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PROTOKÓŁ NR X/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 18 SIERPNIA 2015 ROKU ZWOŁANEJ W TRYBIE PILNYM 

1. Sprawy organizacyjne 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła X Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim zwołaną w trybie pilnym. Przywitała wszystkich zgromadzonych, stwierdziła 

quorum (obecnych 15 Radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  

 

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo 

„Świerkowa” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo 

„Sosnowa” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo 

„Zaciszna” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 5- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo 

„Klonowa” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości Wieniotowo i 

Ustronie Morskie „Marynarki Wojennej” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

3. Zamknięcie sesji. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem porządku obrad:  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wprowadza się autopoprawkę: 

Zmiana po stronie dochodów  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  90002-0490 = 55.500,00 zł wpływy 

z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki Samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw. 

Zmiana po stronie wydatków bieżących  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
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900002-4300 = 55.500,00 wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych i plażowych do 

kompostowni w Kołobrzegu ( w związku z bardzo dużą ilością śmieci niebędących odpadem 

wyselekcjonowanym a podrzucanych do punktów selektywnej zbiórki odpadów (tj. odpadów 

nieobjętych gminnym systemem gospodarki odpadami) oraz koniecznością zlecania ich 

wywozu podmiotowi zewnętrznemu zachodzi konieczność zabezpieczenia środków 

finansowych na powyższy cel. 

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem autopoprawki:  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmniejsza się dochody budżetu 

Gminy na 2015 rok o kwotę 1.679.100,00,-zł, z tego: zwiększenie dochodów bieżących o 

kwotę 124.379,00,-zł; zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.803.479,00,-zł. 

Powiadomiła, że zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1.679.100,00,-zł, 

z tego: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.900,00,-zł, zmniejszenie wydatków 

majątkowych o kwotę  1.725.000,00,-zł. Powiedziała, że zmian po stronie dochodów 

bieżących dokonano w związku z: 

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa 

 88.700 zł wpływem środków z tyt. użytkowania wieczystego, 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem 18.503 zł 

  12.403 zł wpływem dochodów z tyt. zwrotu 50 % kosztów postępowania sądowego w 

sprawie o zapłatę przez spółkę Baltic Center Polska Sp. z o.o. opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste za 2015 r.,  

  6.100 zł wpływem środków z tyt. rozliczenia energii elektrycznej za rok 2014, 

Dział  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 

3.544 zł 

  2.000 zł wpływem podatku od czynności cywilnoprawnych, 

 1.544 zł wpływem odsetek – renta planistyczna, 

Dział 900  Gospodarka komunalna – ogółem 13.632 zł 

 9.299 zł dochodami z tyt. zwrotu podatku VAT od zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa elektrowni słonecznej ….” dot. wydatku poniesionego w 2014 r., 

 3.333 zł wpływem kosztów upomnienia – opłata śmieciowa, 

 1.000 zł wpływem odsetek – opłata śmieciowa. 

I. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa 
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 - 1.705.035,69 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. sprzedaży mienia, 

Dział 900  Gospodarka komunalna  

 - 98.443,31 zł urealnieniem planu dochodów z tyt. dofinansowania zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa elektrowni słonecznej ….” do kwoty planowanego 

wpływu środków. 

 

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem 45.900 zł 

  20.000 zł kosztami postępowania sądowego w sprawie BCP, 

  5.900 zł zakupem materiałów na dożynki gminne (1.400 zł-nagrody dla rolników, 3.000 

zł-organizacja gar-kuchni, 1.000 zł – nagrody w konkursach kulinarnych, 500 zł -  

witacze), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju z dnia 

31.07.2015 r. 

 - 25.000 zł korektą planu wydatków dot. organizacji imprezy Radio Złote Przeboje, 

  45.000 zł zakupem usług dot. organizacji dożynek gminnych (18.500 zł – koncert 

zespoły VIDEO, 8.000 zł – nagłośnienie, 4.000 zł – wynajem sceny, 3.500 zł – elektryk, 

3.500 zł – kabaret, 3.500 zł występ E. Kryzy z zespołem, 500 zł – wynajem toalet TOI 

TOI, 500 zł – opieka medyczna, 1.000 zł – zabawki dmuchane, 500 zł – zabawa z DJ-

em, 1.500 zł – banery, plakaty, zaproszenia), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Promocji i Rozwoju z dnia 31.07.2015 r. 

III. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 900  Gospodarka komunalna  

 - 1.725.000 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

elektrowni słonecznej ….”, w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji i 

zakończeniem realizacji zadania. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że po dokonanych zmianach budżet 

Gminy zamyka się kwotami: 

dochodami budżetu w kwocie 36.057.430,53,-zł, z tego: dochody bieżące 24.527.044,47,zł, 

dochody majątkowe 11.530.386,06,-zł;  

wydatkami budżetu w kwocie 37.806.542,03,-zł, z tego: wydatki bieżące 22.764.149,03,-zł, 

wydatki majątkowe 15.042.393,00,-zł 

deficytem budżetu w kwocie 1.749.111,50,- zł 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja budżetu i rozwoju gospodarczego wnioskuje o następujące zmiany:  dział 750 

Administracja Publiczna kwotę 75 000,00 zł zmniejszyć do kwoty 25 500,00 zł w tym usunąć 

koncert zespołu Video i zabawki dmuchane oraz w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w 

dochodach majątkowych zmienić kwotę na minus 1 724 530,69 zł aby budżet się bilansował. 
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub radnych 

co do projektu wydał opinię negatywną przychylając się do opinii komisji budżetu. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub radnych w 

sprawie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 wydał opinię 

pozytywną. 

Radny Andrzej Basarab poprosił o przedstawienie uzasadnienia dot. skreślenia kwoty 

18 000,00 zł na zespół Video, ponieważ to co było na komisji uważa, że było nie do końca 

przemyślane i rozsądne. Oznajmił, że myślał, że po takim czasie zwycięży rozsądek  nad 

emocjami. Dodał, że jeżeli Radni chcą pokazać, że Gminne dożynki mają być pod tytułem 

wieś tańczy – wieś się bawi to gratuluje Radnym, którzy podejmą taką decyzję. Podkreślił, że 

nie tędy droga, aby wykreślać te kwoty, ponieważ uważa, że jest to święto rolników, którzy 

ciężko pracują. Poprosił o udzielenie głosu Sołtysom, ponieważ to oni są organizatorami i 

angażują się w tą pracę. Dopytywał, czy Radni chcą pozbawić ciało doradcze wszystkich 

możliwości, aby się nieangażowali i żeby dożynki umarły tak jak kiedyś umarły śmiercią 

naturalną, ponieważ może zapaść decyzja, że w Gminie Ustronie Morskie nie potrzebne są 

dożynki dla rolników. Przypomniał, że kiedyś tak było, a pierwsze dożynki po długiej 

przerwie odbyły się w Kukini po czym później zostały przeniesione do Ustronia ze względów 

organizacyjnych. Zapytał Przewodniczącego Komisji Budżetu jakie są jego przesłanki żeby 

wykreślić kwotę na zespół i zabawki dmuchane, jeżeli zespół dostał już część pieniędzy. 

Przypomniał, że nie tak dawno członkowie komisji wydali opinię pozytywną dla dłużnika, 

który jest dłużny ponad 200 000,00 zł do budżetu, gdzie jeszcze trzeba dodatkowo zapłacić 

20 000,00 zł kosztów  komorniczych. Oznajmił, że dla mieszkańców wydawana jest opinia 

negatywna, gdzie Radni są przedstawicielami wyborców i muszą dbać o nich a nie kierować 

się emocjami. Powiedział, że dziwi się Przewodniczącemu komisji budżetu, że mimo że jest z 

Rusowa pozbawia rolników dodatkowych atrakcji. Podkreślił, że uważa, iż idzie się złą drogą 

wykreślając z budżetu środki na zespół i na zabawki, a to że  zabawka nie ma zabezpieczenia 

było słuszną uwagą, która powinna być zapisana w umowie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że przedstawił zdanie większości komisji, a nie swoje osobiste. Dodał, że jeden z argumentów 

został przytoczony odnośnie bezpieczeństwa. Oznajmił, że skoro są to dożynki trzeba 

propagować lokalne zespoły, a nie robić je pod turystykę. Powiedział, że jeśli chodzi o budżet 

został on przyjęty zgodnie z projektem Pana Wójta, a to są tylko zmiany do budżetu więc 

komisja nie zgadza się na dodatkowe przesunięcia.  

Radny Marek Leciaho odczytał  art. 15 ustawy o finansach publicznych mówiący, że 

naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez 

upoważnienia określonego ustawą budżetową. Zapytał jak to możliwe, że z tym zespołem 

została już zawarta umowa. Powiedział, że będąc Radnym jest się funkcjonariuszem 

publicznym co nie jest tylko przywilejem, ale też odpowiedzialnością i na takie coś nie ma 

zgody.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jednym z punktów wnioskujących 

o środki jest 18 500,00 zł na zabezpieczenie zespołu Video. Podkreśliła, że nie podpisano 
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żadnej umowy w tym roku, żadne środki nie były wydane i na pewno nie będą wydane bez 

zabezpieczenia środków. Poinformowała, że w ubiegłym roku na dożynki z zespołem została 

podpisana umowa i zapłacona kwota 35 000,00 zł. Powiadomiła, że ponieważ warunki 

pogodowe nie pozwoliły na występ w ramach rewanżu zespół wyraził zgodę na wystąpienie 

w tym roku za połowę kosztów. Oznajmiła, że zarówno Pan Wójt jak i ona nie zawarli w tym 

roku umowy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział,  że nie powiedział, że jest zawarta umowa. Dodał, że  

sądził że na klubie zostało wyjaśnione skrupulatnie jak wygląda sytuacja z zespołem.  

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że  jest zdziwiony decyzją 

radnego z Rusowa. Dodał, że dożynki zawsze były imprezą dla rolników by ich pracę 

docenić. Podkreślił, że ręce Sołtysom opadają i na drugi rok nie będą organizować nic, a rada 

niech sama zadecyduje i zorganizuje, a Sołtysi po prostu na nie przyjdą. Oznajmił, że jest 

bardzo zbulwersowany tym, że większość radnych nie przyszła na dożynki, a na pikniku nie 

pokazał się nawet radny z Sianożąt. Podziękował za obecność na pikniku Przewodniczącej 

Rady. Stwierdził, że jest możliwość przedłużenia sezonu i przyjeżdżają wczasowicze, którzy 

specjalnie jadą na  dożynki. Oznajmił, że jest bardzo zdziwiony decyzją komisji. 

Radna Marzena Molcan zapytała Przewodniczącego komisji jaki zespół proponuje w 

zamian za występ zespołu Video. Zasugerowała występ radnych. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że trzeba przegłosować temat. Zapytał Sołtysa Sianożąt 

jakie były koszta organizacji pikniku w Sianożętach.  

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski odpowiedział, że  w granicach 20 000,00 zł z 

czego 10 000,00 zł zabezpieczył Urząd Gminy. Powiedział, że kiedyś były zespoły po 

50 000,00 zł, ale teraz nie ma na to pieniędzy. Oznajmił, że nie można porównywać pikniku 

do dożynek gminnych. 

Pozostali obecni na sesji Sołtysi poparli głos Sołtysa Krzysztofa Matuszewskiego. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że drugi raz jest na sesji, gdzie głos opinii publicznej jest 

kierowany do rady w postaci szantażu. 

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski odpowiedział, że to nie jest szantaż. 

Powiedział, że  łatwiej było dać  na drogę 33 000,00 zł więcej, a teraz żałuje się na dożynki. 

Podkreślił, że na Sianożętach jest głośno w tej sprawie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie Radni zabrali pieniądze, tylko na drogę był 

przetarg. Dodał, że droga została wprowadzona do budżetu tylnymi drzwiami. Wskazał na 

budżet. 

GŁOSOWANIE za zmianami w wydatkach bieżących - pozycję 45 000,00 zł zmienić na 

25 500,00 zł i wykreślić zadania 18 500,00 zł na koncert zespołu Video oraz 1 000,00 zł na 
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zabawki dmuchane oraz zmianę w dochodach majątkowych w dziale 700 gospodarka 

mieszkaniowa zmienić na kwotę - 1 724 535,69 zł, aby zbilansował się budżet  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta większością głosów. 

 

GŁOSOWANIE nad całością uchwały po zmianach:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że uchwała została podjęta po 

zmianach. 

Druk nr 2- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo 

„Świerkowa” 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że w związku wnioskowaną przez mieszkańców zmianą granic obrębów 

ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie poprzez włączenie obszaru Wieniotowa do 

obrębu Ustronie Morskie wymagane jest między innymi nadanie nazwy ulicy drodze 

wewnętrznej składającej się z działek oznaczonych numerem ewidencyjnym 41 obręb 

Wieniotowo proponuje się nazwę ulicy „Świerkowa”. 

Radny Andrzej Basarab zwrócił uwagę, że była podejmowana uchwała i nie był odczytany 

numer uchwały. Oznajmił, że głosowano nad uchwałą widmo. Podkreślił, że jak już Radni są 

tak bardzo porządkowi trzeba zagłosować nad uchwałą wraz z numerem, ponieważ zostało 

przegłosowane szybko i emocjonalnie. Zasugerował przeprowadzenie głosowania jeszcze raz, 

bo musi być odczytany numer uchwały.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w sprawie zmian w 

budżecie w dniu dzisiejszym jest tylko jedna uchwała.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, jaką uchwałę podjęto. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie jest to błąd 

strategiczny.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że podejmowany jest jakiś numer uchwały, który jest 

bardzo istotny. Dodał, że ktoś kto będzie chciał zaskarżyć uchwałę nie będzie wiedział jaki 

numer uchwały zaskarżyć. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radny Basarab ma 

rację, że powinno się odczytać numer.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że ma być zgodnie.  
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GŁOSOWANIE nad podjęciem uchwały nr X/84/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 18 sierpnia w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 po poprawkach: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Uchwała nr X/84/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 została podjęta większością głosów. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że teraz wiadomo jaki jest  numer uchwały. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną w sprawie nadania w Wieniotowie nazwy 

ulicy „Świerkowa”.  

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo została 

podjęta większością głosów. 

Druk nr 3- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo 

„Sosnowa” 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że w związku z wnioskowaną przez mieszkańców zmianą granic obrębów 

ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie poprzez włączenie obszaru Wieniotowa do 

obrębu Ustronie Morskie wymagane jest między innymi nadanie nazw ulicy proponuje się 

nadać drodze wewnętrznej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 

35/30 obręb Wieniotowo i  35/80 obręb Wieniotowo nazwę ulicy „Sosnowa”. 

 
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr X/86/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieniotowo została 

podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 4- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo 

„Zaciszna” 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja zmieniła propozycję 

ulicy Zaciszna na ulicę TOPOLOWA. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że w związku wnioskowaną przez mieszkańców zmianą granic obrębów 

ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie poprzez włączenie obszaru Wieniotowa do 

obrębu Ustronie Morskie wymagane jest między innymi nadanie nazwy ulicy drodze 

wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 31/1 w miejscowości Wieniotowo, 

gdzie  proponuje się nadać nazwę ulicy „Topolowa”.  

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną w sprawie nadania nazwy ulicy Topolowa. 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr X/87/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 5- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo 

„Klonowa” 

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że w związku z wnioskowaną przez mieszkańców zmianą granic obrębów 

ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie poprzez włączenie obszaru Wieniotowa do 

obrębu Ustronie Morskie wymagane jest między innymi nadanie nazw ulicom. Proponuje się 

nadać drodze gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 33 w miejscowości 

Wieniotowo nazwę ulicy „Klonowa”. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa. 

 

 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr X/88/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Wieniotowo została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 6- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości Wieniotowo i 

Ustronie Morskie „Marynarki Wojennej” 



str. 9 
 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że w związku z wnioskowaną przez mieszkańców zmianą granic obrębów 

ewidencyjnych Wieniotowo i Ustronie Morskie poprzez włączenie obszaru Wieniotowa do 

obrębu Ustronie Morskie wymagane jest między innymi nadanie nazw ulicom Nadać drodze 

powiatowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24 w miejscowości Ustronie Morskie 

i numerem 35/2 w miejscowości Wieniotowo nazwę ulicy proponuje się nadać nazwę  

„Marynarki Wojennej”. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr X/89/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 sierpnia 2015 roku                         

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości Wieniotowo i Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska po wyczerpaniu porządku obrad 

zamknęła X sesję Rady Gminy Ustronie Morskie zwołaną w trybie pilnym przez Wójta 

Gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego. 

 

 

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 


