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PROTOKÓŁ NR XII/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2011 

 

 AD. 1. XII Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Grzywnowicz. Powitał Radnych, Pracowników Urzędu, Sołtysów oraz pozostałych gości.            

Na posiedzeniu Rady obecnych było piętnastu Radnych, obrady były więc prawomocne            

(lista obecności stanowi załącznik nr 1. do niniejszego protokołu). 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) stwierdzenie quorum, 

b) przyjęcie protokołu nr XI/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. 

2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2011r.  

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

2011/2012. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

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

Morskie na lata 2011-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

uchwały; 

c. Druk nr 3- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego 

- dyskusja, podjęcie uchwały. 

d. Druk nr 4 - o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

e. Druk nr 5 - uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku  od nieruchomości 

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

f. Druk nr 6 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku                

od nieruchomości za 2010 r. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

g. Druk nr 7 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorców formularzy 

(deklaracji  i informacji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek 

leśny, - dyskusja, podjęcie uchwały; 

h. Druk nr 8 - w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2011 roku - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

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

j. Druk nr 10 - w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej                

- dyskusja, podjęcie uchwały; 
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k. Druk nr 11 - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim 

przy ul. Polnej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

l. Druk nr 12 – w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- dyskusja, podjęcie uchwały; 

m. Druk nr 13 - w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

n. Druk nr 14 - w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

o. Druk nr 15 - w sprawie komunalizacji mienia  Skarbu Państwa - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

p. Druk nr 16 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej 

nieruchomości Skarbu Państwa- dyskusja, podjęcie uchwały; 

q. Druk nr 17 - w sprawie: stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników 

z przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest 

jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach 

komunikacyjnych na obszarze Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

r. Druk nr 18 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania tego Zespołu – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

s. Druk nr 19 - w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, które pozostawia się 

bez dalszego biegu – dyskusja, podjęcie uchwały; 

t. Druk nr 20 - w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

u. Druk nr 21 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Macek                          

na bezczynność organu – dyskusja, podjęcie uchwały. 

v. Druk nr 22 - w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Pytlocha                      

na bezczynność organu – dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 Przewodniczący zapytał czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad.               

Radna Anna Britzen zgłosiła interpelację dotyczącą przeniesienia świetlic wiejskich              

w Rusowie (kopia pisma stanowi załącznik nr 2. do niniejszego protokołu). W związku z tym, 

iż nie wpływało to na zmianę porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. 
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Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: udział w głosowaniu wzięło piętnastu 

Radnych. Oddano piętnaście głosów „za”. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XI/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 27 

września 2011 roku. Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano piętnaście 

głosów „za”. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE                         

ZA I PÓŁROCZE 2011 R. 

Informacja zamieszczona jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

 Skarbnik Gminy poinformowała, że informacja została sporządzona zgodnie                     

z ustawowym terminem, po czym odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej                 

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie informacji              

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. (kopia stanowi załącznik nr 3.                     

do niniejszego protokołu). Następnie pani Skarbnik podziękowała i poprosiła o pytania. 

 Przewodniczący Rady, mimo, iż dyskusja w tym punkcie nie była planowana zezwolił 

na zadawanie pytań jeżeli ktoś takie ma. 

 Głos zabrał Radny Mirosław Szymanek. Stwierdził, że przestawiona informacja 

pokazuje, iż Gmina znajduje się w sytuacji, gdzie należy bacznie przyglądać się każdemu 

krokowi związanemu z budżetem. Radny zauważył, że zwiększają się wynagrodzenia 

pracowników jednostek gminnych. Zapytał jak się to ma sytuacji, w jakiej się znajdujemy? 

Skoro sytuacja ta jest ciężka i należy ciąć wydatki. Zwrócił się do pana Wójta i pani Skarbnik 

o rozwagę i przegląd sytuacji. Zdaniem Radnego potrzebna jest dokładna analiza sytuacji 

zatrudnienia. Radny obawia się, iż dochody nie będą wzrasta, a Gmina zostanie postrzegana 

jako zbyt rozrzutna. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na wątpliwości Radnego.              

Wyjaśnił, że przedstawiony w sprawozdaniu procentowo wzrost wynagrodzeń jest tylko 

ogólnym obrazem sytuacji i nie można na tej podstawie osądzać czy wynagrodzenia się dużo 

zwiększyły. Wójt poprosił Radnego o listę osób, które należałoby jego zwolnić. Zaznaczył,  

że przedstawiony wskaźnik dotyczy wszystkich jednostek, nie tylko Urzędu. Poza tym nie jest 

on wysoki w stosunku do innych krajów europejskich. Wójt stwierdził, że musimy gonić 

Europę i szukać oszczędności gdzie indziej, nie na ludziach. 

Radny Andrzej Basarab zabrał głos. Powiedział, że mocno na ten czynnik wpłynęła nowa 

jednostka- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Poza tym dodał, że trzeba płacić,                           

a nie udawać, że się płaci, żeby mieć dobrych pracowników. Nie można zaglądać 

pracownikom do portfela. Radny powiedział też, że inwestycja w baseny była jak „zakup 

limuzyny”, chcemy żeby funkcjonowała to trzeba płacić za paliwo. I nie można z tego 

powodu ciąć wynagrodzeń pracownikom. Na koniec dodał, że on będzie przeciwny takim 

działaniom. 

Następna głos zabrała Skarbnik Gminy. Powiedziała, że w wieloletniej prognozie finansowej 

zasadą jest, aby uwzględnić inflację w wynagrodzeniach. Jeżeli byśmy tego nie zaplanowali 

to konieczne byłoby uzasadnienie. Trzeba przeanalizować dokładnie, aby dokonać oceny. 



4 
 

Należy wziąć pod uwagę, że na wzrost wynagrodzeń składa się wiele czynników: inflacja, 

odprawy emerytalne, awanse. Czynnik o którym toczy się dyskusja nie wskazuje                         

na podwyżkę wynagrodzeń o duże kwoty. 

Radna Anna Britzen jako kolejna zgłosiła się do zabrania głosu. Zauważyła, że należy chwalić 

Wójta o to, że dba o swoich pracowników. Zdaniem Radnej, należałoby przyjrzeć się 

wynagrodzeniom nowo przyjętych pracowników na stanowiskach kierowniczych, którym 

przyznano większe wynagrodzenia niż mieli ich poprzednicy. Radna uważa, że najpierw 

trzeba sprawdzić czy ktoś się sprawdzi na danym stanowisku i dopiero potem zwiększać 

wynagrodzenie. Wójt Gminy odpowiedział, że w jego kompetencji jest przyznawanie 

wynagrodzeń pracownikom, co więcej uważa, że wszyscy jego pracownicy zasługują                 

na pensje jakie mają, a nawet na większe. Dodał, że poprosił kierowników i dyrektorów                

o rozwagę i oszczędności nie tylko w obszarze wynagrodzeń, ale w każdym obszarze 

działalności. 

Radny M. Szymanek powiedział, iż temat ten jest trudny i kontrowersyjny. Nie chodzi o to, 

aby kogoś zwalniać. Idzie raczej o przegląd sytuacji, sprawdzenie czy potrzeby personalne nie 

są mniejsze, czy wydajność pracy jest proporcjonalna do wynagrodzenia, przecież                        

to normalne, że są lepsi i gorsi. Trzeba skontrolować czy proporcja zatrudnienia nie wpływa 

niekorzystnie na wyniki finansowe gminy. 

Po tej wypowiedzi Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 AD. 3. INFORMACJA Z PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA DO ROZPOCZĘCIA 

ROKU SZKOLNEGO 2011/2012. 

Jako pierwsza informację przedstawiła pani Mariola Ostrowska Dyrektor Zespołu Szkół                 

w Ustroniu Morskim. Kserokopia złożonej pisemnie informacji stanowi załącznik nr 4.                

do niniejszego protokołu. 

 Następnie Wójt Gminy przedstawił nową Dyrektor Przedszkola Publicznego panią 

Dorotę Lipnicką- Fiuk. Poprosił, aby opowiedziała o sobie krótko. Pani Dyrektor 

przedstawiła, więc przebieg swojej pracy zawodowej. Pani Lipnicka- Fiuk pracuje 25 lat             

w zawodzie. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie, po czym podjęła pracę. 

Od września tego roku pełni funkcję Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu 

Morskim. 

 Po przedstawieniu się pani Dyrektor zaprezentowała informację z przygotowania 

przedszkola do nowego roku szkolnego. Kserokopia złożonej pisemnie informacji stanowi 

załącznik nr 5. do niniejszego protokołu. 

 AD. 4. GŁOS MIESZKAŃCÓW. 

 Pani Urszula Różycka zapytała czy nowa pani Dyrektor Przedszkola posiada zgodne              

z przepisami wykształcenie wyższe oraz ukończone studia podyplomowe w kierunku 

zarządzania w oświacie? Pani Dorota Lipnicka- Fiuk odpowiedziała, że tak, ukończyła dwa 

razy studia podyplomowe w tym kierunku. 
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 Kolejnym mówcą był pan Grzegorz Pytloch. Rozpoczął swoją wypowiedź                   

od wspomnienia o złożonej skardze na bezczynność organu, którą na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej zamienił na wniosek. Następnie wspomniał, że rozpoczął się rok szkolny, a razem 

z tym edukacja jego córki. Spotkanie z rodzicami, które odbyło się w Przedszkolu nie było dla 

niego satysfakcjonujące, ponieważ nie uzyskał odpowiedzi na wiele pytań. Według pana 

Pytlocha uregulowane przez Gminę zasady obowiązujące w przedszkolu są niezgodne               

ze stanem prawnym. Np. zakres zajęć w czasie od godz. 8
00

-13
00

, czyli w podstawie 

programowej jest taki sam jak w czasie ponadprogramowym, dodatkowym. Po drugie             

w czasie odbywania się zajęć dodatkowych rodzice ponoszą podwójną opłatę: na rzecz 

przedszkola oraz za usługę. Dodał, że dzieci uczęszczają do przedszkola od miesiąca,             

a rodziców nie obowiązują żadne umowy. Powinno to zostać uporządkowane. Pan Pytloch 

zauważył też, że część zadań w uchwale przesłano do statutu, a takowego nie ma. Urzędnicy 

informują tylko o tym, że trwają prace nad zmianą uchwały. Rodziców to nie interesuje, chcą 

żeby traktować ich poważnie, i żeby ich głos był brany pod uwagę np. przy tworzeniu statutu. 

Obiecywano konsultacje społeczne, a w rzeczywistości ten element jest pomijany.                  

Pan Pytloch powiedział, że zaproponowano mu udział w pracach nad projektem uchwały            

dot. przedszkola, ale niestety nie mógł wziąć udziału, ponieważ czas mu na to nie pozwolił.                

O następnych spotkaniach w tej sprawie nie wiedział. Na koniec pan Pytloch zaapelował               

o podchodzenie do tego rodzaju spraw trochę inaczej, bardziej rzetelnie i konkretnie. 

Społeczność chce, aby ich głos docierał do władz i był honorowany. Poprosił, aby bardziej 

pochylić się nad przedstawioną przez niego sprawą, zastanowić się i skorzystać                               

z podpowiedzi rodziców. 

Odpowiedzi na wypowiedź Pana Pytlocha udzielił Przewodniczący Rady. Zaznaczył,              

że informację o posiedzeniach komisji i tematach, które będą poruszane są umieszczane                 

w internecie. Posiedzenia są otwarte, każdy może wziąć udział i wyrazić swoją opinię w danej 

sprawie. Przewodniczący powiedział też o uchwale dot. przedszkola. Nie zgodził się              

ze stwierdzeniem, że zdanie ludzie jest pomijane. Przy robieniu projektu uchwały inicjatywa 

wychodziła od dołu, od Rady Pedagogicznej i Rady rodziców, nie sami urzędnicy ustalili          

np. godziny podstawy programowej. Przewodniczący Komisji SSiPP został poproszony przez 

Przewodniczącego Rady o zaproszenie pana Grzegorza Pytlocha do udziału w pracy Komisji 

nad projektem uchwały. 

Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy. Powiedział, że on również nie zgadza się z paroma 

rzeczami. Stwierdził, że wiele zamieszania wokół tej sprawy wywołała ustawa, która jest 

bardzo niefortunnie skonstruowana. W całej Polsce samorządy mają ten sam problem,                  

a muszą działać przecież zgodnie z ustawą. Poinformował, że trwają prace nad nową uchwałą, 

zmieniającą poprzednią, która ma usystematyzować wszystkie niejasne kwestie, ulepszyć. 

Ponadto poinformował, że Wójt Gminy zaproponował, żeby rozszerzyć podstawowy 

bezpłatny plan godzin. Sekretarz zauważył, iż trudno będzie pogodzić i zadowolić wszystkie 

strony. Dodał, że „to nie piekarnia”, potrzeba czasu, aby wypracować wspólny kompromis. 

Nowa pani Dyrektor też musi się wdrożyć, rozpoznać dokładnie temat. Umowy są w fazie 

przygotowywania i uzgadniania z radcą prawnym. Wkrótce zostaną przekazane rodzicom           
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do weryfikacji. Ponadto pan Sekretarz dodał, że nie myli się ten co nic nie robi.                

Wszystkie uwagi są cenne i będą brane pod uwagę. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby nie ciągnąć tego tematu dłużej. Zapewnił, że pani 

Dyrektor Przedszkola zwróci się do Rady Rodziców z prośbą o opinie odnośnie statutu             

i umów. 

Pan Grzegorz Pytloch ponownie zabrał głos. Powiedział, że zwykłemu obywatelowi nie 

przysługuje zwolnienie z pracy na czas obrad komisji. Posiedzenia odbywają się w godzinach 

pracy urzędników, a więc i jego czasu pracy. Nie łatwo jest więc wziąć udział w posiedzeniu 

komisji. Sekretarz odpowiadając podpowiedział, aby występować w takiej sytuacji                        

z wnioskiem konsultacje społeczne. Stwierdził, że trzeba współpracować i ułatwiać sobie 

życie, a nie utrudniać. 

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję w tym punkcie. Stwierdził, że dla mieszkańców                 

i radnych sesje i komisje w godzinach popołudniowych, wolnych od pracy byłyby bardziej 

dostępne, ale wiąże się to z kosztami opłacenia urzędników, radcy prawnego, bez których              

te sytuacje nie byłyby merytoryczne. Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę. 

Przerwa. | Po przerwie.  

 

 AD. 5. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ. 

 Druk nr 1- projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2025 – przedstawiła 

Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja. 

 Radna Anna Britzen poruszyła temat wydatku w kwocie 20 tys. zł przeznaczonych           

na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych. Zapytała jaką formę mają mieć                     

te ogłoszenie oraz czy te, które funkcjonowały dotychczas nie są skuteczne? Odpowiedzi           

na pytanie udzielił Wójt Gminy. Powiedział, że są to środki, które zostaną przeznaczone              

na pozycjonowanie na stronach internetowych. Poza tym poinformował, iż obowiązek 

ogłaszania przetargów wynika z ustawy. Dodał też, że ludzie interesują się nieruchomościami 

gminnymi, jednak w ostateczności odstrasza ich cena. Trudno jest jednak zejść z ceny. 

Działki muszą mieć wycenę, a to kosztuje. Pani Skarbnik poinformowała, że sytuacja                    

na rynku nieruchomości ogólnie nie jest za dobra. Podała przykład miasta Szczecin, które 

planowało dochody z tytułu sprzedaży mienia na kwotę 33 mln zł, a wykonało znacznie 

mniej. Reguła finansowa jest taka, że trzeba wygospodarować środki na reklamę mienia 

gminnego i to jest zgodne z przepisami. Następnie głos zabrał Sekretarz Gminy. Powiedział, 

że pozycjonowanie stron trwa już od lipca tego roku. Dodał, iż mimo że ponosimy koszty, nie 
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można nic robić w tej kwestii. Sekretarz przekazał Radnym raport obecnego stanu prac nad 

stroną internetową. Raport ten stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Molcan zauważyła, że środki finansowe                              

na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia zaplanowane są na 2012 r. Zapytała                   

w związku z tym, czy SANEPiD jest powiadomiony o tym, że budynek nie zostanie w tym 

roku wyremontowany? Wójt Gminy odpowiedział, że rozmawiał z pracownikami SANEPiD-u 

i prosił o prolongatę. Ponadto powiedział, iż dąży do tego, aby wycofać się z projektu, 

ponieważ generuje on zbyt duże koszty dla Gminy. 

 Radna A. Britzen zapytała na co mają zostać przeznaczone środki, które zabezpiecza 

się dla Klubu Piłkarskiego „Astra”? Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, iż przy okazji 

sporządzania bilansu przez Nowy Zarząd wyszło zadłużenie na 86 tys. zł. Nowy Prezes              

po prośbie Pana Wójta zajął się tym, razem z zawodnikami poszukują sponsorów.                

Wójt chciałby, aby Klub zamknął rok „na zero”. Dlatego środki, o których wspomniała Radna 

Britzen pójdą na spłatę zobowiązań. Radna Britzen zapytała czy zadłużenie powstało teraz 

czy jeszcze za starego Zarządu? W odpowiedzi usłyszała, że dług wygenerował poprzedni 

Zarząd.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady. Wyjaśnił, iż klub powinien tak planować 

wydatki, żeby łącznie z środkami pozyskiwanymi od sponsorów pozwoliły funkcjonować                

i realizować założenia zespołu i członków Klubu. Możliwość dotowania Klubu w obecnej 

sytuacji Gminy jest ograniczona. Przewodniczący oznajmił, że nie będzie przykładał ręki            

do zrezygnowania z udziału w rozgrywkach przez „NKS Astra”. Już raz w historii radnych 

spowodowali oni zlikwidowanie sekcji piłki nożnej. Prezes Klubu zapewnił, że dotacja            

w tegorocznej wysokości wystarczy do zrealizowania zadań, jeśli będzie mieć zerowy bilans 

w chwili jej otrzymania. Następnie Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania.             

W związku z tym, że nie było zgłoszeń zamknął dyskusję i zarządził glosowanie. 

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/71/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

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

2025 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 2- projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 – 

przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 
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Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/72/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

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

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 3- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej            

dla Powiatu Kołobrzeskiego – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 4 - projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie trybu prac           

nad projektem uchwały budżetowej – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 5 - projekt uchwały uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień               

w podatku od nieruchomości – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 
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Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/75/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 6 - projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek 

w podatku od nieruchomości za 2010 r. – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/76/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości za 2010 rok 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 7 - projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wzorców formularzy (deklaracji  i informacji) na podatek od nieruchomości, 

podatek rolny i podatek leśny – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/77/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorców formularzy (deklaracji  i informacji)           

na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 8 - projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2011 

roku – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 
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Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/78/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2011 roku została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 9 - projekt uchwały sprawie zbycia nieruchomości – przedstawiła 

Kierownik Referatu Urzędu Gminy Wiesława Świecka. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/79/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 10 – projekt uchwały projekt uchwały w sprawie zbycia 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej – przedstawiła Kierownik Referatu 

Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 11 - projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej               

w Ustroniu Morskim przy ul. Polnej – przedstawiła Kierownik Referatu 

Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 
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Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Polnej została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 12 – projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty           

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 

przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/82/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 13 - projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – przedstawiła 

Kierownik Referatu Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie nabycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 14 - projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

– przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 
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Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 15 - projekt uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa 

– przedstawiła Kierownik Referatu Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Dyskusja. 

 Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że jeszcze, gdy pracował w Starostwie rozpoczął 

ten temat. Trzeba to uregulować, ponieważ to bezsensu utrudnia nam życie. 

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 16 - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa – przedstawiła 

Kierownik Referatu Urzędu Gminy. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/86/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie zabudowanej nieruchomości Skarbu 

Państwa została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 Druk nr 17 - projekt uchwały w sprawie: stawek za korzystanie przez 

operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych,                      

których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu 

terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 

Gminy Ustronie Morskie – przedstawiła Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

Dyskusja. 

 Głos zabrał Radny S. Dymański. Przypomniał, że Komisja Spraw Społecznych             

i Porządku Publicznego wydała opinię, aby zmniejszyć opłatę do 3 groszy za zatrzymywanie 

na przystankach i 50 groszy na dworcu PKP. Zauważył, że w uchwale w ogóle nie pojawił się 

zapis podnoszący się do dworca PKP. Zdaniem Radnego stawki zaproponowane w projekcie 

są za wysokie. Wpłynie to na wzrost ceny biletów, a tym samym na zmniejszenie 

zainteresowania dojazdem tymi liniami komunikacji. Radny wniósł wniosek o zmniejszenie 

stawek. Radca prawny Urzędu Gminy pani Agnieszka Jakierowicz wyjaśniła, że nie może być 

w uchwale uregulowanie dotyczące dworca PKP, ponieważ nie jest on własnością Gminy.                

W uzasadnieniu jest po prostu niepotrzebnie wspomniane o możliwej stawce za postój                  

na dworcu, zostanie to poprawione. 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zabrał głos. Powiedział, że Gmina musi utrzymywać 

przystanki, dbać o porządek i konserwację, więc potrzebne są na to środki finansowe. 

Zdaniem Radnego stawka 3 grosze jest zbyt niska. Dla przewoźników nie będzie to duże 

obciążenie. Dodał jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,                 

że opinia tej Komisji była pozytywna. Wójt Gminy powiedział, że przy stawce 3 grosze koszt 

roczny za jeden przejazd nie wyniesie znowu tak mało. Trudno jest ocenić stan finansów 

przewoźników. Nie można traktować tego ogólnikowo, trzeba zrobić konkretne wyliczenia. 

Radny Robert Saraban powiedział, że Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 

zdecydowała się na obniżenie stawek ze względu na finanse przewoźników. Radny również 

pozostaje przy stanowisku podtrzymującym zatwierdzenie niższej stawki. 

 Następny Głos zabrał Radny Andrzej Basarab. Wniósł wniosek o wycofanie projektu 

niniejszej uchwały. Stwierdził, że trzeba dokładnie przeanalizować koszty. Należy podjąć 

uchwałę rozsądnie, tak aby nie dokładać, ale też nie zarabiać na przewoźnikach. 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. 

Głosowanie nad wycofaniem projektu uchwały. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Projekt uchwały w sprawie stawek za korzystanie przez operatorów i przewoźników                    

z przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka 

samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 

Gminy Ustronie Morskie jednogłośnie została wycofana. 
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 Druk nr 18 - projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania                    

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego 

Zespołu – przedstawiła Sekretarz Gminy. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 

warunków funkcjonowania tego Zespołu została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 19 - projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników, 

które pozostawia się bez dalszego biegu – przedstawił Przewodniczący 

Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Robert Saraban. 

Dyskusja- brak. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych 

warunków funkcjonowania tego Zespołu została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 Druk nr 20 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli 

Różyckiej na sposób przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru                  

na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu 

Morskim. 

 Jeszcze przed przystąpieniem do przedstawienia projektu uchwały Radny Andrzej 

Basarab zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały z dzisiejszych obrad. Uzasadnił swoją 

propozycję tym, że skarga jest rozpatrywana także przez inne instytucje. Stwierdził, że Rada 

powinna poczekać na wydanie opinii w tej kwestii od tych instytucji, aby nie wskazać               

im drogi rozwiązania.  



15 
 

 O głos poprosiła pani Urszula Różycka. Przewodniczący udzielił głosu. Pani Różycka 

stwierdziła, że Rada sprawuje nadzór nad działalnością Wójta. Dodała, że powinno się dziś 

projekt uchwały poddać pod głosowanie. Wycofanie będzie świadczyło o zaciemnianiu            

i celowym wydłużaniu sprawy. Zarzuciła Wójtowi, że działa niezgodnie z prawem. 

Oznajmiła, że przyszła dziś na sesję, aby nakreślić Radzie i mieszkańcom swoje racje. 

Odpowiedział Radny A. Basarab. Powiedział, że nie można publicznie oskarżać kogoś o takie 

rzeczy. Stwierdził, że aby nie było takich właśnie oskarżeń należy poczekać na decyzje 

wyższego szczebla. Ponownie głos zabrała Pani Urszula Różycka. Oznajmiła, że przed 

złożeniem skargi radziła się radcy prawnego w tej sprawie. Przeanalizowała dokładnie 

wszystkie aspekty prawne i jest pewna swojej racji. Stwierdziła, że jako organ nadzorczy 

pracy Wójta Rada powinna sprawdzać czy takie działania są zgodne z prawem. Pani Różycka 

zarzuciła, iż pani Makowska nie powinna być Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, ponieważ 

pracuje w jednostce, którą zarządza Wójt.  

 Przewodniczący Rady przerwał dyskusję. Powiedział, że Komisja Rewizyjna zbadała 

sprawę, radca prawny wydał swoją opinię, Wójt złożył wyjaśnienie, ale być może to nie jest 

wystarczające. Wszyscy Radni znają projekt uchwały i wiedzą jakie jest stanowisko Komisji 

Rewizyjnej. Stwierdził wobec tego, że pani Różycka nie zrozumiała intencji Radnego 

Basaraba, który mówił, że sprawa jest badana przez inne organy i jest możliwość przed 

podjęciem uchwały poznanie nie tylko jednej opinii. Dzięki temu podejmując uchwałę 

będziemy posiadali pełniejszą wiedzę. Wycofanie uchwały nie dyskryminuje pani Różyckiej. 

Głosowanie nad wycofaniem projektu uchwały. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 9 głosów „za”, 5 „przeciw” oraz               

1 „wstrzymuję się”. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim została wycofana większością głosów. 

 Druk nr 21 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa 

Macek na bezczynność organu – przedstawiła Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska (odczytała protokoły z posiedzeń 

Komisji dot. skargi pana Pytlocha oraz pana Macka- protokoły umieszczone 

zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy). 

Dyskusja. 

 Wójt Gminy powiedział, że wielokrotnie rozmawiał z panem Mackiem. Ten jednak nie 

wykazywał chęci do ugody. Fakt, że nie dostał odpowiedzi na piśmie, dlatego teraz               

na wszystkie sprawy urzędnicy mają obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie. Następnie 

głos zabrała pani Wiesława Świecka. Wyjaśniła, że pan Macek był na bieżąco informowany                

o sprawie, z czego pracownik sporządził notatkę służbową. Dodała, że wszystkiego sugestie            

i życzenia pana Macka były spełniane. Nie doprowadziło to jednak do ugody. 
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Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Zbigniewa Macek na bezczynność organu została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 22 - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza 

Pytlocha na bezczynność organu- przedstawiła Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej. 

Dyskusja. 

 Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że dobrze zna pana Grzegorza Pytlocha. Nie wie 

jaki miał cel zasypując Urząd e- meilami z zapytaniami. Było ich bardzo wiele. Pan Wójt 

opowiedział o próbie skontaktowania się i wyjaśnienia tego na stopie prywatnej z panem 

Pytlochem. Ten jednak nie chciał rozmawiać. Aby odpowiedzieć na zadawane pytania,            

które były bardzo złożone i dotyczyły nie raz odległych okresów, trzeba było się 

przygotować, przejrzeć dokumentację. W końcu po wielu próbach załatwienia sprawy 

polubownie, Wójt udał się na rozmowę do Prezydenta Kołobrzegu- pracodawcy pana 

Pytlocha. Pan Grzegorz przyznał się wtedy, że robił to złośliwie.  

Zamknięcie dyskusji. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2011 roku                      

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Grzegorza Pytlocha na bezczynność organu została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 6, 7. 8. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI (informacja Wójta 

stanowi załącznik nr 7. do niniejszego protokołu) 

 Skarbnik Gminy poprosiła o przekazanie możliwie jak większej ilości osób 

informacji o możliwości sprawdzenia swoich płatności przez internet. 

 Radna Anna Britzen zapytała dlaczego w informacji Wójta Gminy                         

z działalności w okresie międzysesyjnym nie znalazły się dożynki gminne? Powiedziała,                

że mieszkańcom wsi Rusowo jest przykro, że Wójt nie zaszedł do nich na dożynkach,                
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do rolników ani do Koła Gospodyń. Stwierdziła, że wolał On kolegów partyjnych.                    

Wójt Gminy odpowiedział, że nikt nie zaprosił go do ich stoiska. Poza tym nie może być 

wszędzie. Powiedział, że cieszy się, że tak im zależy na jego osobie. Zapewnił, że nadrobi           

to i przyjedzie do Rusowa na spotkanie wiejskie. 

 Radna A. Britzen ponownie zabrała głos. Zarzuciła panu Wójtowi, że to nie jest 

pierwszy raz kiedy nie przywiązuje wagi do społeczności lokalnej. Przypomniała, że nie był 

On obecny na powiatowych zawodach strażackich w Kołobrzegu, których udział brała 

drużyna z Rusowa. Stwierdziła ponadto, iż jest jej przykro, że była członkiem komisji 

mieszkaniowej, która była według Niej farsą. Dwunastoosobowa grupa ludzi- komisja, 

jeździła mieszkanie, po mieszkaniu, odwiedzała ludzi, zadawała pytania, po to aby zamydlić 

faktyczny obraz procesu przyznawania mieszkań. Pani Britzen zaznaczyła, iż nie neguje 

komu mieszkania zostały przyznane, ale w jaki sposób: po cichu, w konspiracji i bez 

konsultacji z komisją. Dodała, że karygodne jest to, że na wręczaniu kluczy nie byli obecni 

radni Rusowa i sołtys. Mało tego, nie zostali nawet powiadomienie, że coś takiego będzie 

miało miejsce. Zapytała więc, dlaczego ci nowi mieszkańcy nie mieli prawa poznać się               

z nimi? 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt. Wyjaśnił, że listę osób najbardziej potrzebujących mieszkania, 

stworzoną przez komisję mieszkaniową dostał od Przewodniczącego tej komisji pana Stefana 

Jagiełowicza. Przypomniał, iż osoba zaproponowana przez panią Britzen dostała mieszkanie. 

Pan Wójt dodał też, że nie robił rozgłosu z przyznania, ponieważ jest to dość delikatny temat      

i nie chciał wzbudzać kontrowersji, bo takie zawsze są. Wiele osób czeka jeszcze                     

na mieszkania. Przyznawanie lokali mieszkalnych leży wyłącznie w jego kompetencji.              

Do Urzędu wpływa codziennie ok. dwudziestu podań. Powiedział również, iż jak wcześniej 

wspomniał, nie może być wszędzie i nie można mieć do niego pretensji, że gdzieś go nie ma. 

Nie można mieć do niego pretensji o wszystko. Ma on swoje prywatne życie i nie raz 

ważniejsze sprawy. Pani Ania odpowiedziała na to, że nie wspiera on tym swoich 

mieszkańców. Powinien uczestniczyć w ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeniach. 

Wójt Gminy powiedział, że może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, na których 

będzie też pani Ania. Radna odpowiedziała, że tego się właśnie oczekuje od Wójta. 

Przewodniczący przerwał dyskusję, stwierdzając, że przerodziła się ona w kłótnię. 

 Radna Anna Britzen odczytała złożoną na ręce Przewodniczącego interpelację              

do Wójta Gminy, dotyczącą przeniesienia świetlic wiejskich w miejscowości Rusowo oraz 

zajęć dla dzieci w Kole Gospodyń Wiejskich (kopia pisma stanowi załącznik nr 8.                    

do niniejszego protokołu). Następnie Radna uzasadniła, że interpelacja ta została napisana, 

ponieważ jest bardzo wiele pytań i niewiadomych. Wiele mieszkańców przychodzi                    

do Radnych z Rusowa i pyta co będzie, jakie są plany, bo słyszą od różnych ludzi wiele opcji. 

Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, które odbywają się w każdą środę o 18
00

, przeobraziły 

się w  zebrania wiejskie. Mieszkańcy Rusowa na czele z Radnymi chcą wiedzieć jakie są 

plany dotyczące w/w kwestii. 

 Kolejnym mówcą był Radny Marek Rojek. Poinformował, że on również jest 

zaniepokojony całą tą sytuacją. Doszły go słuchy, że sala komputerowa ma zostać 
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przeniesiona do sali sportowej. Radny stwierdził, iż zamknięcie sali „Melmak” jest wielce 

krzywdzące dla mieszkańców. Oni sami, za własne pieniądze wykonali remont sali               

po ostatnim dzierżawcy. Włożyli w to wiele pracy i poświęcili wiele czasu. Dziś zamykanie 

tego i tłoczenie wszystkiego w małej sali, pod pretekstem cięcia kosztów jest 

marnotrawstwem i ignorowaniem włożonego wysiłku. Odeszło pomieszczenie po lekarzach, 

koszty ogrzewania więc się zmniejszą. Radny zaznaczył, iż to, że ktoś nie dopilnował i nie 

wyłączył kaloryferów w pomieszczeniach byłego ośrodka zdrowia nie jest winą 

mieszkańców. Ponadto zaoszczędzeniu kilku tysięcy złotych nie uratuje budżetu. W Rusowie 

mieszka wiele dzieci i młodzieży, będą oni bardzo zawiedzeni jeżeli zamknie się im jedyne 

miejsce spotkań i rozrywki. Pan Rojek przypomniał, że w kampanii wyborczej mówiono               

o otwieraniu salo wiejskich, a teraz się je zamyka. Powiedział, że dla niego jest to swego 

rodzaju nagonka na Rusowo. Na koniec dodał, iż on i pani Britzen mówią jako cała 

społeczność Rusowa. 

 Przewodniczący Rady zaproponował, że sprawą tą może zająć się Komisja Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. Zapewnił, że wszyscy na pewno rozumieją obawy 

Radnych. Poprosił Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o wypowiedź. 

 Pan Dyrektor GOK-u Artur Baranowski zabrał głos. Przypomniał, iż przed wakacjami 

prowadzone były rozmowy na ten temat, a przede wszystkim na temat plotek. Zapewnił,               

że nikt nie myśli o zamykaniu świetlic. Pan Dyrektor nie wie skąd taki pomysł. Przeniesienie 

sali komputerowej na korytarz szkolny jest rozważane. Obecne pomieszczenie jest bardzo 

ciemne, w szkole jest dobre oświetlenie dla salki komputerowej. Jeżeli chodzi o salę 

„Melmak” to duże są koszty ogrzewania, ponieważ sufit nie jest izolowany i ciepło ucieka. 

Potrzeba gruntowego remontu. Świetlicę proponuję się przenieść dla dobra dzieci. Nic nie 

planuje się likwidować,  a jedynie przenieść do lepszych warunków. Pan Dyrektor poruszył 

temat zajęć dla dzieci w KGW. Poinformował, że pani Różycka jest na zwolnieniu lekarskim 

od kilku miesięcy, złożyła wniosek o zasiłek zdrowotny. Należy poczekać do chwili 

ustabilizowania się sytuacji pani Różyckiej z zatrudnieniem innej osoby. 

 Radna A. Britzen powiedziała, że przeniesienie świetlicy nie jest dobrym pomysłem. 

Poprosiła, aby konsultować takie sprawy z nimi, Radnymi i Sołtysem. Pani Britzen 

zauważyła, że z chwilą przeniesienia świetlicy- głównego miejsca spotkań młodzieży,           

do budynku z mieszkaniami socjalnymi spowoduje, że tam przeniesie się całe życie 

towarzyskie. Będzie gwarno i tłoczno, brama będzie musiała być otwarta. Nowym 

mieszkańcom nie będzie się to podobało, mają małe dzieci, będą wnioskować o zamknięcie 

lokalu. Poza tym w samym pomieszczeniu jest zbyt mało miejsca, np. na stół do bilardu. 

 Radny Andrzej Basarab zabrał głos. Powiedział, że już 45 minut toczy się rozmowa             

o Rusowie. Zapytał o możliwość dokończenia inwestycji bicia ostróg w Sianożętach. 

Następnie dodał, że zejścia na plażę są w tragicznym stanie. Zapytał czy jest szansa              

na pozyskanie środków z zewnątrz na naprawę tego. Dodał także, że z ulicy Rolnej jest zbyt 

mało przejść na plażę- należałoby wygospodarować na to środki. Przypomniał, że Gmina jest 

w złej kondycji finansowej. I dlatego wracając to sprawy świetlic, trzeba przeanalizować 

dokładnie wszystkie ekonomicznie opłacalne propozycje, a nie kierować się w działaniu 
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emocjami. Poprosił, aby nie roztrząsać dalej tego problemu i zająć się tym na innej 

płaszczyźnie. 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Stefan Dymański. Stwierdził, że nie może tego 

słuchać. Zwrócił się do pana Basaraba słowami, że rozkłada on trzecią merytoryczną 

dyskusję. Zarzucił, że stara się on rozmydlić sprawy. Dwa projekty uchwał zostały cofnięte, 

co zdaniem Radnego do niczego nie prowadzi. Skoro już zaczęto temat Rusowa to powinno 

się go doprowadzić do końca. Zdaniem radnego potrzebne jest spotkanie pana Wójta tam              

w miejscowości. Tak jak o Rusowie w tej chwili Radni rozmawiali o przedszkolu w Ustroniu 

Morskim. Rodzicom też zależy, tak jak mieszkańcom Rusowa. Kierując się aspektem 

ekonomicznym możemy pozbawić tych ludzi czegoś ważnego. A najgorsze co możemy 

stracić zdaniem Radnego, to zapał, który posiadają. Trzeba szanować społeczną pracę ludzi. 

Nie wszystko można wytłumaczyć ekonomią. 

 Radny A. Basarab odpowiedział na zarzuty. Stwierdził, że ubolewa nad tym,                

że Radny Dymański tak odbiera jego osobę. Uważa, że to nie jest warte tej rewolucji.              

Może Radni Rojek i Britzen mają racje. Jednak cierpliwość jest drogą do sukcesu.                

Trzeba to sprawdzić, zrobić kalkulację. Nie warto kierować się emocjami, trzeba opierać się                 

na rozsądnych zasadach. Zaapelował, aby na tej sali decydowała demokracja, a nie emocje. 

 Radny S. Dymański po raz kolejny zabrał głos. Powiedział, że wycofanie projektu 

uchwały w sprawie skargi pani Różyckiej uważa za niepotrzebne. Stwierdził, że Rada musi 

mieć swoje zdanie, nie może opierać się na opinii innych instytucji w tej sprawie. Komisja 

spędziła czas na wyjaśnieniach, nie przedstawiono dziś jednak Radnym stanowiska Komisji. 

Nie powinno się więc także dziś dopuścić do głosu pani Różyckiej. Zdaniem Radnego to się 

mija z celem. Po tym stwierdzeniu pan Dymański powrócił do tematu projektu uchwały            

dot. przystanków. Uchwała została wycofana. Komisja SSiPP wypracowała swoje stanowisko 

w tej sprawie. Komisja BiRG nie odrobiła jednak zadania. Nie wykonano analizy wszystkich 

kosztów i dochodów z tego tytułu, to powinno zostać dzisiaj Radnym przedstawione. Jednak 

ważnym czynnikiem jest też sprawa ludzka. Radny Dymański twierdzi, że Gmina nie starci    

na obniżeniu stawki do3 groszy, a mieszkańcy mogą stracić. 

 Przewodniczący Rady odniósł się do odrzuconego projektu uchwały w sprawie skargi 

pani Różyckiej. Powiedział, że Pani Różycka nie była obecna na posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej, dlatego dziś mogła wyrazić swoje zdanie. Powiedział też, że jego zdaniem 

zdjęcie tej uchwały z obrad było dobrym rozwiązaniem, ponieważ warto zapoznać się             

z opinią wyższych rangą instytucji, aby podjąć decyzję z pełną wiedzą. Żeby nie było tak jak  

przeszłości, chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Warto poczekać i jeszcze raz się 

zastanowić. Nikt przez to nie chce zaciemniać sytuacji, ale sprawić żeby obraz był pełniejszy.  

 Kolejnym mówcą był Radny M. Rojek. Zauważył, że pani Różycka była dziś 

zdenerwowana i nie zrozumiała dobrze Radnego Basaraba. To było dla niej korzystne,                

bo zdanie Rady może zostać zmienione, a Ona zaatakowała Radnego. Radny Andrzej Basarab 

skomentował, że radny w swojej pracy nie liczy na poklaski, ale dąży do rozsądnych decyzji. 
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 Radny T. Stanisławczyk powiedział, że jego zdaniem Rada nie musi czekać na opinię 

innych instytucji w tej sprawie, ponieważ każda instytucja działa osobno i może mieć inne 

zdanie. 

 Następny wypowiedział się Sołtys Wsi Rusowo Mirosław Mitkowski. Oznajmił,              

że mieszkańcy Rusowa chcą się spotkać z panem Wójtem na zebraniu sołeckim. Powiedział, 

że ma nadzieję, iż dziś uzgodnią jakiś termin. Niech mieszkańcy wytłumaczą o co im chodzi, 

a Wójt niech odpowie na ich pytania w celu wyjaśnienia sytuacji. Na koniec dodał, że w pełni 

podziela zdanie radnych. 

 Wójt Gminy odpowiedział. Stwierdził, że plotki i błędne informacje są słyszane już              

od czerwca. Zapytał kto to rozpowiada? Poinformował, że nikt nie chciał nigdy rezygnować   

z czegokolwiek. Nikt też nie mówił, że sala „Melmak” nie będzie do dyspozycji 

mieszkańców. Padła jedynie propozycja, żeby pomieszczenie to było ogrzewane w pełni              

na czas trwania imprez. Na ogrzewanie gazowe poszło tam zeszłej zimy 60 tys. zł. wójt 

zapytał ponownie, po co ktoś powtarza takie plotki i mnoży je? Dyrektor GOK-u uzupełnił 

wypowiedź Wójta. Wspomniał o pomieszczeniu KGW. Dowodem na to, że nie planuje się 

zamknięcia jest to, że ma zostać tam doprowadzona instalacja gazowa. 

 Pani Ania Britzen stwierdziła, że nie byłoby takich plotek, gdyby informowano             

ich na bieżąco o swoich poczynaniach. Jej zdaniem wszystko robione jest za ich plecami. 

Radni powinni wiedzieć co się dzieje w ich wiosce. Potrzebna jest współpraca z ludźmi, 

czego pan Wójt nie praktykuje- zarzuciła. Poinformowała, iż niestety pan Wójt ma słabe 

notowania w Rusowie. Radna zapytała dlaczego współpraca międzynarodowa jest tak słaba? 

Pan Wójt nie pojechał na podpisanie umowy o dalszej współpracy z Niemcami. Powiedziała, 

że było jej za Wójta wstyd. Zapytała co innego było ważnego w tym czasie? 

Wójt odpowiedział, że nie życzy sobie takich stwierdzeń, że ktoś się za niego wstydzi. 

Stwierdził, że pani Ania niejednokrotnie wchodzi w jego kompetencje. Dodał, że nikt nie 

może mu wskazywać gdzie ma być, a gdzie nie musi.  

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję. Zapewnił, że sprawą świetlic zajmie się Komisja 

SSiPP, a potem jeżeli zaistnieje taka potrzeba to będzie to tematem również wspólnego 

posiedzenia komisji. 

 Radna Wioletta Tomoń była kolejnym mówcą. Wspomniała o wykonanej zatoczce 

autobusowej w Wieniotowie. Zapytała w związku z tym, czy już mogą tam dojeżdżać busy? 

Ułatwiłoby to w znaczy sposób komunikację zwłaszcza starszych osób zamieszkałych tam. 

Wójt Gminy odpowiedział, że głownie chodziło o to, aby autobus szkolny mógł tam wjechać. 

Zapewnił, że wkrótce busy będą tam zajeżdżały. 

 Radny Marek Rojek zabrał głos. Powiedział o komputerach jakie posiada Rusowo.            

Są tylko trzy nowe, reszta to stary sprzęt, wymagający wymiany. Zapytał co się dzieje             

z komputerami, które Ustronie pozyskało z projektu? Z tego co on wie, to leżą one bez sensu 

w kartonach  straży w Ustroniu. Zaproponował, aby oddać je do straży w Rusowie gdzie będą 

wykorzystywane. Sprzęt nawet nowy, który leży dłuższy czas niewykorzystywany psuje się. 
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Przewodniczący poprosił panią Dyrektor Zespołu Szkół o wypowiedź w tej sprawie. 

Powiedziała ona, że to czy można je przenieść zależy z jakiego projektu pochodzą, jaki czas 

obejmuje projekt. Ona sama nie wie w ramach jakiej dotacji były one pozyskane.                 

Radny Andrzej Basarab wyjaśnił, że komputery te nie leżą bez celu w kartonach. W czasie 

sezonu były wykorzystywane. Ponadto muszą one przez pięć lat przebywać w tej jednostce. 

Nie można ich ruszyć. Wyjaśnienia uzupełnił Dyrektor GOK- u. Powiedział, że lada dzień 

ruszy kafejka internetowa i komputery te będą wykorzystywane częściej. Odbywać będą się 

też zajęcia szkoleniowe w obsłudze komputera dla seniorów. Pan Dyrektor musi tylko 

wygospodarować środki dla pracownika, który to poprowadzi. 

 Ponownie głos zabrała Radna Anna Britzen. Powiedziała, że mimo jej słów krytyki 

ona i mieszkańcy są wdzięczni Wójtowi. W imieniu całej wioski Radna podziękowała                

za wykonane oświetlenie koloni i wycięcie samosiejki. Poprosiła jednak, aby to co zostało 

wycięcie zabrać z przydroża. 

 Wójt wraz z Przewodniczącym Rady złożyli na ręce pani Britzen jako reprezentantki 

Koło Gospodyń Wiejskich, na ręce Sołtysa Wsi Rusowo oraz pana Adama Szostak 

podziękowania za pomoc w przygotowaniach i udział w Dożynkach Gminnych. 

 AD. 9. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady poruszył temat głosu mieszkańców na posiedzeniach rady.          

Jest to jak stwierdził, odwieczny problem. Mieszkańcy mają głos przed podejmowaniem 

uchwał i decyzji. Mogą się w sprawach projektów w pełni wypowiedzieć. Dzisiaj 

Przewodniczący słyszy uwagi, że nie mogą skomentować podejmowanych uchwał,                  

bo nie mają już możliwości wypowiedzi. Oznajmił, że będzie udzielał głosu mieszkańcom                

w każdym momencie sesji, gdy uzna, że jest taka potrzeba i wypowiedź może mieć wpływ            

na podejmowane decyzje. Zaznaczył, że nie będzie pozwalał nadużywać swojej dobrej woli. 

 Następnie Przewodniczący podziękował Radnym, zaproszonym gościom oraz 

mieszkańcom za przybycie. Po czym zamknął XII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
30

- 14
00

. 

 

 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 

 


