszczać tę opłatę. Wójt Gminy odpowiedział na prośbę, iż opłata targowa będzie  

przedmiotem dzisiejszego spotkania w szerszym gronie pracowników. Dodał, że podjęta 

przez Radę uchwała ma za zadanie zlikwidować natłok dzikich straganów, a nie powodować 

dodatkowe koszty dla prowadzących działalność. 

 Pan Zbigniew Rejbo zwrócił uwagę na problem z dojazdem i postojem samochodów 

dostawczych. Powiedział, że prowadzący samochody osobowe nie zwracają uwagi na znak 

zakazu postoju i dostawcy nie mają się gdzie zatrzymać. Po czym stają na środku drogi, 

włączają światła awaryjne i blokują ruch. Poza tym pan Rejbo powiedział również                   

o przybywającej na lato młodzieży, która w nocy wracając z dyskoteki zakłóca ciszę nocną. 

Według niego Policja nie mając zgłoszenia nie reaguje. Pan Rejbo stwierdził, iż jeden patrol 

Policji w nocy to za mało. Odpowiedzi na tę wypowiedź udzielił Komendant Policji                            

w Kołobrzegu pan Waldemar Trzciński. Powiedział, iż ważnym elementem ich pracy jest 

monitorowanie i informacja od społeczeństwa. Powinno się od razu zawiadamiać Policję               

o takich incydentach, gdyż później trudno jest ustalić sprawcę. Powiedział, że Policja będzie 

skutecznie reagować jeśli będzie miała szybkie zgłoszenie. W przypadku zakłócenie ciszy 
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nocnej musi zgłosić osoba, której cisza ta jest zakłócana. Pan Komendant poinformował                 

o wzmożonych patrolach w dnie: piątek, sobotę i niedzielę. Potwierdził, iż w nocy jest tylko 

jeden patrol Policji. Poza tym powiedział, że zgłoszenia dotyczące blokady ruchu drogowego 

występowały w poprzednim sezonie- natomiast pozostałe nie. 

 Pan Jerzy Osior wrócił do utrudnionej komunikacji na drodze pomiędzy 

Kołobrzegiem a Ustroniem Morskim. Zwrócił się do służb, aby bardziej usprawniły łączność 

między sobą, zsynchronizowały swoją działalność. Następnie zwrócił uwagę, że zniknął znak 

na drodze w Sianożętach zakazujący przejazdu samochodom o dużej wadze. Dodał też,                  

że droga do wysypiska  śmieci jest nieprzejezdna. Na koniec stwierdził, iż w gminie jest                 

za mało ławek. Na tych, które są według pana Osiora przesiadują zamiast pracować 

pracownicy gospodarczy gminy. 

 Pan Zb. Rejbo ponownie zabrał głos. Powiedział, że konieczna jest kontrola skąd 

pochodzą nieczystości, które spływają do morza. Pan A. Roszak Przedstawiciel Punktu 

Ratownictwa Medycznego korzystając z okazji, iż mowa jest o plaży, zwrócił się z prośbą,               

aby zaktualizować tabliczki informujące o numerze zejścia na plażę. Ułatwiają one dotarcie                

do osoby poszkodowanej oczekującej na pomoc ratowników. Wójt Gminy odpowiedział,                

iż to był kiedyś duży problem, a rzeczywiście ułatwia ono komunikację do pacjenta. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji pan Bogdan 

Czepukojć. Powiedział, że dokona on zamówienia na tablice. Będą one miały standardową, 

międzynarodową wielkość i ustaloną treść. Jeżeli chodzi o ławki to pan Czepukojć stwierdził, 

iż zawsze wnosi do Rady o środki na lepszy sprzęt, który ułatwiałby pracę pracowników 

gospodarczych. Sprzęt byłby lżejszy co sprawiałoby, że pracownicy rzadziej musieliby 

odpoczywać. Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski dodał, iż temperatura powietrza jest 

wysoka, Pracownicy gospodarczy pracują fizycznie, męczą się. Należy im się usiąść od czasu 

do czasu i odpocząć. Pan Osior skomentował, iż jest to nagminne oraz, że oni nie pracują 

tylko obijają się, a nikt tego nie nadzoruje. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż dyskusja ta do niczego nie prowadzi, a następnie zamknął 

dyskusję i zarządził 10 minutową przerwę. 

Po przerwie. 

Ad. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2010. 
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1) Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek przedstawiła prezentację multimedialną 

zawierającą sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Wydruk prezentacji 

stanowi załącznik nr 8. do niniejszego protokołu.  

 2) Skarbnik Gminy odczytała opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Oddział w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie 

Morskie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok (kserokopia opinii stanowi 

załącznik nr 9. do niniejszego protokołu). Po czym Pani Skarbnik podziękowała oraz 

poprosiła o ewentualne pytania.  

Przewodniczący Rady Gminy w związku z tym, iż nie było pytań przeszedł do kolejnego 

podpunktu: 

 3) Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska odczytała wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2010 rok (kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 10. do niniejszego 

protokołu). 

 4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2010 rok (kserokopia opinii stanowi załącznik nr 11. do niniejszego 

protokołu). Następnie podziękowała za uwagę. 

 5) Dyskusja- brak. 

 6) Podjęcie uchwał w sprawie: 

c) druk nr 1- absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 Wójtowi Gminy                 

za 2010 rok. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2011 roku                      

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 została przyjęta 

jednogłośnie. 
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a) druk nr 2- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowych 

instytucji kultury gminy Ustronie Morskie. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 8 czerwca 2011 roku 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok samorządowych instytucji kultury 

gminy Ustronie Morskie została przyjęta jednogłośnie. 

 

 Ad. 5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

A. Druk nr 3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego- 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Wójt Gminy powiedział, że warto dać te pieniądze, bo naprawdę są przeznaczone                          

na szlachetny cel i pomagają. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/54/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia                

8 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego: 

udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano czternaście głosów „za”. Uchwała 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

B. Druk nr 4. ustalenie wysokości opłat za świadczenia Przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie- przedstawił Sekretarz Gminy. 

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż poprzednia uchwała była niezgodna z prawem i konieczna była jej 

zmiana. Zmieniono kwestie, które wielokrotnie w innych gminach były zaskarżane. 

Poinformował, iż temat ten był rozpatrywany na Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego oraz na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/55/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia                

8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola 
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prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie: udział w głosowaniu wzięło czternastu 

Radnych. Oddano czternaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

C. Druk nr 5. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011- 2016- przestawił Pan Stefan 

Jagiełowicz pracownik Urzędy Gminy. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/56/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia              

8 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011- 2016: udział w głosowaniu wzięło czternastu 

Radnych. Oddano dziesięć głosów „za”, 1 „przeciw” oraz 3 „wstrzymuje się”. Uchwała 

została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

D. Druk nr 6. przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Zespole Szkół                    

w Ustroniu Morskim- przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół Mariola 

Ostrowska. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/56/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia             

8 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  

mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011- 2016: udział w głosowaniu wzięło czternastu 

Radnych. Oddano dziesięć głosów „za”, jeden „przeciw” oraz trzy „wstrzymuje się”. 

Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

E. Druk nr 7. uchylająca uchwały w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych- przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława 

Świecka. 

 Pani W. Świecka wyjaśniła, że uchwała ta nie wskazuje na to, iż nie będzie można 

udzielać bonifikat. Bonifikaty będą udzielane każdemu indywidualni, a nie jak do tej pory 

każdemu przysługiwało 60%. 
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 Radczyni prawna pani Agnieszka Jakierowicz dodała, że uchwała o bonifikatach była 

przestarzała, dlatego zaistniała konieczność jej uchylenia. 

 Wójt Gminy powiedział, że uchwała ta jest konsekwencją zmieniającego się prawa. 

Uchwala o bonifikatach jest nieaktualna. Bonifikaty udzielane będą indywidualnie dla 

poszczególnych mieszkań. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/57/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia              

8 czerwca 2011 r. uchylająca uchwały w sprawie bonifikat i zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych: udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano dwanaście głosów 

„za” oraz dwa „wstrzymuję się”. Uchwała została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

F. Druk nr 8. zmieniający uchwałę oraz załącznik do uchwały w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustronie Morskie- przedstawił Sekretarz Gminy. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie nad przyjęciem uchwały nr X/55/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia              

8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Przedszkola 

prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie: udział w głosowaniu wzięło czternastu 

Radnych. Oddano czternaście głosów „za”. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Ad. 6.Informcja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesyjnym (pisemna 

informacja stanowi załącznik nr 12. do niniejszego protokołu). 

 Radny Robert Saraban zapytał o spotkanie z dnia 25 maja 2011 r. z Wójtami, 

Skarbnikami, Radcami Prawnymi gmin powiatu kołobrzeskiego w sprawie MWiK                          

w Kołobrzegu. Wójt Gminy powiedział, że sprawa jest bardzo skomplikowana. Gminy walczą 

wspólnie, aby nie dopłacać do Spółki. Poinformował, że toczą się w tej sprawie dwa procesy: 

prokuratorskie postępowanie wyjaśniające oraz proces sądowy. Gminy chcą udowodnić,              

że spółka jest źle zarządzana. Wójt stwierdził, że nie wie jakie będzie rozstrzygnięcie. 

Powiedział też, że Zarząd Spółki z dnia na dzień zawiadamia o spotkaniu.                            

Ponadto poinformował, iż nie przewiduje w przyszłym roku żadnych dopłat.                              
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Na wspomnianym spotkaniu wójtowie chcieli ustalić jedną postawę, szablon działania,              

aby nie było sprzeczności. Ustalono, iż gdyby Miasto i Gmina Kołobrzeg podnieśli stawkę              

o 2,30 zł to wszędzie byłaby taka sama stawka. Wypracowano także taką koncepcję,                    

aby podatki od Spółki uznać jako dopłatę do Spółki. Na koniec powiedział, Gmina i Miasto 

Kołobrzeg są monopolistami, a nie może tak być, że jeden decyduje. 

 Radna Agnieszka Makowska zapytała o sprawę „Baltic Center Polska” z dnia 20 maja 

2011 r. Wójt Gminy odpowiedział, że „Baltic Center” złożyło wniosek o wykluczenie 

sędziego z rozprawy, któremu zarzucają stronniczość. W uzasadnieniu napisali, że sędzia nie 

dał im czasu na przygotowanie się, poza tym chcą powołać świadka. Piszą też o spornych 

kwotach sądowych. Spółka działa na zwłokę. 

 Ad. 7. i 8. Interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. 

 Radna Anna Britzen w imieniu swoim i mieszkańców poprosiła, aby Pan Wójt Gminy 

zainterweniował w Starostwie w wycinkę samosiewów przy drodze w Rusowie. Wójt Gminy 

powiedział, że będzie to wycięte, ale musimy poczekać. 

 Radny Stefan Dymański zapytał o nowy blok na ulicy Osiedlowej oraz mieszkania                        

do przyznania. Sytuacja według niego wygląda niepokojąco. Wójt Gminy odpowiedział,                

że sprawa jest bardzo skomplikowana. Firma „Dar Eco” nie zapłaciła za dokumentację 

projektową. Autor żąda 80 tys. zł. Zmiany, które wprowadzono przy budowie nie 

uwzględniają zmniejszania barier dla niepełnosprawnych. Autor projektu w pierwotnym 

projekcie nie ujął tego, potem zaznaczył na zewnątrz budynku platformę- a la windę dla 

niepełnosprawnych. Po rozmowach z prezesami uzgodniono, że firma „Franspol” zrobi 

projekt zamienny, który wprowadzi schodołaz na I piętro. Ustalono, że to wyjątkowo 

wystarczy. Jednak trzeba wcześniej zapłacić wykonawcy projektu. Czuje się on oszukany.  

Jak mu się zapłaci to zrobi przeróbkę. Każdy umywa ręce. Nie wiadomo jak długo to jeszcze 

potrwa- dwa miesiące na pewno. Radny Dymański zapytał czy nie obowiązuje wykonawców 

jakiś termin, na który można by się powołać żądając odsetek? Zwykłych mieszkańców nie 

interesują takie sprawy, oni czekają na te mieszkania. Wójt odpowiedział, że „Franspol”              

na własny koszt zamontuje schodołaz. Wójt powiedział, że nie przystąpi do przesiedlania 

ludzi bez odbioru budynku,  gdyż odpowie za to jednoosobowo. Zobowiązał się jednak,                 

że doprowadzi do szczęśliwego zakończenia. 

 Radny Andrzej Basarab podziękował za postawienie znaku „stop” na skrzyżowaniu 

przy ul. Kołobrzeskiej. Zaapelował też,  aby zrobić coś z zapadniętym fragmentem jezdni               
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w Sianożętach. Według Radnego jest to konieczne lub postawienie znaku ograniczającego 

prędkość. Zapytał też na jakiej podstawie „Baltic Center” zasypuje dojazdowe drogi gminne? 

Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy gminy już się zajęli sprawą zasypanych dróg. 

Faktycznie nie ma dostępu do tych dróg. Wystosowano pismo do „Baltic Center”,               

aby doprowadzili do normalnego stanu te drogi. Sprawa jest w toku. Sekretarz Gminy Tomasz 

Grobla zabrał głos. Powiedział, że „Baltic Center” dokonała nielegalnej wycinki drzew.              

Pani Prezes nie wie jednak kiedy to miało miejsce, gdyż jak twierdzi, termin jest za długi,     

aby to kontrolować. 

 Radny R. Saraban zapytał jak wygląda sytuacja chodnika na ul. Targowej oraz 

zajezdni na Wieniotowie. Wójt Gminy odpowiedział, iż udało mu się w końcu skontaktować         

z właścicielem. Chce się on dogadać z Gminą. Można zamienić się na coś, ewentualnie 

odkupić. Wójt stwierdził, że trzeba tę sprawę jak najszybciej uregulować. Sekretarz Gminy 

powiedział o zajeździe na Wieniotowie. Poinformował, iż Gmina złożyła wniosek                         

o pozwolenie na budowę. Cała sprawa jest już bliżej końca. Cała dokumentacja jest gotowa. 

Dodał jeszcze, że w sprawie ul. Lotniczej Gmina wystąpi do Dróg Powiatowych.                    

Radny A. Basarab powiedział, że droga ta uległa zniszczeniu po awarii wodociągów.                

Wójt Gminy ponownie zabrał głos. Powiedział, że Wodociągi mają obowiązek to naprawić, 

jednak to Powiat może od nich to egzekwować.  Wspomniał też, że każda inwestycja jest 

trudna dla naszej gminy, bo trudna jest sytuacja finansowa. Priorytetem do tej pory było 

Centrum Sportowo- Rekreacyjne. Otwarcie już niedługo. Musimy realizować                                   

to co rozpoczęliśmy. Może w ramach jakiegoś dofinansowani uda nam się wybudować halę 

sportową jako trzeci etap. 

 

 Ad. 9. Zamknięcie Sesji. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował Radnym, 

zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie, po czym zamknął X Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
30

- 12
15

. 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 


