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PROTOKÓŁ NR XI/2011 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 CZERWCA 2011 ROKU 

 

 Ad. 1. Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz. 

Przywitał zgromadzonych Radnych, zaproszonych gości oraz pracowników Urzędu Gminy.                   

W posiedzeniu udział wzięło trzynastu Radnych, obrady są więc prawomocne (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

 Przewodniczący zapytał czy ktoś ma wnioski dotyczące przedstawionego porządku 

obrad. Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zabrał głos. Poprosił, aby do porządku obrad przyjąć 

jeszcze jeden projekt uchwały. Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek wyjaśniła, że zaistniała 

konieczność uchwalenia odrębnej uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Ustronie Morskie za 2010 rok. Samo udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,              

które było uchwalone na poprzedniej sesji nie reguluje jak się okazało zatwierdzenia 

sprawozdania. 

Głosowanie nad przyjęciem w/w projektu uchwały w punkcie 3 podpunkt k. druk nr 11                   

do porządku obrad: udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”.                  

Porządek obrad po zmianie został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie protokołu nr X/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 8 czerwca 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a. Druk nr 1- zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata                   

2011- 2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

b. Druk nr 2- zmiany w budżecie gminy na rok 2011- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

c. Druk nr 3- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie 

Morskie na 2011 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

d. Druk nr 4- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

e. Druk nr 5- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na okres 

jednego roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

f. Druk nr 6- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

g. Druk nr 7- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości na okres powyżej 

trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie 

umowy- dyskusja, podjęcie uchwały; 

h. Druk nr 8-nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim-dyskusja, podjęcie 

uchwały; 
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i. Druk nr 9- zbycia nieruchomości w Sianożętach-dyskusja, podjęcie uchwały; 

j. Druk nr 10- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych               

na rzecz najemców-dyskusja, podjęcie uchwały; 

k. Druk nr 11- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie 

Morskie za 2010 rok- dyskusja, podjęcie uchwały. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, dyskusja. 

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

Przyjęcie protokołu nr X/2011 z 8 czerwca 2011 roku. 

Głosowanie: udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. Protokół z Sesji X 

Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 

 Ad. 2. GŁOS MIESZKAŃCÓW. 

 Pan Ryszard Sochacki zabrał głos jako pierwszy. Zapytał z czego wynika fakt 

zwiększenia budżetu płac pracowników Urzędu Gminy wobec długów Gminy oraz jak to się 

odbije na podatkach? Czy będzie podwyżka? Pan Sochacki obawia się, iż opłaty w Gminie 

będą wysokie i ludzi nie będzie stać na mieszkanie tu. Drugim tematem, który poruszył pan 

Sochacki była wycinka drzew przy ulicy Kościuszki. Powiedział on, że według ustawy 

drzewa te nie powinny być w tym okresie wycięte i należy pociągnąć właściciela terenu               

do odpowiedzialności. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zwiększenie budżetu płac jak wskazuje 

uzasadnienie do druku nr 2. wynika z urealnienia płac, czyli np. ze zmian wynagrodzeń 

bezosobowych na wynagrodzenia za pracę. Wójt Gminy odpowiedział na pytanie odnośnie 

ulicy Kościuszki. Powiedział, że Gmina nie może nic zrobić w tej sprawie. Poprzednia Rada 

sprzedała ten teren, a inwestor, który to kupił chce realizować swoje założenia. Jeżeli Gmina 

chciałaby w jakikolwiek sposób blokować inwestycję, może ponieść odpowiedzialność 

cywilną. Ponadto Wójt poinformował, że podwyżka budżetu płac nie ma w żadnym stopniu 

wpływu na podatki. Podwyżka podatków jest potrzebna i jest planowana, ale jeszcze nie                  

w tym roku i nie z tego powodu. 

 Ad. 3. PODJĘCIE UCHWAŁ: 

a. Druk nr 1- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2011- 2025 - przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Pani Skarbnik poinformowała, że z związku ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych 

planowanych do realizacji w 2011 r. (tj. termomodernizacji Ośrodka Zdrowia) zaistniała  

konieczność dokonania zmiany wyniku bieżącego roku, a co za tym idzie zmiany wpf.                 

Od początku na inwestycje tę planowany był kredyt. Nie zwiększy on zadłużenia Gminy, 

ponieważ te współfinansowane z Unii Europejskiej nie wliczającą się w dług. 

Dyskusja. 

 Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że uważa, iż termomodernizacja ośrodka zdrowia 

to wydatek, który w zasadzie nic nie da. Budynek jest warunkowo dopuszczony przez 
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SANEPiD do użytku. Wiąże się to również z remontem w środku. Wójt poinformował,                 

iż chciałby odstąpić od projektu jeżeli istniałaby taka możliwość i skomercjalizować część 

ośrodka. Wtedy Gmina nie inwestowałaby w lekarzy, a uzyskiwałaby dochody z tego tytułu. 

 Następnie głos zabrał Radny Mirosław Szymanek. Stwierdził, iż inwestycja o której się 

mówi jest bardzo ważną sprawą dla Gminy. Zapytał Sekretarza Gminy czy zrobił dokładne 

rozpoznanie czy faktycznie nie ma możliwości wycofanie się? Radny stwierdził, że musi 

istnieć jakiś sposób. Dodał, że Gminę nie stać w tej chwili na to zadanie. Bilans wyników jest 

nieciekawy. Zdaniem Radnego należy się dobrze zastanowić i wnikliwie przeanalizować             

czy np. budowy lapidarium nie przenieść na przyszłe lata. Radny Szymanek powiedział też, 

że przy takiej dużej inwestycji i skutkach finansowych nie będzie nas stać na inne ciekawe             

i potrzebne działania. Aby Gmina była w dobrej sytuacji trzeba sprzedać mienie na kwotę             

5 mln zł. Gmina może przekroczyć próg 60% zadłużenia. Radny stwierdził, że nie 

powinniśmy się bardziej zadłużać. Poprosił, aby przy przedstawianiu projektów uchwał 

bardziej akcentowane były ich skutki. Następnie powiedział, iż podniesienie podatków                  

do maximum nie jest dobrą polityką. Poprosił pana Wójta o rozwagę. 

 Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy. Powiedział on, że wszystkie oficjalne ścieżki         

w sprawie wycofanie się z projektu zostały zamknięte. Skutki rezygnacji poniesie nie tylko 

nasza Gmina, ale również wszystkie pozostałe, które biorą udział w projekcie. Poza tym 

wspomniał, też o tym, iż od samego początku pani Skarbnik mówiła o zadłużeniu.  

 Po raz kolejny głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że rozmawiał z Ministrem 

Gawłowskim, który mówił, iż czarno widzi możliwość wycofania się. Ostateczne rozmowy 

należałoby prowadzić na etapie Starostwa Szczecineckiego. Wójt poinformował, iż nic już nie 

da się zrobić. Następnie powiedział o zadłużeniu Gminy. Stwierdził, że nie można tak 

fatalistycznie na to patrzeć. Powiedział: „rządzi się jak się nie ma pieniędzy, jak się ma to się 

wydaje”. Jeżeli chodzi o podatki to Wójt mówił, iż tak już jest w życiu, że czasem trzeba je 

podnieść. W następnym roku można je zmniejszyć. 

 Radny M. Szymanek powiedział, że nie wolno powiększać dziury.                                

Trzeba ją przysypywać. Dodał, że trzeba poukładać wydatki oraz szczegółowo omawiać 

każdą decyzję finansową na komisjach, a nie tak kolejno mechanicznie ciąć środki                         

na poszczególne sprawy. Skarbnik Gminy skomentowała, iż inwestycje nie były tak sobie 

obcięte. Wszystkie były pojedynczo dokładnie analizowane. 

 Jako kolejny głos zabrał  Radny Andrzej Basarab. Powiedział, że sytuacja finansowa 

w jakiej znajduje się Gmina była wcześniej przedstawiana Radnym. Pani Skarbnik 

przygotowywała do takiej sytuacji. Przypomniał, że o podwyżce podatków mówiło się już 

wcześniej. W nawiązaniu do swojego przedmówcy dodał, że oceniać pracę Wójta przyjdzie 

czas na koniec roku, a nie teraz. Ponadto powiedział również, iż materiały na komisje są jasne 

i czytelne, a w razie wątpliwości można poprosić o wyjaśnienie pracowników                             

w odpowiednim referacie Urzędu Gminy. Na temat zadłużenia oraz termomodernizacji Radny 

Basarab powiedział, że projekt trzeba zrealizować i już. Sytuacja Gminy nie jest ciekawa,             

ale należy przypiąć pasa i znaleźć środek na wyjście z sytuacji kryzysowej. Poza tym dodał,  

iż Rada miała świadomość, że Gmina stanie w takim progu zadłużenia. 
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 Wójt Gminy poinformował Radnych, że na wydatki kwalifikowane nie będzie składać 

się całkowity koszt termomodernizacji. Trzeba włożyć środki własne. Poza tym dodał,                 

że gdyby Gmina robiła termomodernizację sama, nie w ramach projektu to wyniosłoby                

to o wiele mniej. Następnie Wójt wrócił do sprawy cmentarza w Bagiczu.                         

Powiedział, iż to wstyd, że takie miejsca są zaniedbane. Poinformował ponadto, że będzie 

starał się na ten cel pozyskać dofinansowanie. 

 Przewodniczący Rady na koniec dyskusji wrócił do tematu materiałów na komisje,             

o których wspomniał Radny Szymanek. Powiedział, iż przewodniczący komisji są 

zobowiązani do ich przygotowania, ponadto są zamieszczone w internecie i nie ma 

możliwości, aby Radni zapoznali się z omawianymi zagadnieniami i problemami dopiero 

podczas komisji.  

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/60/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011- 

2025 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b. Druk nr 2- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011- przedstawiła Skarbnik 

Gminy Jolanta Włodarek. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/61/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zmian w budżecie gminy  na rok 2011  została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c. Druk nr 3- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie 

Morskie na 2011 rok - przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/62/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2011 rok 

została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d. Druk nr 4- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011- 

przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/63/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

e. Druk nr 5- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na okres jednego 

roku- przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/64/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie na okres jednego roku 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

f. Druk nr 6- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- przedstawiła 

Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja. 

 Radna Anna Britzen zapytała kiedy planowane jest zakończenie remontu                          

i przeniesienie komisariatu Policji? Wójt Gminy odpowiedział, że przeniesienie Policji nie jest 

takie proste, dlatego na spokojnie na wrzesień planowane jest zakończenie.  

 Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy jest pewność, że odzyskamy teren i budynek, 

który Policja zajmowała do tej pory? Zapytał też na czyj koszt wykonywany jest remont oraz 

czy planuje się dać komendantowi mieszkanie? Wójt Gminy odpowiedział, że nie pozwoli 

Policji przeprowadzić się jeśli nie będzie miał potwierdzenia, że odzyskamy tamtą 

nieruchomość. Koszty remontu ponosi bank, który będzie dzierżawił pomieszczenia obok. 

Gmina nie ponosi żadnych kosztów. Mieszkanie dla Komendanta planuje się przekazać, 

najprawdopodobniej będzie to mieszkanie po pani Dziedziech. Pani Wiesława Świecka 

dodała, że Policja zrezygnowała z Trwałego Zarządu i też potrzebuje zapewnień,                     

iż pomieszczenia zostaną im przekazane, dlatego konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 



6 
 

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/65/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 W trakcie przechodzenia do kolejnego projektu uchwały głos zabrał 

mieszkaniec Sianożęt pan Józef Raniszewski. Powiedział, że turyści nie chcą płacić opłaty 

klimatycznej z powodu hałd gruzu na plaży. Szpecą one wygląd plaży i są niebezpieczne. 

Dodał, że jeżeli chodzi o gospodarowanie pieniędzmi to najpierw organizuje się dochód,                 

a potem planuje wydatki. Po tych słowach podziękował i opuścił salę obrad. 

Przerwa. | Po przerwie. 

g. Druk nr 7- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości na okres powyżej trzech lat 

oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy- 

przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja. 

 Radny T. Stanisławczyk zabrał głos. Powiedział, że zdecydowano się na Bank                      

z Darłowa. Zapytał w związku z tym czy były też oferty innych banków dotyczące dzierżawy 

tych pomieszczeń? Przewodniczący Rady odczytał pismo skierowane do Rady przez Bank 

Spółdzielczy w Białogardzie (kopia pisma stanowi załącznik nr 2. do niniejszego protokołu). 

Wójt Gminy powiedział, że był zdziwiony dlaczego bank, który obsługuje Gminę nie chce 

wydzierżawić wspomnianych pomieszczeń. Pani Wiesława Świecka dodała,                               

że na ich wniosek był zorganizowany przetarg. Nikt ich nie wykluczał. W ostateczności 

niniejszy bank nie wziął udziału w przetargu, nie ustosunkował się do oferty. 

 Radny Marek Rojek zapytał czy wpłaty na konto Urzędu tak jak w Banku z Białogardu 

będą darmowe? Jeżeli nie to Radny zastanawia się czy będzie zainteresowanie usługami 

nowego banku. Każdy będzie wolał iść tam gdzie nie ponosi dodatkowych opłat.                     

Wójt odpowiedział, że nie wie, i że nie jest to przedmiotem jego zmartwień. Nie może 

narzucić nikomu, aby świadczył usługi za darmo. Na pewno będą bać się konkurencji                     

i poprzez ceny usług będą walczyć o klienta. 

 Radny A. Basarab poinformował, że był świadkiem rozmowy w 2009 roku z Prezesem 

Banku z Białogardu. Powiedział on wtedy, że bardziej opłaca mu się otworzyć filę                       

w Tychowie. 

 Radny M. Szymanek zapytał co oznacza pkt. 3 uzasadnienia do projektu uchwały? 

Wójt Gminy odpowiedział, iż bank przedstawi Gminie kosztorys i rachunki na kwotę                   

150 tys. zł. Potem w ramach rozliczenia nie będzie płacić za dzierżawę. 
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Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 12 głosów „za” i 1 „wstrzymuję 

się”. 

Uchwała Nr XI/66/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz             

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie umowy została przyjęta. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

h. Druk nr 8- nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim- przedstawiła Kierownik 

Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja. 

 Radna Irena Krawczyk zapytała czy niniejsza uchwała będzie odpowiedzią na pismo 

pani Grajek? Pani Wiesława Świecka odpowiedziała, że nie, chodzi w tym przypadku o inną 

działkę. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

i. Druk nr 9- zbycia nieruchomości w Sianożętach- przedstawiła Kierownik Referatu 

Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości w Sianożętach została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

j. Druk nr 10- udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz 

najemców- przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 
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Uchwała Nr XI/69/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

k. Druk nr 11- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie              

za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie                  

za 2010 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XI/70/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 czerwca 2011 roku                      

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2010 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2010 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Ad. 4. INFORMACJA WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM                      

(pisemna informacja stanowi załącznik nr 3. do niniejszego protokołu). 

1) Radny Robert Saraban zapytał o spotkanie z dnia 10.06.2011 r.  

 Wójt Gminy w odpowiedzi powiedział, że w spotkaniu uczestniczył poza nim 

Sekretarz Gminy oraz pani Radczyni. Rozmowa była długa i o wszystkim.                               

Pani Czarnota powiedziała, że nie chciałaby konfliktu. Wójta interesowały konkrety. 

Sugerował kwoty za wykup ziemi, ale pani Prezes mówiła o swoich wycenach.                     

Wójt powiedział, że żądania Gminy trzeba trochę urealnić. Powiedział też, iż planowane jest 

jeszcze jedno spotkanie. 

 Radna A. Britzen zapytała czy udało się Spółce zarejestrować lotnisko,                 

ponieważ zauważyła, że coś się dzieje na ich terenie? W odpowiedzi usłyszała                              

od Wójta Gminy, iż na gminnych 44 ha nic nie jest zarejestrowane, na pozostałym terenie 

najprawdopodobniej Spółka działa nielegalnie. 

2) Wójt Gminy poinformował o spotkaniu w sprawie „Mitexu”, dotyczące ugody.                 

Pan Sekretarz i pani Radczyni jadą do Warszawy negocjować warunki. Na koniec pan Wójt 

dodał, że opcja zerowa nie wchodzi w grę, trzeba wypośrodkować oczekiwania obu stron. 

 Ad. 5. i 6. INTERPELACJE I ZAPYTANIE I WOLNE WNIOSKI. 

 Radny A. Basarab przedstawił pomysł reklamy nowo otwartego Centrum Sportowo- 

Rekreacyjnego. Powiedział, że inwestycja dużo Gminę kosztowała, dlatego teraz trzeba 

dobrze ją rozreklamować. Zaproponował, aby zorganizować jeżdżąca reklamę kursującą kilka 

razy w tygodniu przez okres sezonu. Wydatek ten się opłaci, ponieważ przyciągnie turystów, 
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którzy nie wiedzą, że coś takiego jest w Ustroniu. Wójt Gminy powiedział, że jest jak 

najbardziej „za”. Zaproponował też, aby umieścić reklamę na kolejce. Radny M. Rojek 

wspomniał, że w ośrodkach wczasowych widuje często plakaty reklamujące „Helios”.              

Jego zdaniem każda reklama jest dobra i potrzebna. 

 Radna Maria Agnieszka Makowska odczytała protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli 

przeprowadzonej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie (kserokopia stanowi załącznik nr 4. do niniejszego protokołu).                                

Skarbnik Gminy zapytała co Komisja miała na myśli protokołując, iż faktury nie są 

precyzyjnie opisywane? Radna M. A. Makowska odpowiedziała, że nie było określone                

dla której jednostki dany zakup był dokonany i Komisja nie potrafiła rozgraniczyć 

wydatkowanych środków. Pani Skarbnik powiedziała, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 

Wyjaśniła, iż z żadnego przepisu ustawy nie wynika konieczność określania. Taką zasadę 

można wprowadzić w przepisach wewnętrznych. 

 Radna Anna Britzen zaprosiła uczestników posiedzenia na festyn rodzinny                         

w Rusowie, który odbędzie się 2 lipca o godz. 17
00

 na placu przy budynku sali wiejskiej. 

 Radny R. Saraban zapytał o to co w wakacje będzie się działo w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Zapytał czy do tej pory też tak było, że nie odbywały się w tym okresie zajęcia?             

Czy jest to zmiana kierunku działania? Pan Dyrektor GOK Artur Baranowski powiedział,               

że lato jest okresem specyficznym, w którym dzieci nie uczęszczają na zajęcia,                           

oraz że zawsze tak było. We wrześniu zajęcia zostaną wznowione. Jedyną zmianą jest to,             

że GOK przygotowuje program rozrywkowy tylko dla dzieci. Rozrywkę dorosłym zapewni 

„Amfiteatr”.  

 Sekretarz Gminy powitał i przestawił zgromadzonym na posiedzeniu nową 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Izabelę Poznańską.  

Następnie przedstawił nową stronę internetową Gminy Ustronie Morskie. 

 Na koniec Przewodniczący Rady poinformował, iż wpłynęła do Rady skarga                     

na sposób przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika GOPS. Poprosił, aby Pan Wójt 

ustosunkował się do niniejszej skargi na piśmie. 

 Ad. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz podziękował Radnym, 

zaproszonym gościom oraz mieszkańcom za przybycie. Poinformował, że rozpoczyna się 

przerwa letnia. Życzył wszystkim w związku z tym miłego wypoczynku oraz udanych 

prowadzonych interesów sezonowych. Po czym zamknął XI Sesję Rady Gminy                   

Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
30

- 11
10

. 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 


