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PROTOKÓŁ NRXI/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła XI Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. Powitała serdecznie Radnych, Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego, Panią 

Skarbnik Katarzynę Kruszyńską, Pana Sekretarza Tomasza Groblę, Kierowników                                      

i Dyrektorów jednostek, Sołtysów Gminy oraz wszystkich zebranych na sesji.  

Proponowany porządek obrad:    

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr VIII z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2015 roku 

przyjęcie protokołu nr IX z IX Sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2015 roku zwołanej                   

w trybie pilnym,  

przyjęcie protokołu nr X z X Sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwołanej                 

w trybie pilnym 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Informacja z przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 

2015/2016. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

B. Druk nr 2 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości 

Wieniotowo – dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Bagicz – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5 – w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 
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F. Druk nr 6 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8 – w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych                       

i Porządku Publicznego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poinformowała, że obecnych jest 13 Radnych                  

(nieobecna Radny Marek Iwańczyk i Radny Piotr Barycki - lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu). Oznajmiła, że Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Radny Zenon Wajgert złożył formalny wniosek o 30 minut przerwy w obradach Rady 

Gminy, ponieważ Klub  Radnych „Porozumienie Razem” nie ma wyznaczonego 

pomieszczenia przez Pana Wójta mimo, iż dwukrotnie był składany wniosek zgodnie ze 

Statutem Gminy Ustronie Morskie § 114 , gdzie mógłby się spotkać w godzinach 

popołudniowych w celu wypracowania opinii do projektów uchwał. Dodał, że w tej chwili 

Klub chce skorzystać z Biura Rady.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Wajgerta – 30 min przerwy. 

W czasie głosowania obecnych było trzynastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za” 

Wniosek przeszedł 9 głosami.  

Po przerwie. 

Doszedł Radny Piotr Barycki.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że głosowanie nie odbyło się do końca i przerwa był 

nieformalna. Dodała, że pozostali Radni mimo, że są w mniejszości chcieliby się 

wypowiedzieć czy są przeciwko czy się ktoś wstrzymał. Oznajmiła, że głosowanie dot. 

przerwy nie było przeprowadzone do końca. 

Radny Stanisław Bęben prosił w sprawie formalnej, aby Radni mający większość w Radzie 

szanowali czas pozostałych Radnych i gości zaproszonych. Oznajmił, że rozumie potrzebę 

spotkania i rozmawiania, ale nie jest przekonany czy to trzeba zrobić w czasie sesji. 

Apelował, aby bez względu na to czy jest się w większości czy w mniejszości szanować swój 

czas.  
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Radny Zenon Wajgert poinformował, że w dniu jutrzejszym wpłynie do Wojewody skarga 

na Pana Wójta odnośnie pomieszczenia. Przypomniał, że są dwa Kluby Radnych, gdzie jeden 

Klub ma możliwość spotykania się w godzinach popołudniowych, a drugi Klub takiej 

możliwości nie ma. Powiedział, że Klub nie robi tego złośliwie, ale skoro nie mogą się 

spotkać w godzinach popołudniowych pozostaje spotkanie w przerwie, albo przed sesją. 

Poinformował, że Pan Wójt wyznaczył Klubowi salę konferencyjną lub Biuro Rady, ale w 

godzinach pracy Urzędu. Powiadomił, że Radni pracują i nie mogą zwalniać się dodatkowo 

poza komisjami i sesjami, aby omówić projekty uchwał.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Wajgert jest Radnym, bierze za to 

wynagrodzenie i służy społeczeństwu Ustronia Morskiego. Dodał, że pytał Dyrektorów 

jednostek, czy wpłynęło pismo z inicjatywą skorzystania z jakiegokolwiek pomieszczenia. 

Przypomniał, że w Kołobrzegu jest Rada Powiatu i Rada Miejska, która nie ma żadnej 

siedziby. Dodał, że nikt nie broni spotkać się w Goku czy w Gosirze. Powiadomił, że Sołtys 

Matuszewski robiąc zebranie sołeckie organizuje je w ośrodku wczasowym, który jest 

przychylny Gminie.  Zasugerował, aby Klub wystąpił do Dyrektora z wnioskiem o 

udostępnienie pomieszczenia bądź skorzystał z świetlic wiejskich w Kukini czy Rusowie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że statut Gminy jest jednoznacznie mówi w § 114, że na 

wniosek przewodniczących Klubu Radnych Wójt zobowiązany jest zapewnić Klubom 

organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Dodał, że zastanawia 

się, dlaczego ma chodzić po Dyrektorach jeżeli mógłby ustalić to Wójt z Dyrektorem 

jednostki. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radni oczekują 

tylko szacunku i równego traktowania. Dodał, że Klub Sami Swoi ma możliwość spotykania 

się po południu, a Klub Porozumienie Razem takiej możliwości nie ma. Stwierdził, że nie jest 

to wielki problem, ponieważ wystarczy jedno zdanie Pana Wójta i sprawa będzie załatwiona.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zapytał Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

czy kiedykolwiek zabronił, aby Klub Porozumienie Razem mógł się spotykać gdziekolwiek.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie było na ten temat rozmowy.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że do niego Przewodnicząca Klubu Sami Swoi 

nie wystąpiła z wnioskiem o siedzibę dla Klubu. Dodał, że jest mnóstwo miejsc, gdzie można 

się spotkać om każdej porze dnia i nocy.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że proponuje poszerzyć proponowany porządek obrad                

o projekt uchwały dot. przystąpienia do Stowarzyszenia „Morze i Parsęta”. Dopowiedział, że 

temat był omawiany na sesji czerwcowej, gdzie Pan Sekretarz powiedział, że będzie to dalej 

kontynuowane na najbliższej sesji. Dodał, że w związku z tym, Klub pozwolił sobie 

przygotować projekt uchwały. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że była jedna grupa rybacka, która jeszcze się 

nie rozwiązała, a powstała druga. Dodał, że było wskazanie, żeby mogła funkcjonować grupa, 

aby dołączyli do niej gminni rybacy. Poinformował, że w poprzedniej kadencji był to Radny 

Marek Iwańczyk, dlatego też stwierdzono, że tak pozostanie nadal, ponieważ Pan Iwańczyk 

jest rybakiem z doświadczeniem, które przyda się przy opracowaniu całej strategii na 

podstawie której będzie można ubiegać się o środki finansowe. Oznajmił, że do 

reprezentowania Gminy z automatu  wchodzi Wójt. Dodał, że został powołany do komisji 

rewizyjnej w Stowarzyszeniu.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy Radny Wajgert ma zastrzeżenia co do osób 

oddelegowanych czy też projekt został wprowadzony ze względów formalno prawnych. 

Poprosił o przybliżenie powodu, aby wiedział jak ma zagłosować.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wszystkie samorządy przystąpiły do Stowarzyszenia 

uchwałą wyznaczając delegatów. Przypomniał, że w czerwcu Gmina przystąpiła do 

Stowarzyszenia, ale Pan Sekretarz powiedział, że delegaci będą wybierani na sesji. Oznajmił, 

że Pan Wójt wystosował Pismo do Stowarzyszenia proponując dwie osoby co wydaje mu się 

niezgodne z procedurą. Powiadomił, że to, iż z automatu do Stowarzyszenia wchodzi Wójt 

jest nieprawdą, ponieważ Prezydenta Miast Kołobrzeg w grupie nie ma.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że być może Pan Prezydent miasta Kołobrzeg 

nie chciał reprezentować miasta, ponieważ absorbuje to pracę. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosi o konkretną informację. Stwierdził, że ma 

rozumieć, że wniosek Radnego Wajgerta o poszerzenie porządku obrad jest ze względów 

formalnych. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że ze względów formalnych. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedział, że wprowadza się do porządku 

obrad druk I oraz wycofuje się projekt uchwały G druk nr 7 . 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z przyjętą procedurą                            

i obowiązkiem projektodawca powinien być obecny na sesji żeby zaprezentować 

przygotowaną do planu zmianą. Dopowiedział, że mimo zaproszenia i potwierdzenia 

przybycia projektodawca nie jest obecny na sesji dlatego proponuje się wycofanie z porządku 

posiedzenia w/w punktu i przeniesienie na następną sesję. Powiedział, że jeżeli Radni chcą 

wprowadzić projekt uchwały dot. delegatów Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania „Morze i Parsęta” prosi o podstawę prawną mówiącą, że to Rada deleguje te osoby 

do Grup Rybackiej. Dodał, że statut Grupy Rybackiej nie reguluje tej kwestii. Oznajmił, że 

gdyby wiedział o wprowadzeniu projektu, zaproszono by Prezesa Grupy Rybackiej, który 

wszystko by przedstawił. Przypomniał, że mówił na komisji budżetu o pilnym zgromadzeniu, 

gdzie trzeba było wskazać wysokość składki.  
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GŁOSOWANIE za wycofaniem druku nr 7 – uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta większością głosów. 

 

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem druku nr 9 w sprawie zmiany uchwały nr 

VIII/79/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do 

Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania „Morze i 

Parsęta”: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 5 głosów „wstrzymujących” 

Przedstawiona sprawa została przyjęta większością głosów. 

c. Przyjęcie protokołów : 

 przyjęcie protokołu nr VIII z VIII Sesji Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2015 roku

  

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr VIII/2015: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół zostały przyjęte jednogłośnie. 

 przyjęcie protokołu nr IX z IX Sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2015 roku zwołanej                   

w trybie pilnym 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr IX/2015: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół zostały przyjęte jednogłośnie 

 

 przyjęcie protokołu nr X z X Sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2015 roku zwołanej                 

w trybie pilnym 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr X/2015: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół zostały przyjęte jednogłośnie 
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2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie oraz 

informacja o przeprowadzonych przetargach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wszystkie uchwały od 24 czerwca do 18 

sierpnia są obowiązujące. 

  

Typ  Numer  Data  
Organ 

wydający  
Przedmiot regulacji  Status  

Uchwała X/89/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze powiatowej w miejscowości 

Ustronie Morskie i Wieniotowo 

Obowiązujący 

Uchwała X/88/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze gminnej w miejscowości 

Wieniotowo 

Obowiązujący 

Uchwała X/87/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze gminnej w miejscowości 

Wieniotowo 

Obowiązujący 

Uchwała X/86/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie w sprawie nadania 

nazwy ulicy drodze wewnętrznej 

w miejscowości Wieniotowo 

Obowiązujący 

Uchwała X/85/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

drodze wewnętrznej 

w miejscowości Wieniotowie 

Obowiązujący 

Uchwała X/84/2015 2015-08-18 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na rok 2015 
Obowiązujący 

Uchwała IX/83/2015 2015-07-27 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIV/96/2011 Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 26 października 

2011r. w sprawie określenia stawek 

w podatku od nieruchomości na 

2012r 

Obowiązujący 

Uchwała IX/82/2015 2015-07-27 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na rok 2015 
Obowiązujący 

Uchwała VIII/81/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na 

ławników 

Obowiązujący 
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Uchwała VIII/80/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wymagań jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na 

opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie 

Gminy Ustronie Morskie 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/79/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie przystąpienia Gminy 

Ustronie Morskie do tworzącego się 

Stowarzyszenia pod nazwą 

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna 

Grupa Działania „MORZE 

i PARSĘTA” 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/78/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie wystąpienia Gminy 

Ustronie Morskie ze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka pod nazwą Kołobrzeska 

Lokalna Grupa Rybacka 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/77/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XIV/96/2011 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 26 października 

2011r. w sprawie określenia stawek 

w podatku od nieruchomości na 

2012r 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/76/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2014 dla 

Gminy Ustronie Morskie 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/75/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zmian w budżecie 

Gminy na rok 2015 
Obowiązujący 

Uchwała VIII/74/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2014 
Obowiązujący 

Uchwała VIII/73/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 

2014 rok samorządowych instytucji 

kultury Gminy Ustronie Morskie 

Obowiązujący 

Uchwała VIII/72/2015 2015-06-24 

Rada Gminy 

Ustronie 

Morskie 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Ustronie Morskie za 2014 rok oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Ustronie Morskie za 

2014 rok 

Obowiązujący 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie, iż 

obowiązujące to wykonane. Dodał, że nie ma zastrzeżeń czy one obowiązują, natomiast jest 

kwestia czy zostały wykonane.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że te uchwały, które mogły być wykonane w 

tym okresie są wykonane, natomiast te które wymagają dłuższej procedury są w trakcie 

realizacji. Dla przykładu powiedział, że uchwała w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników jest w trakcie realizacji.  

Radny Denis Tomala poprosił, aby Radni otrzymywali zestawienie z wykonania uchwał 

dostawali razem z materiałami na sesję, by móc zapoznać się i przygotować pytania. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił informacje o przeprowadzonych przetargach       

i zamówieniach publicznych: 

 

Przetarg z 21 września 2015  roku 

 

Lp. Położenie 

(ulica) 

Oznaczenie  

nieruchomości 

Powierzchnia 

 (ha) 

Cena wywoławcza 

zł brutto (w tym podatek vat 

wg stawki  23%) 

WYNIK 

PRZETARGU 

Nr księgi 

wieczystej 

Nr  

działki 

1. Ustronie 

Morskie 

ul.Górna 

KO1L/0001

3321/5 446/10 
0,1256 140.000,00 negatywny 

2. Wieniotowo KO1L/0003

0155/5 

35/81 0,2070  250.000,00 negatywny 

3. Wieniotowo KO1L/0001

6743/0 

35/66 0,1158 129.300,00 negatywny 

4. Wieniotowo KO1L/0003

8614/7 1/41 
0,0818 65.000,00 negatywny 

5. Wieniotowo KO1L/0003

8614/7 1/42 
0,0817 65.000,00 negatywny 

6. Wieniotowo KO1L/0003

8614/7 1/43 
0,0803 63.000,00 negatywny 

7. Wieniotowo KO1L/0003

8614/7 1/44 
0,0802 63.000,00 negatywny 
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Przetarg z dnia 25 września 2015 roku 
 

Lp. Położenie 

(ulica) 

Oznaczenie  

nieruchomości 

Powierzchnia 

 (ha) 

Cena wywoławcza 

zł brutto (w tym podatek vat 

wg stawki  23%) 

WYNIK 

PRZETARGU 

Nr księgi 

wieczystej 

Nr  

działki 

1 Sianożęty 

ul. Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

528 0,0502 49.600,00 

 

negatywny 

2 Sianożęty 

ul. Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

531 0,0902 75.300,00 

 

negatywny 

3 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

532 0,0864 72.100,00 negatywny 

4 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

533 0,0817 68.200,00 negatywny 

5 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

534 0,1124 93.800,00 

 
pozytywny 

nieruchomość 

zbyta za cenę 

94.740,00   

6 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

535 0,1056 88.100,00 pozytywny 

nieruchomość 

zbyta za cenę 

88.980,00   

7 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

 

KO1L/ 

00020128/4 

536 0,1077 90.000,00 negatywny 

8 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

537 0,1067 89.100,00 

 

negatywny 

9 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

538 0,0897 74.800,00 negatywny 

10 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

539 0,0884 73.800,00 

 

negatywny 

11 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

540 0,0833 69.500,00 negatywny 

12 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

541 0,0491 48.500,00 negatywny 

13 Sianożęty 

ul.Akacjowa 

KO1L/ 

00020128/4 

544 0,0452 44.700,00 

 

negatywny 

14 Sianożęty  

Ul. Wrzosowa 

KO1L/00013454/6 49/9 0,1721 

 

160.000,00 

 

negatywny 
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Zamówienia publiczne: 

 

 

 

Lp. 

 

 

Zadanie 

Kwota jaką 

zamawiający 

zamierza 

przeznaczyć na 

wykonanie 

zamówienia 

(brutto) 

 

Kwota najniższej 

oferty (brutto) 

oraz liczba ofert 

 

 

uwagi 

 

1 

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości Sianożęty o dł. 

0,89 km, szer. 5,0 m, na dz. nr 264, 244, 

243, 585 – obręb Sianożęty oraz na dz. nr 

84 – obręb Ustronie Morskie.” - czerwiec 

 

 

580.000 

 

3 oferty 

753.990,00 

 

Kwota zwiększona w 

budżecie. 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych i 

Budowlanych 

INFRABUD Janusz 

Kłosowski, 

ul. Zwycięstwa 16, 75-033 

Koszalin 

Umowa nr 77/2015  z dnia 

10.08.2015 r. 

 

2 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 

drogą dojazdową z ulicy Okrzei w Ustroniu 

Morskim” - sierpień 

Cz.1 

2.500.000 

Cz.2 

300.000 

Cz.1 

1 oferta - 

2.796.487,57 

Cz.2 

Brak ofert 

Unieważniony w całości: 

1 część – brak zwiększenia 

środków w budżecie 

2 część – brak ofert 

 

3 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Ustronie 

Morskie 

wraz z jednostkami podległymi - sierpień 

 

1.000 

 

1 oferta 

1700/mc 

Usługa na 5 lat 

W dniu 25.09.2015 r. 

wykonawca odstąpił od 

podpisania umowy 

 

4 

Odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy 

Ustronie Morskie. - wrzesień 

 

670.000 

1 oferta - 

MZZDiOŚ 

2234433,60/3 lata 

62067,60/ m-c 

 

Postępowanie w toku 

 

5 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Ustronie 

Morskie 

wraz z jednostkami podległymi - wrzesień 

 

Szacunkowa 

116.340 netto 

 

Szacunkowa 25.800 

Tryb postępowania: 

z wolnej ręki 

– umowa na 3 lata z dnia 

30.09.2015 r. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski przypomniał, że pierwszy przetarg był tańszy o 33 000,00 

zł, po czym drugi okazał się jeszcze droższy i Gmina straciła 33 000,00 zł. Oznajmił, że takie 

upieranie się i manipulowanie nie służy niczemu dobremu, szczególnie mieszkańcom, którzy 

płacą podatki. Powiedział, że jeżeli chodzi o budowę boiska wielofunkcyjnego Gmina 

musiałaby zaciągnąć kredyt, któremu byli przeciwni Radni. Dodał, że przygotowanie projektu 

trwało 3 lata łącznie z zamianą gruntów, całą dokumentacją, podziałami gruntów. 

Poinformował, że udało się zejść do kwoty ok.  2.800.000,00 zł z czego 1.000.000,00 zł miało 

być dofinansowania z totalizatora sportowego. Oznajmił, że Gmina z tego zrezygnowała i 

najprawdopodobniej dofinansowanie przepadnie.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że nie będzie to milion złotych tylko 33 % całej 

inwestycji. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie do końca, ponieważ zawsze na końcu 

roku jest uruchamiana rezerwa z której można jeszcze pozyskać środki.  Przypomniał, że 

podobna sytuacja była na Gwizd- Grąbnica, gdzie zwiększono kwotę dotacji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dostała informacje, która została 

przedłożona Radnym, że część inwestycji zostanie rozliczona w 90 % w tym roku, natomiast 

10 % w przyszłym roku. Dopowiedziała, że zgodnie z kosztorysem przypada łącznie kosztów 

kwalifikowanych ok. 680 000,00 zł w tym roku.  

Radny Denis Tomala powiedział, że z dokumentów wynikało, że 33 % to maksymalna pula, 

którą Gmina może dostać. Oznajmił, że trzeba zauważyć, że biorąc kredyt na 2.500.000,00 zł 

to odsetki przewyższały by prawdopodobnie kwotę dotacji. Dodał, że Pani Skarbnik nie 

przedstawiła na komisji analiz, ponieważ nie była w stanie. Oznajmił, że zadłużanie Gminy 

na potęgę nie jest rozwiązaniem, ponieważ jego zdaniem inwestycja Euroboiska nie jest pilna 

i ważna dla wszystkich mieszkańców, aby w dalszym ciągu zadłużać Gminę, ponieważ 

budżet jest już dość zadłużony, a w każdym roku byłoby ok. 400 000,00 zł odsetek, co daje               

o jedną inwestycję rocznie mniej.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że mowa jest o 1.000.000,00 zł i ewentualnej 

rezerwie. Przypomniał, że zrezygnowano z pierwszego projektu kosztorysu, który opiewał na 

6.000.000,00 zł, ponieważ uważa że w Gminie nie jest potrzebna tak wielka inwestycja. 

Dodał, że kwota z ostatniego przetargu jest bardzo dobra nawet jak Ministerstwo Sportu i 

Urząd Marszałkowski pozwoliłby na montaż finansowy 10 % i 90 %  to Gmina nie musiałaby 

zaciągać kredytu. Przypomniał, że w budżecie były zarezerwowane środki na Euroboisko w 

wysokości 2.000.000,00 zł. Dodał, że Urząd chciał, aby Rada uchwaliła zobowiązanie by móc 

je szybko spłacić z pieniędzy z dotacji.  

Radny Denis Tomala powiedział, że dałoby się to zrealizować jeśli 10 % by było w tym 

roku, natomiast ma duże wątpliwości czy udałoby się zrealizować 90% inwestycji do końca 

listopada tego roku, co jest wymagane aby uzyskać dofinansowanie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że 2.500.000,00 zł byłoby w uchwale co nie 

znaczy, że musi być wydatkowane.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest innego 

zdania niż Radny Tomala. Oznajmił, że głosowałby dwoma rękami, gdyby miał pewność co 

do przyszłości w sytuacji, gdyby Gmina wzięła ten kredyt. Podkreślił, że Pani Skarbnik nie 

udzieliła takiej informacji na komisji jak i również czas kiedy była podejmowana dyskusja był 

to koniec komisji budżetu gdzie do końca zostało 4 Radnych, gdzie 3 się wstrzymało i jeden 

był przeciw. Powiedział, że trudno mówić w takiej sytuacji o wiarygodnej opinii, którą należy 

traktować poważnie, dlatego dziwi się zrzucaniem winy na Radę, ponieważ nie podjęto próby 

prawdziwej dyskusji w tym temacie. Podkreślił, iż uważa, że jest to realna kwota za którą ten 

obiekt wraz z drogą powinien być wybudowany. Powiadomił, że dopytywał czy budżet 

wzmocni się co roku o 500 000,00 zł z fotowoltaiki, ponieważ pozwoliłoby to wziąć kredyt 

bez obciążeń dla pozostałych działań, ale nie dostał odpowiedzi i stąd jego decyzja o 

wstrzymaniu się, ponieważ nie miał warunków aby komfortowo zagłosować za. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że cieszy się, że jest taka wola ze strony 

Wiceprzewodniczącego. Dodał, że można powrócić do tematu w przyszłym roku, ponieważ 

poszły do Ministerstwa pisma z prośbą o przesunięcie środków. Przypomniał, że w projekcie 

Euroboiska jest wrzucona droga, która nie jest kwalifikowanym kosztem dla dotacji, która 

dotyczy samego boiska a nie drogi. Podkreślił, że jest to droga Gminna, którą trzeba zrobić.  

Radny Denis Tomala powiedział, że podczas Komisji Budżetu Radni nie uzyskali pełnego 

obrazu, jeżeli chodzi o oprocentowanie ponieważ musiał się odbyć przetarg. Dodał, że padło 

oprocentowanie około 10 % . Powiedział, że uzyskał informację z banku w Koszalinie, że 

jeżeli byłoby to 10 % to Gmina zapłaciłaby 1.464.000,00 zł odsetek przez 10 lat co dałoby 

roczną ratę ok. 400 000,00 zł. Dodał, że przy 7 %  Gmina zapłaciłaby 983 000,00 zł odsetek. 

Oznajmił, że przeliczając w stosunku do dotacji, nie wygląda to zbyt optymistycznie. 

Dopytywał, że jeżeli inwestycja planowana jest od tylu lat, to dlaczego dopiero pod koniec 

września zorientowano się, że brakuje środków.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jak tak będzie się podchodziło do sprawy to 

nic nigdy nie zostanie w Gminie wybudowane. Dodał, że Radni z poprzedniej kadencji 

pamiętają, że przejął Gminę, która miała 60 % zadłużenia. Oznajmił, że obniżono dług 

publiczny do 30 % , a w tej chwili skala by była 36 %.  Powiedział, że uchwała Rady pozwala 

na wzięcie kredy do 2.500.000,00 zł, ale wie, że za chwilę będzie zwrot z dotacji i pieniądze 

wpłyną na konto. Apelował, aby nie tworzyć barier. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w 2014 roku po stronie wydatków budżet wykonany 

zamknął się 23.171.000,00 natomiast dług publiczny to jest 10.500.000,00 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie było deficytu tylko była za 

2014 rok nadwyżka, którą wprowadzono w tym roku na koniec czerwca. Oznajmiła, że 

informacje nie zostały Radnym udzielone, ponieważ nie miała zebranych ofert z banków 

odnośnie oprocentowania na pożyczkę o czym mówiła na komisji. Przypomniała, że 

przedstawiła ofertę, że będzie ok. 10 % co dałoby zdecydowanie mniejszą kwotę, niż 

przedstawia Radny Tomala.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że mówiąc o deficycie miał na myśli 2010, 

kiedy został Wójtem Gminy.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że to nie czas na 

takie rozmowy. Poprosił o powrót do porządku obrad. 

3. Informacja z przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 

2015/2016. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że w roku szkolnym 2015/2016 

do Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim uczęszcza 314 uczniów, którzy uczą się w 18 

oddziałach: w szkole podstawowej jest 12 oddziałów (208 uczniów), w gimnazjum 6 

oddziałów (106 uczniów). Dodała, że zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym 

wraz z aneksem nr. 1 i 2 na realizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych 
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w Zespole Szkół przewidzianych zostało 700,5 godz. w tym: wynikające z planu nauczania: 

527 godz. WDŻwR: 4,5 godz., zajęcia rewalidacyjne: 4 godz. zajęcia specjalistyczne: 17 

godz. (logopedia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno- 

kompensacyjne) zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze:10 godz., pedagog: 20 godz., 

biblioteka: 30 godz., świetlica: 58 godz., zniżki dyr., 30 godz. Powiedziała, że do szkoły 

dowożonych jest 144 uczniów, 79 ze szkoły podstawowej i 45 z gimnazjum, do przedszkola 

dowozimy 20 dzieci. Czas oczekiwania na odjazd autobusu (maksymalnie 1 godzina) 

uczniowie spędzają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli. Dożywianiem objętych jest 

85 dzieci, z czego 50 obiadów komercyjnych, a 35 finansowanych przez GOPS. Świetlica 

szkolna jest otwarta codziennie od godz. 7
00

 do 15
30

. Z opieki świetlicowej korzystają dzieci 

dojeżdżające oraz te, których sytuacja rodzinna nie zabezpiecza opieki bezpośrednio przed i 

po zajęciach. Do świetlicy szkolnej zapisanych jest 120 uczniów SP. Dzieci mają zapewnioną 

możliwość odrobienia prac domowych, nauki czytania i pisania, zabaw świetlicowych w 

grupie rówieśniczej, zabaw na świeżym powietrzu, spacerów oraz odpoczynku. Świetlica 

szkolna działa w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dopasowany do 

potrzeb i możliwości uczniów. W planie ujęte są działania profilaktyczne, kształtujące kulturę 

osobistą, postawę patriotyczną, uczące współpracy w grupie, systematyczności itp. 

Organizowane są akcje tematyczne, np. “Tydzień zdrowego żywienia”, “Tydzień 

popularyzacji czytelnictwa”, uwrażliwianie na sztukę poprzez przygotowywanie przedstawień 

kukiełkowych dla uczniów klas I-III oraz wychowanków przedszkola, konkursy ekologiczne i 

poetyckie. W świetlicy szkolnej organizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum prowadzone przez nauczycieli biblioteki, świetlicy, nauczycieli 

przedmiotów tj. zajęcia wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki, geografii, j. 

niemieckiego, angielskiego, j. polskiego, edukacji wczesnoszkolnej. Biblioteka szkolna 

czynna jest codziennie od godz. 7
30

 do 15
30

. Dodała,, że w czytelni prowadzone są zajęcia 

czytelniczo - plastyczne, usprawniające technikę czytania oraz umiejętność czytania ze 

zrozumieniem. Do końca roku zrealizowany będzie projekt edukacyjny Książka Moich 

Marzeń, w ramach którego otrzymaliśmy dotację rządową w wysokości 2712,50 zł. na zakup 

książek wybranych przez uczniów. W ramach projektu odbywać się będą następujące 

działania: szkolny tydzień promowania czytelnictwa, udział zaproszonych gości w głośnym 

czytaniu, recenzowanie książek przeczytanych przez uczniów, teatrzyk pluszowego misia, 

konkursy poetyckie, czytelnicze oraz okolicznościowe wystawy. Nauczyciele pracujący w 

świetlicy i bibliotece prowadzą zajęcia w klasach podczas nieobecności nauczycieli 

przedmiotów. W szkole nie ma płatnych zastępstw. Średnia liczba nieobecności w ciągu 

tygodnia wynosi 10 godzin w miesiącach jesienno- zimowych wzrasta do 20godzin.  

Powiadomiła, że w bieżącym roku szkolnym kontynuowane są obowiązkowe zajęcia: 

- język angielski i język niemiecki - we wszystkich klasach szkoły podstawowej 

i gimnazjum, (w klasach IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum z podziałem 

na grupy wg stopnia zaawansowania); 

- zajęcia na basenie – nauka pływania we wszystkich klasach szkoły podstawowej; 

- zajęcia fakultatywne w ramach wychowania fizycznego w gimnazjum: piłka siatkowa, 

lekkoatletyka, pływanie, badminton, turystyka rowerowa; 

- w klasach V i VI oraz I - III gimnazjum realizowane jest w pełnym wymiarze zajęć 

wychowanie do życia w rodzinie; 
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- wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum realizują nową podstawę 

programową. 

Poinformowała, że w ZS realizowane są 3 innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:  

 

1. „Magia teatru w języku angielskim” realizowana w ramach lekcji języka 

angielskiego w klasach I – IV szkoły podstawowej. 

2. „Piktografia – Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym 

w edukacji z zakresu nauk matematycznych z zastosowaniem piktogramów 

Asylco” – innowacja realizowana w ramach zajęć edukacji matematycznej w klasie II 

a szkoły podstawowej.  

3. Wykorzystanie technologii multimedialnych na zajęciach języka angielskiego” 

w gimnazjum. 

 

Oznajmiła, że Kurator Oświaty w Szczecinie po raz drugi objął patronatem konkursy 

organizowane przez naszą szkołę: „Mój Dom. Moja Ojczyzna. Moja Europa” i „Moja mała 

Ojczyzna, jestem jej częścią” 

Jesteśmy organizatorami bądź współorganizatorami wielu wydarzeń , w które włączamy całą 

społeczność szkolną, gminną a często powiatową. W szkole podstawowej i gimnazjum 

kontynuowane są działania zawarte w Szkolnym Planie Aktywnej Współpracy, który powstał 

w ramach projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 

nowoczesnej szkoły”. Jednym z najważniejszych celów tego projektu jest wprowadzenie 

nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie 

organizacji życia szkoły. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego 

i Rad Rodziców biorą udział w szkoleniach i warsztatach, organizują debaty i konsultacje w 

sprawie wyboru zasad i działań w ramach projektu. Przeprowadzone zostały i są planowane 

wspólne działania - Pisankowe szaleństwo, czyli Wielkanocna Zabawa Zająca oraz 

Pierwszomajowy pochód kijkowy i Europejski Wiosenny Rajd Rowerowy, Lekcja śpiewania 

pieśni patriotycznych, przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów, rodziców i nauczycieli 

połączone ze świąteczną kawiarenką oraz  Festiwal Nauki. W szkole kontynuowane są 

projekty promujące zasady zdrowego odżywiania: "Owoce, warzywa i soki są na 5!”, „5 

porcji warzyw i owoców”, "Mleko z klasą”, „Śniadanie daje moc”. Uczniowie drugiego i 

trzeciego etapu edukacyjnego uczestniczą w projekcie rozwijającym kompetencje 

matematyczne - „Sesja z plusem”. Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w ogólnopolskim 

programie skutecznej nauki języka angielskiego i niemieckiego „Insta.Ling”, w którym za 

pośrednictwem Internetu poszerzają zasób swojego słownictwa. Jednocześnie w szkole trwa 

całoroczny konkurs „Mistrz słownictwa” Od wielu lat szkoła corocznie uczestniczy w akcjach 

i programach o charakterze ekologicznym, włączając się w tak znane akcje jak Sprzątanie 

świata, Dzień Ziemi, Sprzątamy wokół jezior i rzek, Zimowe ptakoliczenie, Godzina dla 

Ziemi, Drzewo roku. Działania te realizowane są we współpracy z Urzędem Gminy, 

Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, 

Klubem Gaja. Pokazujemy też jakie działania korzystne dla środowiska realizowane są na 

terenie gminy, uczniowie gimnazjum mieli możliwość zobaczenia nowo otwartej farmy 

fotowoltaicznej, a w październiku grupa uczniów weźmie udział w konferencji naukowej 

Czysta energia. Szkoła bierze udział w projekcie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  



str. 15 
 

“Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez 

edukację dzieci i młodzieży”. W ramach projektu 3 grupy uczniów uczestniczyły w 

dwudniowych bezpłatnych warsztatach ekologicznych dla dzieci i młodzieży z zakresu 

bioróżnorodności, zmian klimatu i znaczenia ekosystemów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 

w Lipiu. Kolejnym etapem projektu będzie utworzenie w szkole podstawowej izby 

bioróżnorodności Izba wyposażona  będzie w dębowe meble edukacyjne, tablice gatunkowe, 

gry edukacyjne, tropy zwierząt, mapy obszarów chronionych NATURA 2000, leśne koło 

fortuny, zestawy interaktywne, okazy gatunków chronionych wykonanych z drewna, gipsu 

lub innego tworzywa,  laptop, tablicę interaktywną i rzutnik. Koszt utworzenia jednej Izby 

został oszacowany na 75.000 zł brutto.  Formą pracy z uczniem, służącą rozwijaniu talentów 

są różnego rodzaju konkursy. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konkursach 

organizowanych przez Kuratora Oświaty, w ubiegłym roku dwoje uczniów uzyskało tytuły 

laureatów konkursów języka angielskiego  i niemieckiego. Nasi uczniowie regularnie 

przystępują do matematycznego konkursu Kangur, a także do konkursów organizowanych 

przez Związek Miast i Gmin Morskich, Kołobrzeską Grupę Rybacką, Związek Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty. W gimnazjum podejmowanych jest szereg działań pomagających uczniom 

w wyborze dalszej drogi kształcenia. Trzecioklasiści uczestniczą w targach edukacyjnych, 

spotkaniach  z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i warsztatach zawodoznawczych 

prowadzonych przez doradców zawodowych z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej  

w Kołobrzegu i Mobilnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Koszalinie. W ramach 

współpracy z Politechniką Koszalińską młodzież gimnazjum uczestniczy w Festiwalu Nauki. 

W gimnazjum prowadzone są działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału 

obywateli w wyborach demokratycznych. Ogólnopolski projekt „Młodzi głosują” realizowany 

jest od lat w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Elementem edukacji obywatelskiej 

jest także udział uczniów w sesjach Rady Gminy. Do szkoły uczęszczają uczniowie o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 4 uczniów posiada orzeczenia a 43 opinie Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej. Pomocą psychologiczno- pedagogiczną w ZS objętych jest 

149 uczniów, w tym 45 z pierwszego etapu edukacyjnego, 59 z drugiego etapu, 45 z trzeciego 

etapu edukacyjnego, na zajęcia logopedyczne uczęszcza 27 uczniów szkoły podstawowej, 31 

uczniów objętych jest terapią pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, 

dwie uczennice objęte są zajęciami rewalidacyjnymi, 1 uczęszcza na  zajęcia z socjoterapii, 1 

uczennica realizuje obowiązek szkolny w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 27 

uczniów uczęszcza na terapię logopedyczną. Wśród tych uczniów są dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim i głębokim, niedostosowaniem społecznym, dysleksją 

rozwojową, wadami wymowy, postawy, słuchu, wzroku oraz innymi zaburzeniami 

rozwojowymi.. Zajęcia  specjalistyczne  mogą być prowadzone w grupach od 3- 8 uczniów.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole opracowano system pomocy 

uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomocą zostali objęci wszyscy uczniowie 

posiadający orzeczenia i opinie oraz uczniowie wskazani przez Radę Pedagogiczną 

i rodziców. Pomocą objęci są również uczniowie zdolni. Aby sprostać indywidualnym 

potrzebom naszych uczniów, oprócz zindywidualizowanej pracy lekcyjnej, zajęć 

wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, socjoteraputycznych i 

logopedycznych, szkoła stwarza możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności podczas 
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zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów. Realizując 17 

godzin zajęć dodatkowych płatnych z organu prowadzącego oraz 60 godzin wynikających z 

art. 42 Karty Nauczyciela w szkole działają: koła polonistyczne, koła matematyczne, koła 

języka niemieckiego i angielskiego, koło chemiczne, historyczne, geograficzno – 

przyrodnicze, literacko - dziennikarskie, czytelnicze, plastyczne, muzyczne, zajęcia sportowe, 

gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 

socjoterapeutyczne oraz zajęcia logopedyczne. W Zespole Szkół zatrudnionych jest w pełnym 

wymiarze 34 pracowników pedagogicznych, jeden nauczyciel zatrudniony jest w niepełnym 

wymiarze (16/18), 4 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi. Jeden 

nauczyciel przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dwie godziny w tygodniu 

zatrudniony jest psycholog, który służy pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych, 

rodzinnych, szkolnych, uczniom i ich rodzicom, często całym rodzinom, współpracuje z 

innymi specjalistami z dziedziny psychologii  i psychiatrii. Status zawodowy nauczycieli to: 1 

nauczyciel kontraktowy, 16 nauczycieli mianowanych i 17 nauczycieli dyplomowanych, w 

tym roku szkolnym kolejnych 3 nauczycieli przystąpi do egzaminu na nauczyciela 

dyplomowanego. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli zapewniają właściwą pracę szkoły w 

zakresie funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

Przedstawiła wyniki nauczania – rok szkolny 2014/2015 

 

KLASY liczba uczniów średnia wyników 

nauczania 

niepromowanych  

 

Szkoła Podstawowa 

I – III 122 - 1 

IV – VI 84 4,52 0 

Gimnazjum 

I - III 113 3,95 3 

 

Najwyższe wyniki nauczania i zachowania uzyskało 129 uczniów: 62 uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej, 35 uczniów klas IV- VI, 32 uczniów gimnazjum. W roku szkolnym 

2014/2015 szkołę podstawowa ukończyło 30 uczniów, gimnazjum 35 uczniów. 

100% uczniów podjęło naukę w szkołach programowo wyższych.  

Powiedziała, że skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, 

jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą 

badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. Do sprawdzianu  

przystąpiło 30 uczniów. Średnia procentowa sprawdzianu z I części jest wyższa niż średnia w 

powiecie, województwie, okręgu i kraju. Wyniki naszej szkoły znalazły się w staninie 6 

(wyżej średnim) w kraju z języka polskiego  i matematyki. W staninie 4 (niżej średnim) 

znalazł się wynik z języka angielskiego. Średnia procentowa egzaminu ze wszystkich części 

jest wyższa niż średnia w powiecie, województwie i okręgu.  

Wyniki naszej szkoły znalazły się w staninie 6 (wyżej średnim) w kraju z języka polskiego, 

historii, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka niemieckiego. W staninie 7 

(wysokim) znalazł się wynik z języka angielskiego. 

Powiadomiła, że w ubiegłym roku szkolnym wykonano następujące prace remontowe: 
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● malowanie korytarza w gimnazjum; 

● montaż odbojnic w gimnazjum oraz w bibliotece;  

● likwidacja sklepiku w sp; 

● adaptacja przejścia do szatni klas III- VI sp; 

● remont korytarza, wymiana oświetlenia I piętro sp;  

● remont szatni przy sali gimnastycznej w gimnazjum; 

● wykonanie konstrukcji stalowej do obudowy grzejników;  

● montaż nowej zabudowy grzejników w dużej sali gimnastycznej; 

● montaż drewnianych bali na placu zabaw przed salą gimnastyczną. 

 

Dopowiedziała, że w czasie wakacji w szkole gościliśmy ratowników oraz policjantów. W 

miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy 2 turnusy obozu sportowego. W trakcie roku szkolnego 

udostępniamy salę gimnastyczną na zajęcia sportowe i taneczne mieszkańcom, oraz grupom 

zorganizowanym. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy są kryteria na wyżywienie komercyjne.  

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że jest to bez ograniczeń. Dodała, 

że miesiącem przejściowym mógł być październik, ponieważ nie ma więcej termosów w 

których jest przewożone jedzenie z Przedszkola. Dopowiedziała, że wszystkie dzieci, które 

chcą jeść w szkole to jedzą.   

Radny Andrzej Basarab zapytał czy na pewno. Oznajmił, że na początku była informacja, 

że nie wszystkie dzieci będą miały możliwość zjeść. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że mogła być taka informacja z 

początkiem roku, że może być problem ilościowy. Dodała, że taka informacja krążyła, ale nie 

była udzielona przez szkołę. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, jakie kryteria obowiązują przy przewożeniu dzieci. 

Oznajmił, że są przypadki, że dzieci nie są zabierane. Dopytywał, czy dzieci są zabierane na 

podstawie listy. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska odpowiedziała, że 2 x w tygodniu jest jeden 

kurs Gimbusa dla klas najmłodszych, który jest obłożony bardzo dużą ilością dzieci z klas 1-

3. Oznajmiła, że z pod szkoły Gimbus może odjeżdżać z kilkoma miejscami wolnymi, 

ponieważ podjeżdża pod basen i zabiera najmłodsze dzieci. Poinformowała, że był jeden 

przypadek, gdzie dziecko z Sianożęt było odesłane na kolejny kurs, ale zostało to wyjaśnione 

z rodzicem. Podkreśliła, że może się tak zdarzyć, że dziecko ze starszej klasy będzie czekało 

godzinę na autobus, a najmłodsze odjedzie, jeżeli nie ma miejsca w Gimbusie, ponieważ 

zabierane są tylko miejsca siedzące.   

Radny Andrzej Basarab powiedział, że trzeba pomyśleć nad rozwiązaniem problemu, 

ponieważ wie, że są dzieci i rodzice, którzy boją się zadzwonić do Pani Dyrektor. 
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Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska odpowiedziała, że problem mógł wystąpić na 

początku roku szkolnego. Dodała, że nie wszystkie dzieci jeżdżą rano autobusem, ponieważ 

są przywożone przez rodziców. Dopowiedziała, że po południu natomiast rodzice ich nie 

odbierają i wracają autobusem. Oznajmiła, że ponad 50 % dzieci jest dowożonych.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że komisja rewizyjna podczas kontroli problemowej 

otrzymała informację, iż są ograniczenia co do posiłków. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska odpowiedziała, że wszystkie dzieci, które chcą 

to jedzą. Dodała, że jest umówiona na 50 obiadów komercyjnych z czego sprzedanych jest 49. 

Dodała, że umożliwiła obiady jednemu dziecku, które może być zwolnione z opłaty w ramach 

finansowania przez GOPS. 

Radny Marek Leciaho zapytał, ile komercyjnych posiłków może wydać Przedszkole. 

Dopytywał, czy jeżeli będzie ich 100 to czy też zostaną wydane, czy może być tylko 50.  

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska odpowiedziała, że od listopada będzie to każda 

ilość.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby przekazać informację, że nie ma żadnych ograniczeń 

co do posiłków komercyjnych. 

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka-Fiuk powiedziała, że od 1 września do Przedszkola 

uczęszcza 120 dzieci do 5 oddziałów. Opiekę pedagogiczną w Przedszkolu sprawuje 7 

nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy: 4 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciel 

mianowany i 2 nauczycieli kontraktowych. Ponadto zatrudnionych jest 11 pracowników 

administracji i obsługi. W roku szkolnym 2015/2016 arkusz organizacyjny Przedszkola 

przewiduje 190 godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczo – opiekuńczych tygodniowo. W 

bieżącym roku szkolnym realizowany będzie program edukacji przedszkolnej wspomagający 

rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba 

– Żabińskiej, a także program adaptacyjny, program wychowawczy i  program profilaktyczny 

„ Z nami bezpieczniej”. Dodała, że  programy dodatkowe realizowane w bieżącym roku 

szkolnym: 

1. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami Członkowskimi Unii Europejskiej i współfinansowany z 

budżetu państwa „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej 

skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców – „Dzieciństwo bez 

próchnicy” we współpracy z Państwową  Inspekcją  Sanitarną. 

2. Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby 

mamy –  marchewkę zjadamy” również we współpracy z Państwową  Inspekcją  Sanitarną. 

3. Program promujący czytanie „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Powiedziała, że edukację dzieci, ich rozwój wzbogacą programy autorskie stworzone przez 

nauczycieli przedszkola: 

1. „Nasz przyjaciel taniec – tańczące przedszkolaki” – program z zakresu aktywności 

      artystycznej – Pani Alina Gajewicz. 
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 2. „Ustronie Morskie wczoraj, dziś i jutro” - program z zakresu aktywności poznawczej 

      i edukacji regionalnej”- Pani Wiktoria Kotlińska, 

3. „Ja i przyroda” - program z zakresu aktywności poznawczej i edukacji przyrodniczej – 

      Pani Sylwia Glińska. 

4. „ Poznaję świat” - program  z zakresu aktywności społecznej, poznawczej i edukacji 

wielokulturowej – Pani Patrycja Szalawska. 

Powiadomiła, że w przedszkolu odbywają się zajęcia z j. angielskiego i rytmiki dwa razy w 

tygodniu, dzieci (35 na 49 osób) objęte są również opieką logopedyczną w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo. W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Konkursu 

„Przedszkole Talentów”, którego organizatorem jest Studium Prawa Europejskiego w 

Warszawie. Czas trwania konkursu: 21 września 2015r. do 21 marca 2016r. 

Poinformowała, że w okresie letnim przeprowadzono remont sali nr 5 na potrzeby grupy 

dzieci najmłodszych. Sala została wymalowana, udekorowana ściennymi naklejkami, 

tworzącymi bajkowy nastrój. W miejsce firan zakupione zostały kolorowe girlandy. Salę 

uzupełniono o nowe zabawki, kąciki tematyczne i pomoce edukacyjne. Ponadto wyposażono 

leżakownię w nową szafę do przechowywania pościeli dziecięcej i nowoczesne lekkie leżaki. 

Wymieniona została pościel na lekką i kolorową. Pozostałe sale również przygotowano do 

rozpoczęcia roku szkolnego, uzupełniono o nowe pomoce dydaktyczne i zabawki. Zgodnie z 

wydaną decyzją Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej usunięto z terenu przedszkola 

od strony ul. Wojska Polskiego 12 sosen. Teren został wstępnie uporządkowany, żywopłot 

przycięty. Do usunięcia pozostały pnie po usuniętych drzewach, prace te zostaną wykonane 

po 10 października. Ostateczne prace porządkowe polegające na przycięciu i uformowaniu 

żywopłotu i przesadzeniu magnolii, zostaną wykonane po ustaniu okresu wegetatywnego 

roślin tj. w listopadzie br. Ponadto 29 września  rozpoczęto prace związane z montażem placu 

zabaw. Nowy plac zabaw spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa, urządzenia posiadają 

Certyfikaty Bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Gwarantują 

zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa PN EN 1176. Jednostki certyfikujące sprawują 

kontrolę zarówno na etapie projektowania, produkcji, jak i montażu urządzeń (Instytut 

Nadzoru Technicznego – Program Certyfikacji P1BN, Urząd Dozoru Technicznego, Polskie 

Centrum Akredytacji  - Certyfikacja wyrobów AC 034). Przewidywany okres zakończenia 

montażu zabawek na placu zabaw to 30.09.2015r. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że chciałaby zwrócić uwagę co do odwożenia 

dzieci przedszkolnych. Poinformowała, że w tym tygodniu odbywały się zawody sportowe. 

Dodała, że małe dzieci z Rusowa i Kukini musiały czekać nie godziną, a dwie godziny na 

autobus, ponieważ rodzice nie dostali informacji, że jest zmiana kursów powrotu dzieci z 

Przedszkola. Dopowiedziała, że te dzieci, które miały starsze rodzeństwo wróciły do domu, 

natomiast dzieci które nie miały opieki rodzeństwa starszego wróciły do Ustronia. 

Powiadomiła, że dzieci przyjechały o 13, natomiast kolejny o 14 był odwołany i kolejne 

dzieci przyjechały o 15.  Podkreśliła, że jeżeli coś się zmienia trzeba informować o tym 

rodziców.  

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka-Fiuk powiedziała, że rodzice są informowani jak i 

również wkładane są do plecaczków dzieci karteczki. 
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Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że karteczki nie były włożone, a jest to zbyt 

długi okres czasu, żeby dzieci podziewały się poza domem. Poprosiła, aby zwrócić na to w 

przyszłości uwagę.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że szkoda, że Panie Dyrektor nie powiedziały 

czego brakuje. Dodał, że wie, że przy intensywnych opadach zalewana jest w szkole szatnia, 

ponieważ jest źle zrobione odwodnienie. Dodał, że górny korytarz nie jest pomalowany od 

kiedy zostały wymienione okna. Podkreślił, że w Przedszkolu dużo zaczęło się dziać, co nie 

zmienia faktu, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Oznajmił, że obie Panie chwalą się 

najlepszym, ale boją się powiedzieć co jest jeszcze do zrobienia.  

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka-Fiuk powiedziała, że otrzymała informację od 

mamy, która nie odebrała dziecka, że sądziła, iż autobus, który wozi dzieci przedszkolne 

jeździ wg starego rozkładu, że są to autobusy niezależne.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dniu dzisiejszym przedstawiane 

jest przygotowanie do roku szkolnego, natomiast wnioski do 30 września wpływają wnioski 

od Kierowników i Dyrektorów jednostek związanych z projektem na rok 2016  

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wprowadza się autopoprawkę w 

projekcie uchwały z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie 

na 2015 rok dot. druk nr 1. Powiadomiła, że dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2 i 4 do 

projektu uchwały: Dochody bieżące: dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

100.000 zł dochody z tyt. gospodarki odpadami, wydatki bieżące dział 750 Administracja 

publiczna wprowadzenie 15.258 zł wpis sądowy dot. sprawy sygn. akt VI GC 126/13, dział 

851 Ochrona zdrowia - 40.000 zł zakup wyposażenia na plac zabaw przy Przedszkolu 

Publicznym w Ustroniu Morskim, ponieważ wysokość zakupionych zabawek jest wyższa 

trzeba wprowadzić jako zadanie inwestycyjne. Dodała, że w dziale  900 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska  100.000 zł odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych - 15.258 zł podatek od nieruchomości- wysypisko,  Wydatki majątkowe dział 

851 Ochrona zdrowia 40.000 zł realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu 

zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim" (mapa, projekt, zakup 

wyposażenia z montażem). Poinformowała, że za miesiąc lipiec, który jest do zapłacenia we 

wrześniu za zagospodarowanie odpadów komunalnych wpłynęła faktura na kwotę 169 647,41 

zł plus transport odpadów 35 434,08 zł co daje razem 205 000,00 zł. Dodała, że za miesiąc 

sierpień wpłynęła kwota na zagospodarowanie prawie 190 000,00 zł plus 35 000,00 zł na 

wywóz odpadów co daje około 225 000,00 zł. Oznajmiła, że w związku z tym należy 

zabezpieczyć środki na termin płatności przypadający w październiku na fakturę sierpniową 

został zrealizowany, ponieważ Gmina ma w przypisach ok. 100 000,00 zł do planu i można 

zwiększyć, ale problem będzie w listopadzie i grudniu. Powiadomiła, że Gmina jest po 
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przetargu na wywóz nieczystości i okazuje się, że prawie o 100 % wzrosły koszty transportu 

odpadów. Przypomniała, że z RIPOKU Gmina nie może się wycofać, ponieważ umowa jest 

podpisana do 2020 roku, natomiast jeśli chodzi o transport jest możliwość dyskusji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmniejsza się dochody budżetu 

Gminy na 2015 rok o kwotę 1.089.886,45 zł z tego: zwiększenie dochodów bieżących 

o kwotę 260.113,55,-zł; zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę  1.350.000,00,-zł. 

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 1.089.886,45 z tego: zwiększenie 

wydatków bieżących o kwotę 345.459,90 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 

1.435.346,35 zł. 

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

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 9.683 zł 

 2.183 zł wpływem środków z tyt. zwrotu kosztów przygotowania obiektu do 

sprzedaży, 

 4.500 zł wpływem odsetek od zaległości od zawartych umów, 

 3.000 zł dochodami z tyt. bezumownego zajęcia terenu (przy zejściach na plażę w 

obrębie Sianożęty  i Ustronie Morskie), 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem – 30.750 zł 

  7.200 zł zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie BCP, 

  - 40.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. Festiwal 

Kulinarny, 

 2.050 zł dochodami z najmu obiektu MORKA, 

 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 

167.295 zł 

  2.800 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków, 

  30.000 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 10.09.2015 r., 

 134.495 zł dochodami z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, 

 

Dział  801 Oświata i wychowanie – ogółem 12.653,80 zł 

  285 zł dochodami z najmu pomieszczeń szkoły, 

  7.500 zł wpływem darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w 

Kołobrzegu dla Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

sportowego i dydaktycznego, 

  3.000 zł dochodami z tyt. wynajmu kuchni w Przedszkolu, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r., 

  1.868,80 zł wpływem opłat za media w związku z wynajmem kuchni, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 

r., 
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Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 1.231,75 zł wpływem odszkodowania za szkody w mieniu gminnym, 

Dział 926  Kultura fizyczna 

 100.000 zł dochodami z tyt. sprzedaży usług w CSR Helios. 

 

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

 

Dział 630  Turystyka 

 - 840.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn. Budowa 

ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,   

Dział 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 510.000 zł brakiem uzyskania dofinansowania na realizację zadania pn.  Budowa 

placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,  

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

 

Dział 630  Turystyka – ogółem 30.500 zł 

 30.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. inkasa opłaty miejscowej, zgodnie z 

wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z 

dnia 10.09.2015 r., 

 500 zł  zakupem usług remontowych dot. bieżącego utrzymania zejść na plażę, moli, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 

Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 18.500 zł 

 4.000 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną w budynkach 

wchodzących w zasób mieszkaniowy gminy, zgodnie  z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,   

 14.500 zł planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości (drogi zgodnie 

z m.p.z.p), zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Zagospodarowania Przestrzennego  i Rolnictwa z dnia 10.09.2015 r., 

 korektą klasyfikacji budżetowej dot. odsetek -  redyskonta weksli (6.596 zł), 

Dział 710  Działalność usługowa – ogółem 25.405 zł 

 25.000 zł rozpoczętą procedurą zmiany granic obrębów Wieniotowo i Ustronie 

Morskie tj. na koszty opracowania dokumentacji geodezyjnej, opracowanie nowej 
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numeracji porządkowej, opłatę urzędową za wypisu i wyrysy, zgodnie z wnioskiem 

Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa z dnia 12.08.2015 r., 

 405 zł urealnieniem planu wydatków dot. podatku od nieruchomości – cmentarz, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem – 17.102,44 zł 

  1.100 zł planowaną wypłatą nagrody Rady Gminy  Ustronie Morskie za osiągnięcia w 

dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej, 

zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy z dnia 26.08.2015 r.,  

  635 zł zakupem wyposażenia do sali konferencyjnej UG (termosy, czajniki 

bezprzewodowe, otwieracze), zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy 

z dnia 26.08.2015 r., 

 - 1.100 zł korektą planu wydatków dot. organizacji dnia pracownika samorządowego, 

zgodnie z wnioskiem Sekretarki ds. obsługi Rady Gminy z dnia 26.08.2015 r., 

  4.000 zł urealnieniem planu wydatków na gaz w budynku Urzędu Gminy, zgodnie  z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.09.2015 r.,   

 2.500 zł planowaną naprawą pieca w Urzędzie Gminy, zgodnie z wnioskiem Kierownika 

Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej z dnia 10.09.2015 r., 

 10.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opłaty pocztowe UG, zgodnie z 

wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu z dnia 31.08.2015 r., 

 - 17.800 zł korektą planu wydatków dot. opłaty sądowej w sprawie BCP, 

 - 2.460 zł korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu 

pracowni bioróżnorodności w Zespole Szkół  przez ZMIGDP w Karlinie w ramach 

realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej  i ekosystemów na terenie 

Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP 

w Karlinie), 

 - 40.000 zł brakiem realizacji zadania pn. Festiwal Kulinarny (brak dofinansowania), 

 22,56 zł wypłatą diet sołtysów, 

 5.000 zł wypłatą prowizji sołtysów za inkaso podatków,  

 6.000 zł urealnieniem planu wydatków na zakup usług w związku z wyjazdami 

służbowymi Wójta, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds. obsługi sekretariatu z dnia 

31.08.2015 r., 

 15.000 zł przystąpieniem do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze 

i Parsęta” i koniecznością wpłaty składki członkowskiej, zgodnie z wnioskiem 

Inspektora ds. kadrowych i oświaty z dnia 27.08.2015 r., 

 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

  2.000 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną w budynkach OSP, 

zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

10.09.2015 r., 
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Dział  757 Obsługa długu publicznego  

  -42.479,39 zł urealnieniem planu wydatków dot. poręczeń, 

 

Dział  801 Oświata i wychowanie – ogółem 25.604,98 zł 

  7.500 zł zakupem sprzętu sportowego i dydaktycznego dla Zespołu Szkół  w związku z 

wpływem darowizny od Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, 

  korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (200 zł), 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 

26.08.2015 r., 

 1.006,86 zł zakupem gazu do Przedszkola, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola 

Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 13.776,18 zł zwrotem kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek 

(przedszkola publiczne i niepubliczne) położonych na terenie miasta Kołobrzeg, a 

będących mieszkańcami Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem Inspektora ds.  

kadrowych i oświaty z dnia 27.08.2015 r., 

 233,58 zł zakupem art. gospodarstwa domowego i  środków czystości do Przedszkola, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 

26.08.2015 r., 

 247,44 zł zakupem energii elektrycznej i wody do Przedszkola, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r., 

 380,92 zł urealnieniem planu wydatków na ścieki, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Przedszkola Publicznego  w Ustroniu Morskim z dnia 26.08.2015 r., 

 2.460 zł koniecznością wpłaty do ZMIGDP w Karlinie środków na wykonanie remontu 

pracowni bioróżnorodności w Zespole Szkół  przez ZMIGDP w Karlinie w ramach 

realizacji projektu Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie 

Dorzecza Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP 

w Karlinie), 

 

Dział  851 Ochrona zdrowia  

 44.000 zł urealnieniem planu wydatków na gaz i energię elektryczną w budynku 

Ośrodka Zdrowia, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej z dnia 10.09.2015 r.,   

Dział  852 Pomoc społeczna – ogółem 93.000 zł 

  4.000 zł opłatami za pobyt w placówkach opiekuńczych, 

  30.900 zł opłatami za DPS, 

 4.000 zł - różnymi opłatami - rodziny zastępcze, 

 2.500 zł urealnieniem planu na składki społeczne, 

 500 zł - urealnieniem planu na składki fundusz pracy, 

 21.000 zł wypłatą zasiłków celowych, specjalnych, 

 8.000 zł  wypłatą dodatków mieszkaniowych, 

 22.100 zł wypłatą zasiłków stałych, 



str. 25 
 

zgodnie z wnioskiem Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim z dnia  09.09.2015 r., 

 

Dział 900  Gospodarka komunalna – ogółem 44.160 zł 

 3.160 zł koniecznością zakupu odzieży ochronnej oraz wypłaty ekwiwalentów za 

prawnie odzieży ochronnej dla pracowników, zgodnie z wnioskami Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r. i 

27.08.2015 r., 

 5.000 zł zakupem materiałów do utrzymania czystości , części zamiennych, 

materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 1.000 zł naprawami sprzętu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 30.000 zł zakupem energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

27.08.2015 r., 

 5.000 zł opłatami za prace awaryjne dot. oświetlenie ulicznego, zgodnie z wnioskiem 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 

31.08.2015 r., 

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 11.000 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w 

Ustroniu Morskim z przeznaczeniem na kontynuację zajęć tanecznych w okresie od 

września do grudnia 2015r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 09.09.2015 r., 

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 110.871,75 zł 

 - 660 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych – basen kryty, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 18.431,75 zł koniecznością zakupu paliwa, chemii basenowej i środków czystości oraz 

doposażenie w materiały eksploatacyjne CSR Helios, zgodnie z wnioskami Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 03.09.2015 r. i 

31.08.2015 r., 

 92.500 zł urealnieniem planu wydatków na gaz i wodę w budynku Zaplecza Stadionu i 

energię w CSR Helios, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 31.08.2015 r., 

 600 zł urealnieniem planu wydatków na ścieki w budynku Zaplecza Stadionu, zgodnie 

z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z 

dnia 31.08.2015 r. 

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 
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Dział 630  Turystyka  

 -1.016.790 zł urealnieniem planu wydatków dot.  zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

ścieżki rowerowej Kołobrzeg-Karlino, zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu 

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 15.09.2015 r.,   

Dział  750 Administracja publiczna  

 5.000 zł zakupem serwera do obsługi systemu Bestia zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Finansów, na wniosek Informatyka z dnia 07.09.2015 r., 

Dział  801 Oświata i wychowanie – ogółem 40.590 zł 

 12.290 zł zakupem kotła warzelnego elektrycznego, zgodnie z wnioskiem Dyrektora 

Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 03.09.2015 r., 

  25.800 zł zakupem pieca elektrycznego konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem, 

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 

03.09.2015 r., 

  2.500 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania pn. Udział własny w 

projekcie Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza 

Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w 

Karlinie), 

 

Dział 900  Gospodarka komunalna - ogółem – 464.146,35 zł 

 - 2.500 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacji zadania pn. Udział własny w 

projekcie Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza 

Parsęty poprzez edukacje dzieci i młodzieży (klasyfikacja zgodna z ZMIGDP w 

Karlinie), 

 87.710 zł planowaną realizacją inwestycji pn. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 

Gminie Ustronie Morskie, w związku z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Sportu  i Rekreacji w Ustroniu Morskim z dnia 27.08.2015 r., 

 - 549.356,35 zł urealnieniem planu wydatków dot.  zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, zgodnie z 

wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 

15.09.2015 r.   

 

Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami: 

1)  dochodami budżetu w kwocie      35.030.771,93,-zł, 

z tego:  

1. dochody bieżące        24.869.885,87,zł, 

2. dochody majątkowe        10.160.886,06,-zł; 

2)  wydatkami budżetu w kwocie      36.779.883,43,-zł, 
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z tego: 

1. wydatki bieżące        23.172.836,78,-zł, 

2. wydatki majątkowe        13.607.046,65,-zł; 

3)  deficytem budżetu w kwocie      1.749.111,50,- zł 

który zostanie pokryty przychodami z tyt. 

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym    1.259.911,52,- zł 

b) wolnych środków              489.199,98 zł 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że nadwyżka jest za lata poprzednie od 

2010 roku. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział,  

że komisja wydała opinię pozytywną nie uwzględniając autopoprawki. 

Radna Marzena Molcan Przewodnicząca Kluba „Sami Swoi” powiedziała, że klub 

zaopiniował projekt pozytywnie. 

Radny Zenon Wajgert Przewodniczący Klubu „Porozumienie Razem” powiedział, że 

opinia klubu jest w części zgodna z opinią komisji. Dodał, że wnioskuje o  wykreślenia w 

dziale 750 6 000 zł urealnieniem planu wydatków na zakup usług pozostałych delegacje Pana 

Wójta i przesunięcie tego do działu 90095 urealnienie planu wydatków dot. zadań 

inwestycyjnych budowa placu zabaw.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że po wydatkach jest korekta i nie 

można więcej ściągnąć, ponieważ w budżecie będzie na minusie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział,  

że uważa, że można przesunąć na rozdział 995 par 6059 zmniejszając kwotę o 39 356,35 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że mowa jest o korekcie wydatków 

majątkowych. Dodała, że jeżeli skoryguje się wydatki bieżące o kwotę 6 000,00 zł, która jest 

wprowadzona zmniejszy się i wprowadzi na inwestycję, bo rozumie że Pan Radny Wajgert 

wskazał na zadanie związane z budową placów zabaw. Powiedziała, że zadanie to będzie 

realizowane w całości z dofinansowaniem zewnętrznych środków. Zapytała, czy Radny ma 

propozycje dot. innego zadania. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział,  

że nie jest ściągana cała kwota.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że należy ściągnąć proporcjonalnie 

po stronie dochodów i po stronie wydatków.   

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział,  

że jeżeli skoryguje się 6 000,00 zł w dziale 750 to również kwotę 39 356,35 zł w rozdz. 995 

par 6059 środki bieżące na inwestycję można zrobić – 33 356,50 zł. Oznajmił, że mówi o 

Dziale 900 Rozdział 90095 § 6059.  
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.  

 

Radna Marzena Molcan poprosił o umotywowanie dlaczego Radni chcą zabrać pieniądze na 

wyjazdy Wójta. Przypomniała, że Wójt jeździ do Ministerstwa, do Warszawy, do 

Województwa. Dopytywała, czy ma jeździć za swoje prywatne pieniądze. Podkreśliła, że 

zawsze kiedy fundusz dotyczy pieniędzy reprezentacyjnych dla Wójta czy delegacji to są one 

zabierane.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w uzasadnieniu przedstawionym na komisji budżetu 

było powiedziane, że są to kwoty potrzebne na wyjazdy Wójta do Warszawy w sprawie drogi 

ekspresowej S6 i S11. Oznajmił, że wg wytycznych Parlamentarnego Zespołu do sprawie 

drogi ekspresowej S 11 i S6 w tym roku odbyły się trzy spotkania i do końca roku nie są 

planowane kolejne.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zapytał skąd taka pewność. Podkreślił, że niedługo będzie 

nowy parlament.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba zostaną przyznane środki.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że delegacje zawsze wzbudzały we wszystkich 

samorządach niezadowolenie i mówiono, że człowiek na delegacjach dorabia się. Oznajmił, 

że nie są to tylko wyjazdy do Warszawy. Dodał, że są to spotkania z Narodowym Funduszem 

Ochrony Środowiska, spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, spotkania cykliczne w 

Słupsku w Urzędzie Morskim, spotkania ZIT w Koszalinie oraz spotkania w Szczecinie, 

gdzie z Panią Skarbnik jeździ nawet dwa razy w tygodniu. Podkreślił, że nie są to wyjazdy 

tylko do Zespołu Parlamentarnego, gdzie trzeba godnie reprezentować Gminę. Powiadomił, 

że w większości przypadków jeździ pociągiem, gdzie bilet w jedną stronę  kosztuje 62 zł. 

Dopowiedział, że ceny hoteli są jakie są, a dzięki takim wyjazdom Gmina zyskała dotacje w 

wysokości wielu milionów złotych. Podkreślił, że takie działania odbiera jako złośliwość. 

Poinformował, że mógłby jeździć wygodnie swoim samochodem rozliczając się na podstawie 

kilometrówki, ale tak nie jest. Oznajmił, że jeżeli Radni chcą, żeby jako Wójt siedział tylko w 

biurze za biurkiem, to nie widzi problemu, ale wtedy dla Gminy Ustronie Morskie nie będzie 

się działo nic. Stwierdził, że dąży się do tego, aby Wójt był bierny, żeby nie powiodło się mu 

nic i żeby nic nie zbudował. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w budżecie Gminy na rok 2015 zostało zatwierdzone 

35 000,00 zł na wyjazdy służbowe i krajowe. Oznajmił, że w 2014 roku była kontrola komisji 

rewizyjnej. W związku z tym, że Pan Wójt mówi, że jest za mało pieniędzy złożył wniosek 

formalny na podstawie § 79 pkt. 1 ppkt 5 oraz § 80 pkt 2 statutu Gminy Ustronie Morskie o 

przeprowadzenie kontroli problemowej przez komisję rewizyjną dotyczącą wydatków Pana 

Wójta związanych z rozliczeniem wyjazdów służbowych. Dodał, że dotyczy to działu 750 

rozdział 75095 § 4300 oraz działu 750 rozdział 75023 § 4410 podróże służbowe krajowe.  

Powiedział, że być może faktycznie się okaże, że pieniędzy brakuje na wyjazdy służbowe i 

trzeba będzie dołożyć nie 6 000,00 zł a 10 000,00 zł. Oznajmił, że jeżeli komisja rewizyjna 

zbada i przedstawi wnioski wtedy Rada się zastanowi.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w planie komisji rewizyjnej w 2014 roku 

była przeprowadzona kontrola, gdzie przewodniczyła Radna Anna Britzen. Dodał, że 

wszystko jest zapisane w protokołach, natomiast jeśli Radni chcą na bieżąco wiedzieć gdzie,  

kiedy i w jakim celu jedzie jest to jak najbardziej do zbadania. Prosił, żeby nie zapominać o 

pracownikach Urzędu, którzy korzystają z wyjazdów służbowych jeżdżąc własnymi 

samochodami, gdzie koszt eksploatacji samochodu się nie zwróci. Powiedział, że nie jest już 

na tyle młody, aby pozwolić sobie na to, żeby jechać i wracać po nocy.  Poinformował, że 

zastanawiał się, czy nie zgłosić do Rady propozycji zakupu służbowego samochodu co 

wiązałoby się z zabraniem pracownikom kilometrówek. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na komisji budżetu rozmawiano na temat projektu w 

sprawie zmiany w budżecie. Oznajmił, że jeżeli Radny Wajgert stawia wniosek o 

przeprowadzenie kontroli jest za tym, ale uważa, iż jest to nie na miejscu, ponieważ powinno 

się to zrobić po minięciu roku budżetowego. Powiedział, że jeżeli Radny Wajgert ma 

podejrzenia, że Wójt wykorzystuje środki publiczne na swoje prywatne wyjazdy to powinien 

to zgłosić. Podkreśli, że aby cokolwiek zrobić w Gminie Ustronie Morskie trzeba za środkami 

chodzić i jeździć na spotkania. Poprosił o przerwę, aby wnioskodawca mógł precyzyjnie 

pisemnie podać w działach zmiany. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że pamięta jak Radny Basarab sam zwrócił Pani 

Skarbnik uwagę, że nie jest od wskazywania paragrafów. Oznajmił, że na piśmie złoży po 

sesji. Poprosił o przegłosowanie wniosku formalnego. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że inwestycja budowa placu zabaw 

w Sianożętach zaplanowana była na 600 000,00 zł z czego 510 000,00 zł było z 

dofinansowania a 90 000,00 zł było ze środków własnych, natomiast zostanie korygowane 

39 356,45 zł. Poprosiła, aby przy tego typu zmianach nie zmieniać proporcji między 

wydatkami bieżącymi  a dochodami bieżącymi.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wniosek dot. wycofania z działu 

750 administracja publiczna kwoty 6 000 zł związanych z urealnieniem planu wydatków na 

zakup usług związanych z wyjazdami służbowymi Wójta i korekta w dziale dziale 900 

Rozdział 90095 § 6059 środków własnych  wprowadzonych  w dziale 6059 wydatki 

inwestycyjne jednostek budżetowych przy zadaniu budowa placów zabaw w miejscowości 

Ustronie Morskie i Sianożęty korekta z 39 356,35 zł do – 33 356,35 zł.  

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem zmiany: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana większością głosów.  
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Radny Denis Tomala powiedział, że na podstawie odpowiedzi na interpelację udzielonej 

Radnemu Leciaho dokonał analizy wydatków na gaz i energię elektryczną w budynku 

Ośrodka Zdrowia i wywnioskował, że do końca lipca 2014 roku koszt wyniósł 80 914,00 zł 

natomiast do końca lipca 2015 roku koszt wyniósł 80 624,00 czyli w 2015 r o 290 zł mniej 

niż w roku 2014. Oznajmił, że w roku 2014 wydatkowano łącznie 121 384,00 zł. Dodał, że w 

projekcie budżetu na 2015 rok zabezpieczono środki w wysokości 103 200,00 zł, natomiast 

po zaproponowanych zmianach wyniosą 147 200,00 zł czyli o 25 816,00 zł więcej niż 

wydatkowano w roku 2014. Zgłosił wniosek formalny, aby w przesunięciu z działu 851 

rozdział 851 95  § 4260 zakup energii kwotę zwiększającą 44 000,00 zł zmniejszyć do kwoty 

18 000,00 zł, aby § 4260 po zmianach wyniósł 121 200,00 zł  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dziale 851 95 4 260 w zadaniu 

002 było 40 000,00 zł co związane jest na zabezpieczenie środków na zużycie gazu w 

Ośrodku Zdrowia natomiast w dziale 851 51 95 4 260 zadanie 01 związane z 

zapotrzebowaniem środków na energię elektryczną było wprowadzone 4 000,00 zł. Dodała, 

że w związku z tym prosi o sprecyzowanie i wstawienie na konkretne zadanie.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Rada działa na paragrafach więc sugeruje, aby na 

paragrafach się skupić, natomiast reszta należy do Pana Wójta. Kontynuując wniosek 

formalny dopowiedział, że w dziale 750 75023 4260 kwotę 4 000,00 zł zmniejszyć do 

1 000,00 zł aby po zmianach kwota w § 4260 wyniosła 60 200,00 zł. Zaproponował, aby 

budżet się zbilansował odpowiednio zmienić kwotę w dziale 900 Rozdział 90095 § 6059 

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zasada budżetowa jest taka: 

dochody bieżące – wydatki bieżąca, dochody majątkowe – wydatki majątkowe. Poprosiła  o 

korygowanie po stronie dochodów i wydatków w tym samym zadaniu. Podkreśliła, że w tej 

chwili to co jest na wydatki bieżące jest mieszane z zadaniami inwestycyjnymi. Poprosiła, aby 

środki korygować albo po dochodach bieżących albo p[o wydatkach bieżących, ponieważ 

jeśli nie zostanie zachowana równowaga bilansowa na koniec roku mogą być zastrzeżenia, że 

nie są usuwane zadania w całości. Podkreśliła, że jeżeli jest uzasadniane w gestii rady 4260, a 

wymagają projekt budżetu zadaniowo to albo ustala się funkcjonowanie co do § albo robione 

jest zadaniowo, ponieważ korygując nap 851 90 4260 na dwa zadania nie wie czy ma zabrać 

środki z prądu i go wyłączyć czy też zabrać środki na gaz, kiedy brakuje na ogrzewanie. 

Oznajmiła, że zasadne by było, aby formułując wniosek wyjaśnić na co konkretnie ma być 

zmniejszenie czy na gaz czy też na prąd w ramach budżetu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że był radnym wiele lat. Dodał, że prosi, aby 

wnioski były skonkretyzowane. Poprosił o przegłosowanie czy wniosek zostanie 

uwzględniony, aby każdy mógł się wypowiedzieć. Podkreślił, że były komisje i był czas na 

prace dlatego prosi, aby przedstawić to tak jak powinno być proceduralnie. Oznajmił, że 

Radnego obowiązkiem jest wskazać jak ma to być przeprowadzone, to wtedy Pani Skarbnik 

to zrobi.   
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Radny Marek Leciaho powiedział, że w budżecie jest jednoznaczny zapis, że nie dzieli się 

energii na elektryczną, gaz, wodę i ogrzewanie. Oznajmił, że jest ogólny zapis energia.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że uważa, że jest to nie w porządku. 

Dodała, że Radni mają rację, jeśli chodzi o §. Oznajmiła, że pamięta jak rozmawiano o pracy 

na komisjach budżetu, gdzie Przewodniczący Komisji sam informował, że Radnym § nie 

wystarczą i chcą budżet zadaniowo. Podkreśliła, że nie pracuje się na § tylko zadaniowo                     

i takie zadania są przez nią przedkładane. Powiedziała, że jeżeli Radni korygują § to istotne 

by było, żeby wskazać ile środków jest zabieranych na prąd i na gaz zwłaszcza, że wnioski 

otrzymują też Radni. Dopowiedziała, że jeżeli Radni chcą przyjąć system § to ona też będzie 

mówiła § a nie zadaniami.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że na interpelację  nie przedłożono analizy. Oznajmił, że 

otrzymał puste słowa nie poparte faktami. Dodał, że w I półroczu 2014 roku energii 

elektrycznej zużyto na kwotę 14 559,79 zł natomiast w analogicznym okresie tego roku 

zużyto energii    16 076, 18 zł. Oznajmił, że na komisji nie zostały przedstawione żadne dane 

oprócz tego, że są  potrzebne pieniądze na zrównoważenie budżetu. Dodał, że za gaz w 

tamtym roku zapłacono 66 355,14 zł natomiast w tym roku zapłacono 64 548,68 zł. Oznajmił, 

że dane są prawie takie same jak z roku ubiegłego, a Gmina chce, aby przeznaczyć prawie                         

50 % kwoty, którą przeznaczono na energię w Ośrodku Zdrowia czyli 147 000,00 zł kiedy w 

roku ubiegłym kwota ta była wykonana w wysokości 121 000,00 zł.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie on chce, tylko kierownik, 

który składał wniosek. Oznajmiła, że opiera się na wnioskach kierowników i Dyrektorów 

jednostek i na ich wyjaśnieniach.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pani, która składała wniosek powiedziała, że ona nie 

wie jak to się liczy. Powiedział, że w 2011 roku plan pierwotny dla Ośrodka Zdrowia był 

122 000,00 zł – po zmianach był 113 590,00 zł – wykonanie 102 793,11 zł. Dodał, że w 2012 

roku plan pierwotny był 128 000,00 zł – po zmianach 129 440,00 zł – wykonanie na tym 

samym poziomie. Dopowiedział, że w 2013 roku plan pierwotny wynosił 114 000,00 zł – po 

zmianach 132 692,14 zł natomiast – wykonanie na tym samym poziomie. Powiedział, że w 

2014 roku planowano 129 000,00 zł – plan po zmianach był 127 300,00 zł – wykonanie 

121 364,84 zł. Podkreślił, że na ten rok planowano 103 200,00 zł, a zmiany które chce 

wprowadzić Urząd to 147 000,00 zł.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ceny wzrosły za wszystko. Dodał, że piec 

nadaje się do wymiany, część ośrodka jest skomercjalizowana. Dopowiedział, że ludzie nie 

oszczędzają, a zarzut w kierunku pracowników jest nielogiczny. Oznajmił, że chciał zrobić 

termomodernizację Ośrodka Zdrowia, ale nie udało się, ponieważ więcej niż 50 % jest 

wynajęta prywatnym właścicielom i  nie można korzystać z dotacji. Powiadomił, że dąży do 

tego, aby każdy lokal był ogrzewany i remontowany przez osoby, które wykupią lokal. 

Podkreślił, że obiekt wymaga generalnego remontu, a okna nadają się do wymiany.  
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Radny Denis Tomala powiedział, że ma wrażenie, że Pan Wójt jest nieobecny i mówi nie na 

temat, gdyż z analizy i odpowiedzi na interpelację wynika, że w I semestrze roku 2014 koszty 

są porównywalne do I półrocza 2015 roku i dlatego Radni chcą zwiększyć do kwoty 

wydatkowanej w 2014 roku.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sesja ma charakter uroczysty, a część 

dyskusyjna jest ograniczona. Oznajmił, że we wszystkich samorządach przed sesją zwołuje 

się komisje podczas których rozstrzyga się wszystkie wnioski szanując czas. 

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że z matematyką nie ma dyskusji. Oznajmił, że nie 

wierzy, że jeżeli są takie potrzeby to że Radni nie dadzą na nie środków. Apelował, aby 

zabezpieczać kwoty realne, które są potrzebne, a jeżeli zabraknie środków to się je dołoży. 

Przewodnicząca Rady poganiała Radnego Basaraba w wypowiedzi. Powiedział, że jak 

wszyscy chce mieć możliwość wypowiedzenia swojego zdania.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w dziale 851 rozdział 851 95 § 4260 zakup energii 

proponuje kwotę zwiększającą 44 000,00 zł zmniejszyć do kwoty 18 000,00 zł, aby § 4260 po 

zmianach wyniósł 121 200,00 zł oraz w dziale 750 rozdział 75023 § 4260 kwotę 4 000 zł 

zmniejszyć do kwoty 1 000 zł. Dopowiedział, że co do kwoty 4 000 zł komisja nie miała 

żadnych danych, dlatego jeżeli będzie taka potrzeba Radni poproszą o opracowanie tematu 

jak w interpelacji Radnego Leciaho oraz w dziale 900 Rozdział 90095 § 6059  tak, żeby 

zbilansował się budżet.  

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem zmiany: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana większością głosów.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie wiedziała, że wystąpią takie 

zmiany. Oznajmiła, że jest koniec września i być może się okazać, że będzie faktura na 

wrzesień z zobowiązaniem na październik i może dojść do sytuacji, że wydatkowanie plus 

zobowiązanie przekroczy plan to RIO zarzuci Gminie uchybienia. Poprosiła, żeby ustalać 

komisje budżetu we wcześniejszym terminie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że § które podniesione zostały przez Radnych obowiązują 

do końca roku. Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba zostanie zwołana komisja. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że chciałby się odnieść  do interpelacji odnośnie paliwa             

i kosiarki wykorzystywanej na płycie boiska. Oznajmił, że w tamtym roku zużyto 780 litrów 

paliwa. Dodał, że jeżeli przeliczy się odpowiednie parametry urządzenia i prędkość, to 

wychodzi, że kosiarka została wykorzystana do skoszenia trawy na 102 ha co daje 154 

koszenia boiska czyli co 2,5 doby bez względu na porę roku. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie rozumie na podstawie czego są wyliczone 102 ha. Dodał, że zaczęto polemikę od 

motogodziny. Oznajmił, że to nie jest tak, że sprzęt zużywa 5 czy 10 litrów, ponieważ jest to 

bardzo względne pojęcie o którym można rozmawiać do wieczora. Dopowiedział, że jest w 

stanie udowodnić, że skoszono 58 ha a nie 102.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że gdyby Pan Radny Andrzej Basarab nie zasugerował 

zużycia paliwa, gdzie w tamtym roku było 785 l jednostka wystąpiłaby o 820 l. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

5-10 % więcej nie jest to ogromna ilość. Oznajmił, że są to trzy zbierania liści.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie ma systemu zarządzania i kontroli. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jest kontrola. Dodał, że opisał w odpowiedzi na interpelację jak wygląda kontrola.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli we wszystkim widzi się tylko zło, 

trzeba złożyć doniesienie do prokuratury, ze ktoś kradnie paliwo.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby Dyrektor wyjaśnił wszystkim co to jest moc 

znamionowa. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jest to maksymalna prędkość przy której pracuje dany sprzęt tzw. ilość obrotów 

wykorzystywana do obliczenia motogodziny. Oznajmił, że używając maksymalnej mocy 

będzie większe zużycie. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest za duże zużycie paliwa. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie upiera się przy tym, aby Radni dali środki, ponieważ można zbierać liście ręcznie. 

Oznajmił, że 758 l, 780 l, 820 l jest to ilość zbliżona. Dodał, że nie jest to 50 % więcej 

zużycia w roku.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że z jego ust nie padło słowo kradzież. Oznajmił, że jako 

Radni stoją na straży budżetu Gminy jak i również po to, żeby szukać oszczędności.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

to nie jest tylko koszenie. Oznajmił, że jest to również wałowanie, spulchnianie, 

rozsypywanie nawozu i środków pielęgnacyjnych, podsiewanie traw i zbieranie liści. 

Podkreślił, że można tych zabiegów nie robić, ale wtedy Gmina nie będzie mogła pochwalić 

się dobrym boiskiem na którym rozgrywane są mecze  

Radny Denis Tomala powiedział, że wg wyliczeń Radnego Leciaho kosiarka przejeżdża raz 

na 2,5 dnia niezależnie od pory roku. Stwierdził, że wykluczając zimę wychodzi praktycznie 

codziennie. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

wszystko zależy w jakim tempie będzie działała kosiarka.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czego dotyczy planowana 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ustronie Morskie. Dopytywał w jakim kierunku 

idzie ta inwestycja i jakich miejscowości będzie dotyczyła.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

wniosków jest sporo. Dodał, że w uzgodnieniu z Wójtem kierunku będzie realizowana 

inwestycja. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że potrzeb jest wiele. Dodał, że lamy, które są 

stawiane pozostają w gestii Gminy. Dopowiedział, że jest sporo lamp z dziurami, które trzeba 

wymienić. Dodał, że na bieżąco trzeba utrzymywać lampy i skrzynki energetyczne, które są 

niszczone. Poinformował, że trzeba zrobić lampy w Rusowie, na Granicznej, Malechowskiej 

W Gwiździe. Dopowiedział, że będą to lampy ledowe. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/90/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok została podjęta jednogłośnie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że złożył wniosek formalny odnośnie kontroli 

problemowej przez komisję rewizyjną dot. wydatków Pana Wójta związanych z rozliczeniem 

wyjazdów służbowych dot. działu 750 75095 § 4300 zakup usług pozostałych oraz dział 750 

75023 § 4410 podróże służbowe krajowe, żeby rozwiać wątpliwości. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem – kontrola problemowa delegacje Wójta. 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana większością głosów.  

 

Przerwa. 

Po przerwie.  

 

B. Druk nr 2 – w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości 

Wieniotowo: 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 



str. 35 
 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze powiatowej w miejscowości Wieniotowo została 

podjęta jednogłośnie. 

 

C. Druk nr 3 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Bagicz: 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że toczy się postępowanie z BCP, uchwała 

została podjęta na podstawie prac z potencjalną możliwością zawarcia ugody, która upadła. 

Dodał, że projekt dotyczy uchylenia całości uchwały. Dopowiedział, że w związku z tym, że  

osoby będące poza terenem BCP czekają od wielu lat na zmianę planu Gmina chciałaby 

przystąpić do prac planistycznych na obszarze nie związanym ze spółką BCP.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/92/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Bagicz została podjęta jednogłośnie. 

 

D. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej: 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że projekt dotyczy Wieniotowa. Dodał, że        

mieszkańcy postawili płoty po stronie gminnej. Dopowiedział, że Gmina chce uregulować 

prawnie i sprzedać grunty. Oznajmił, że będzie robiona wycena nieruchomości. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

 

E. Druk nr 5 – w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie: 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina jest w posiadaniu 28 działek 

zlokalizowanych przy ulicy Górnej oznaczonych symbolem UTM. Oznajmił, że w związku z 

tym, że do właściwości Rady należy podejmowanie uchwał w zakresie zbywania 

nieruchomości  niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/94/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie została podjęta 

jednogłośnie. 
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F. Druk nr 6 – w sprawie zbycia nieruchomości: 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że 27 lutego 2015 roku została podjęta 

uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gminnej w całości. Oznajmił, że Gmina chciałaby 

skorygować to projektem uchwały, ponieważ został wydzielony pas o szerokości 5 m 

bieżących – ciąg komunikacyjny niezbędny do ulicy Wojska Polskiego.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w innym przypadku nie byłoby dojścia do 

morza. Powiadomił, że nie będzie to droga komunikacyjna tylko piesza. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy nie wchodzi się w obręb Orlika. Dopytywał, 

czy będzie to między Przedszkolem a Orlikiem. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że tak, ponieważ jest tam też stacja redukcyjna 

gazu i jest służebność.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie, że Orlik 

będzie cały czas otwarty między koszykówką a szatnią. 

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba będzie ogrodzić, żeby zabezpieczyć.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że Klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienia Razem Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

Radnych wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/95/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie 

G. Druk nr 7 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” – wycofany. 

H. Druk nr 8 – w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych                       

i Porządku Publicznego: 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Radny Denis Tomala 

złożył wniosek o rezygnację z członkostwa z Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego. 
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Radny Denis Tomala powiedział, że dopóki mógł uczestniczył w posiedzeniach komisji. 

Dodał, że jeżeli czas pozwoli będzie uczestniczył, ale bez prawa głosu. Dopowiedział, że w 

związku ze zmianami osobistymi musi zrezygnować z członkostwa. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2015 roku                             

w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych i Porządku 

Publicznego została podjęta jednogłośnie 

Radny Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku posiedzenia 

druku nr 9, ponieważ Radny Marek Iwańczyk jest nieobecny, a chciał go zgłosić jako 

członka. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że proponuje również wycofać projekt uchwały i 

przełożyć go na następną sesję. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że wnioskuje o zaproszenie na następną sesję osoby 

kompetentnej Stowarzyszenia Lokalna Rybacka Grupa Działania „Morze i Parsęta”. 

GŁOSOWANIE za wycofaniem z porządku posiedzenia wprowadzonego druku nr 9  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”  

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym 

Brak dyskusji. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w związku z tym, że zbliża się Święto Zmarłych 

prosi o przycięcia pielęgnacyjne na cmentarzu, ponieważ krzewy się rozrastają i zasłaniają 

groby. Oznajmił, że jeżeli chodzi o cmentarz to jest zadbany i wysprzątany.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

o które przycięcia chodzi. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czego dotyczyła podjęta uchwała odnośnie płyt. Dopytywał, 

gdzie te płyty się znajduję i na co zostaną przeznaczone. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że płyty są przekazane bezgotówkowo. 

Poinformował, że jest wiele płyt połamanych i poniszczonych. Dodał, że część została 

zwieziona do Rusowa, na Osiedlową aby przedłużyć drogę do Słonecznej oraz 100 płyt jest w 
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planie na Grabnicę jak się jedzie do Pana Dymańskiego. Poinformował, że reszta płyty jest na 

placu budowy.  

Radny Denis Tomala zapytał, czego dotyczyło spotkanie odnośnie S 6 i S 11. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że spotkanie trwało 2 dni. Dodał, że 

podnoszony był problem, czy zostaną uszkodzone drogi – węzeł Kukinia. Dopowiedział, że 

rozmawiano w jaki sposób drogi powiatowe zostaną połączone z węzłami, gdzie jest 

ograniczony tonaż. Oznajmił, że nalegał na porozumienia między wykonawcą, GDDKIA, 

Powiatem i Gminą , ponieważ trzeba w jakiś sposób zabezpieczyć drogi, które Gmina już ma.  

Radny Denis Tomala zapytał, kiedy planowany jest odcinek Kołobrzeg- Koszalin. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  zakończenie planowane jest w 2020 roku. 

Radny Denis Tomala zapytał skąd będą brane środki finansowe. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  prawdopodobnie w jednej inwestycji. 

Oznajmił, że będzie się to wiązać z wykupem gruntów od rolników. Dodał, że będą robione 

wyceny gruntów korzystne dla rolników. 

Radny Roman Żołnierczuk zapytał, czy rolnicy będą mogli się odwoływać. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  jeżeli się rolnik nie odwoła dostaje 5 % 

więcej od wyceny. Dopowiedział, że grunt rolnicy będą musieli przekazać pisemnie.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, jak wygląda sprawa z Panem Lewickim odnośnie 

służebności. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Lewicki tłumaczy, że jeśli chodzi o 

służebność to jego prawnicy ciągle się nad tym zastanawiają. Powiadomił, że Pan Lewicki był 

bardzo chory. Dodał, że jest w trakcie wycinki drzew na swojej działce.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy odpowiedział pisemnie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie, ale wystąpił do Pana Wójta o 

zabezpieczenie służebności od kościoła do jego działki na Wojska Polskiego przez gminny 

parking, który użytkowany jest w okresie sezonu. Dopowiedział, że uzależnia decyzję 

odnośnie służebności z decyzją Wójta. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  nigdy w życiu nie zgodzi się na taką 

służebność.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy jeżeli Pan Lewicki ucieka się do szantażu to co 

dalej z mieszkańcami, którzy się boją, że kiedyś będzie postawiona brama. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  nie da się zaszantażować. Dodał, że byłoby 

to ze stratą dla Gminy. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jeżeli zostanie wybudowana droga S 6 i S 11 to czy 

gmina będzie miała z tego tytułu dochód w postaci podatku. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że  będzie to cel publiczny. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, jak wygląda sytuacja z handlem w dużych namiotach. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to dość duża kwota. Dodał, że policja 

prowadzi dochodzenie. Dopowiedział, że kwota narosła do 200 000,00 zł. Poinformował, że 

każdy dzień był monitorowany i protokołowany. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że częściowo Wójt ma rację, że dofinansowanie 

dot. Euroboiska byłoby do miliona złotych, ale tylko pod warunkiem, gdyby kwota przetargu 

wynosiła nie mniej niż  3 030 000,00 zł. Oznajmił, że nie można powiedzieć, że 1 000 000,00 

zł straciliśmy rezygnując z Euroboiska.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pierwszy przetarg był na 6 000 000,00 zł. 

Oznajmił, że jest możliwość skorzystania z rezerwy, której się nie wykorzysta. Dla przykładu 

podał Gwizd – Grąbnica.  

Radny Denis Tomala powiedział, że kwota została zwiększona, ale kwestia żeby nie było 

kredytu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że również chciał, aby zrobić Euroboisko bez 

kredytu, ale się nie da. Dodał, że z bankami też się rozmawia i negocjuje. Dopowiedział, że z 

Wojewódzkiego Funduszu jest możliwość umorzenia 30 %. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jakie trudności są na drodze Olszyna. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że część gruntów idzie po prywatnych 

posesjach. Trzeba było wzywać geodetę i zrobić korektę mapy. Dopowiedział, że Gmina ma 

obowiązek wytyczenia drogi. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w Rusowie była robiona inwentaryzacja gruntów, gdzie 

okazało się, że droga idzie po krawędzi pola i droga powinna być przesunięta o kilka metrów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynęło pismo od 

Pani Anny Britzen z prośbą o wyjaśnienie kwestii środków finansowych Gminy, które były 

zabezpieczone na wykonanie witaczy dożynkowych. Dodała, że wnioskodawczyni informuje, 

iż została pomówiona przez Panią Sołtys Rusowa, że za zrobione witacze dostała ratyfikację 

finansową w wysokości 500 zł. Dopowiedziała, że Pani Anna oświadcza,  że żadnych 

pieniędzy nie otrzymała, a witacze były robione bezinteresownie dla promocji i reklamy 

dożynek gminnych. Dodała, że wnioskodawczyni prosi o pisemną odpowiedź również dla 

Pani Sołtys Rusowa.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zabezpieczono środki na zakup 

materiałów typu gwoździe, materiały, deski. W tym roku zostało zabezpieczone 500 zł, ale 

żadna faktura nie wpłynęła na zadanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie statutu 

Gminy § 79 pkt 1 § 81 pkt 2 wnioskuje o przeprowadzenie kontroli problemowej dot. 

rozliczenia dożynek 2015. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem formalnym – dożynki. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” , 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Brak Radnego Andrzeja Basaraba. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła XI sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 

 

 

 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 

  

 

 


