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PROTOKÓŁ NRXII/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła XII Sesję Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. Powitała serdecznie Radnych, Skarbnik Gminy Katarzynę Kruszyńską, Sekretarza 

Gminy Tomasza Groblę, zaproszonych gości Prezesa Stowarzyszenia Rybacka Lokalna 

Grupa Działania Morze i Parsęta Bogdana Błaszczyka, Wiceprezesa Rybacka Lokalna Grupa 

Działania Morze i Parsęta Ryszarda Klimczaka, Mecenas Martę Thiele-Staszewską,  

Sołtysów Gminy oraz wszystkich zebranych na sesji. Stwierdziła quorum – obecnych 15 

radnych (lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu).  

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XI z XI Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2015 roku 

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Wybory ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz do Sądu 

Rejonowego w Kołobrzegu 

a) Przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

b) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

c) Wybory – głosowanie tajne. 

d) Ogłoszenie wyników. 

e)  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.- Druk nr 1.  

2) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu- 

Druk nr 2. 

3) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu– 

Druk nr 3.  

4) Zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu- 

Druk nr 4. 

5) Powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników - Druk nr 5 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 
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Druk nr 6 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/79/2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Ustronie Morskie do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum” – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8- w sprawie opłaty targowej – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

dyskusja, podjęcie uchwały 

Druk nr 11 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 

rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 12 – w sprawie opłaty miejscowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 13 – w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 14 –w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 15 – w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno wypoczynkowe – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 16 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 17 – w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Druk nr 18 – w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów 

potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 19 – w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
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odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 20 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Biazik na działanie Wójta Gminy 

Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały.  

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

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie sesji. 

Radny Andrzej Basarab wnioskował o zmianę porządku obrad w związku z obecnością 

przedstawicieli Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Morze i Parsęta. 

Zaproponował, aby przejść do druku nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/79/2015 r.                   

w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia pod nazwą 

Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie widzi Pana Wójta. Oznajmił, że statut Rady 

Gminy § 21 pkt 2 mówi, że w sesjach Rady uczestniczą z głosem doradczym Wójt oraz 

Sekretarz i  Skarbnik. Odczytał § 31 pkt. 3 oraz § 32, że interpelacje i zapytania są kierowane 

do Wójta. Oznajmił, że wg statutu Gminy w sesji Pan Wójt musi uczestniczyć, a Pana Wójta 

nie widzi. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, jest to kwestia obowiązku uczestnictwa 

organu wykonawczego w posiedzeniach jest przesądzona. Dodała, że Wójt może w sesjach 

uczestniczyć, natomiast obligatoryjnie nie musi. Dopowiedziała, że jest to przesądzone na 

gruncie orzecznictwa.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest aktualny statut Gminy Ustronie Morskie z 2003 

roku. Oznajmił, że praktycznie sesje i komisje będą się odbywały bez Pana Wójta. 

Dopytywał, gdzie jest podstawa prawna. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że nikt nie może zmusić Wójta, Prezydenta 

czy Burmistrza do uczestnictwa w obradach.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, iż Radny Wajgert źle tłumaczy. Podkreślił, 

że w momencie, kiedy Pan Wójt idzie na urlop wyznacza osobę zastępczą, która go 

reprezentuje (Pani Skarbnik, Pan Sekretarz). Dopowiedział, że jeżeli jest orzecznictwo, to jest 

to akt wyższy niż statut Gminy.  

Radny Denis Tomala powiedział, że ma wątpliwości co do orzecznictwa. Dopytywał, czy 

Sąd brał pod uwagę statut Gminy. Dodał, że w ustawie o samorządzie gminnym nie ma 

zapisu mówiącego o obowiązku Pana Wójta na sesjach, natomiast jest zapisane, że Rada 
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Gminy określa statutem, które jest lokalnym prawem. Oznajmił, że ma wątpliwości co do 

usług Pani Prawnik, ponieważ Pani Radczyni doradzała, że Rada nie ma prawa wnosić zmian 

do uchwał, jeżeli Pan Wójt się nie zgodzi.   

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na początku sesji powinno być przedstawione pisemne 

upoważnienie  Pana Wójta, kto go reprezentuje.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że statut Gminy nie nakłada uczestnictwa 

Wójta. Dodała, że nie jest napisane, że Wójt musi uczestniczyć tylko uczestniczy tak jak 

Radni, Sekretarz, Skarbnik.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zapytania i interpelacje są kierowane do Wójta. Dodał, 

że skoro nie ma Wójta nie ma interpelacji i zapytań.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że skoro Pani Mecenas popiera, 

że Wójt może, a nie musi uczestniczyć może w przyszłości będzie uczestniczył. 

Zaproponowała, aby po głosie mieszkańców przejść do druku numer 6 w sprawie zmiany 

uchwały nr VIII/79/2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do 

Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania „Morze i Parsęta” oraz 

zmienić w punkcie 4 w wyborach ławników punkt a jako pierwszy, następnie punkt drugi, 

trzeci i czwarty z podjęcia uchwał, następnie punkt piąty punkt b powołanie komisji 

skrutacyjnej, punkt jeden jako punkt szósty wybory ławników na kadencję 2016-2019, punkt 

piąty jako punkt siódmy powołanie komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń 

kandydatów na ławników. Dodała, że do druku numer dziewięć autopoprawkę przedstawi 

Pani Skarbnik. 

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Radny Denis Tomala powiedział, że złożył do Pani Przewodniczącej apel dotyczący 

poprzednich sesji. „Szanowna Pani Przewodnicząca!, Państwo Radni. Zdecydowałem się 

wystosować pismo dotyczące bardzo trudnej sytuacji, która panuje podczas trwania obrad 

Rady Gminy od momentu powołania obecnej Rady Gminy,  mianowicie bardzo poważny 

problem leży w komunikacji między Wójtem Gminy, jego pracownikami a Radnymi obecnej 

kadencji. Niebawem mija rok odkąd wspólnie piastujemy funkcje Radnych Gminy Ustronie 

Morskie na rzecz mieszkańców Gminy, którzy obdarzyli nas jak i zarówno Wójta mandatem 

zaufania publicznego. Niestety pomimo upływającego czasu warunki obradowania są na 

bardzo niskim poziomie, gdzie jak sądziłem mamy do czynienia z ludźmi wykształconymi i 

obytymi społecznie, osobami, którzy zachowują się z godnością w miejscu pracy i poza nim, 

zwłaszcza kiedy piastują ważne funkcje społeczne. Odnoszę wrażenie, że Pan Wójt i jego 

pracownicy merytoryczni mają poczucie, że uczestniczą w pracach "zespołu Pana Wójta ds. 
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Opiniowania życzeń Pana Wójta" a nie Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie i trudno jest mi 

wyprzeć owe wrażenie zwłaszcza, kiedy podczas obrad zachowanie Pana Wójta jest po prostu 

skandaliczne i niedopuszczalne jako człowieka a przede wszystkim osoby publicznej, która 

winna jest zachowania życzliwego, uprzejmego a przede wszystkim kulturalnego czego Pan 

Wójt nie potrafi okazać na obradach Rady Gminy. Zasady obrad nie powinny być obce Panu 

Wójtowi oraz jego pracownikom, gdzie bez podniesienia ręki i bez zgody Przewodniczącej 

Rady Gminy nie można zabierać głosu. Niestety ta zasada nie dotyczy samego Wójta oraz 

pracowników, wypowiedzi Radnych są przekrzykiwane przez Wójta bez uprzedniego 

udzielenia głosu przez Panią Przewodniczącą, ponadto zdarzało się, że Pan Wójt po prostu 

obrażał innych uczestników obrad naruszając ich godność. Z przykrością stwierdzam, że Pan 

Wójt jest  często nieprzygotowany merytorycznie do tematów poruszanych na obradach, które 

są bardzo istotne w świetle prawa administracyjnego, bo przecież wszyscy chcemy kierować 

się sumiennością i pracowitością, która ma przynieść korzyści dla naszej Gminy, a przede 

wszystkim dla naszych mieszkańców. Niestety trudno się pracuje w warunkach, gdzie ktoś 

nieustannie zakłóca konwersację i jest to nikt inny jak sam Wójt, przedstawiciel naszej 

Gminy, którego  popis aroganckiego zachowania mieliśmy na poprzedniej sesji. Pan Wójt 

oraz jego pracownicy merytoryczni świadomie wprowadzają Radę w błąd, działając na jej 

szkodę. Ostatnim przykładem był temat dotyczący dotacji na inwestycję Euro boiska, gdzie 

Pan Wójt wymienił kwotę dofinansowania w wysokości 1 mln. zł, a na piśmie kwota 

wynosiła 767 tyś.zł. Czy była to plątanina słów czy jawne okłamanie nie wymagające 

kompetencji osoby piastującej stanowisko Wójta Gminy? Natomiast Pani Skarbnik 

kwestionowała proponowane zmiany w budżecie, zarzucając, Radzie brak podstaw prawnych 

do takich zmian, lecz jak się okazało Instytucja Nadzorująca nie miała w tej kwestii żadnych 

zastrzeżeń. Kolejnym przykładem jest absurdalna wręcz próba wmówienia Radnym, że nie 

mają prawa do zmian w projekcie uchwał, jeżeli Wójt nie wyraża zgody. Jak mogliśmy się 

przekonać, Wojewoda żadnej zmiany nie uchylił. Jako Rada jesteśmy organem stanowiącym i 

kontrolnym Gminy, naszym zadaniem jest tworzyć nie niszczyć, dlatego apeluję do Pani 

Przewodniczącej aby Pan Wójt otrzymywał prawo głosu do przedstawiania projektów uchwał 

i przedstawienia swojego stanowiska oraz w chwili, gdy zostanie zadane pytanie przez 

Radnych. Proszę o odbieranie głosu, przez Panią Przewodniczącą, podczas gdy Pan Wójt 

zaczyna notorycznie  atakować Radnych doprowadzając obrady pisząc kolokwialnie do 

poziomu barowej kłótni. Każde zabranie głosu przez Pana Wójta bez uprzedniej zgody Pani 

Przewodniczącej proszę zaprotokołować dosłownie, cytując całą wypowiedź aby wyborcy 

mieli świadomość zachowania Pana Wójta lub jeżeli Pani Przewodnicząca uzna za bardziej 

stosowne, całkowicie nie uwzględniać wypowiedzi, które nie są za zgodą Pani 

Przewodniczącej. Zwracam się z prośbą o rozważenie skrócenia  Sesji i zamknięcie obrad, 

jeśli Pan Wójt lub inni uczestnicy zakłócają porządek obrad i pomimo próśb oraz upomnień 

nie stosują się do Statutu Gminy Ustronie Morskie, gdzie jasno i klarownie są opisane zasady 

obrad Rady Gminy. Jako  Radni, otrzymaliśmy zaufanie swoich wyborców i podejmujemy w 

ich imieniu bardzo istotne decyzje dla nas wszystkich, dlatego musimy pracować w 

odpowiednich warunkach aby nasze decyzje były przemyślane i słuszne bez nieustannej presji 

wynikającej z nadpobudliwości emocjonalnej ze strony Pana Wójta i jego pracowników. 

Przecież naszym zadaniem jest polepszenie życia społecznego w naszej Gminie dla 

wszystkich mieszkańców a przede wszystkim tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i 
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wsparcia ze strony Gminy. Zamiast tracić cenny czas na potyczki słowne skupmy się proszę 

na tym co jest ważne i niezwykle istotne dla naszej Gminy” 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że wysłuchał tych słów z przykrością i obrzydzeniem. 

Oznajmił, że to co dzieje się pomiędzy poszczególnymi osobami nie dotyczy całej rady, 

ponieważ jeżeli ktoś prowokuje dostaje odpowiedź zwrotną. Stwierdził, że nie spotkał się z 

sytuacją taką, żeby Wójt lub którykolwiek z pracowników potraktował go źle lub innych 

Radnych. Prawdą jest, że Rady Tomala często Pana Wójta prowokuje. Dodał, że jest 

zaskoczony zarzutem braku merytoryczności ze strony pracowników Gminy.  Oznajmił, że są 

dopuszczalne pewne granice, które pracownicy Gminy mogą przekazać lub nie mogą. 

Powiedział, że szanuje duży wkład pracy Radnego Tomali oraz jego rzeczowość, że 

zweryfikuje to jeśli chce, żeby się wszyscy pod pismem podpisali, ponieważ pismo zawiera 

określone sprawy, które nie koniecznie zgadzają się z prawdą.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zamknęła dyskusję. Przeszła do głosowania 

nad przyjęciem protokołu nr  XI z XI Sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2015 roku 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XI/2015: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

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

informacja o przeprowadzonych przetargach: 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Radni otrzymali w załączeniu do porządku 

obrad wydruk dot. realizacji uchwał, przetargów i udzielonych zamówień publicznych 

(załącznik nr 2, nr 3, nr 4 do protokołu). Dodał, że informacja dot. przetargów na zbycie 

nieruchomości Gminnych mówiąca o działkach na obszarze Wieniotowa, stwierdza iż wynik 

przetargu jest pozytywny. Oznajmił, że z chwilą wpływu środków na konto i sfinalizowaniu 

transakcji aktem notarialnym można mówić o tym, że nieruchomości zostały sprzedane. 

Przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem Urząd jest zobowiązany w ciągu 7 dni przekazać 

wiadomość do informacji publicznej. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy przy ogłoszeniu o przetargu nie powinno być 

umieszczone imię i nazwisko kupującego. Dopytywał, czy jest tajemnica i ochrona danych 

osobowych. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska zapytał, czy chodzi o kwestie nabycia nieruchomości. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego                                

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że w momencie sporządzenia informacji nie 

było podpisanego aktu notarialnego dlatego jest zapis – ustalono nabywcę, ponieważ trudno 
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ocenić czy dojdzie do podpisania aktu notarialnego. Dodała, że jedna z działek została 

sprzedana, natomiast zawarcie umowy co do drugiej działki nastąpi w późniejszym terminie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jako wynik 

przetargu podaje się nabywcę, czy dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego                                

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że po ustaleniu na nabywcę.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że jak jest podpisany akt notarialny jak 

najbardziej można podać imię i nazwisko nabywcy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w momencie sporządzenia załącznika do 

porządku obrad nie było podpisanego aktu.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, iż na dzień dzisiejszy jest informacja, kto 

nabył działkę i jest podpisany akt notarialny. Zapytał, co jest powodem, że Gmina nie chce 

udzielić informacji kto nabył działkę.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nikt nie powiedział, że Gmina nie chce 

udostępnić takiej informacji.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego                                

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że nabywcą nieruchomości 35/26 jest Pan 

Janusz Wawszczyk.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzenia 

przetargów oraz rokowań o zbyciu nieruchomości mówi jasno, kiedy jest to informacja 

publiczna i kiedy należy ja podawać. Przypomniał, że Radni mają zastrzeżenia do opinii Pani 

Mecenas, a teraz próbuje się wprowadzić Radę w błąd podając nieprawdziwe informacje. 

Oznajmił, że jest mu z tego powodu niezmiernie przykro, że blokuje się Panią Wiesie, która 

doskonale wie jakie informacje i kiedy musi wywiesić. Dodał, że szkoda, że trzeba się bawić 

w takie przepychanki słowne i tracić czas.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego                                

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że drugim nabywcą ustalona została Spółka 

Moderator Inwestycje. 

3. Głos mieszkańców. 

Brak. 

Druk nr 6 - w sprawie zmiany uchwały nr VIII/79/2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Ustronie Morskie do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” - dyskusja, podjęcie uchwały 
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że dwóch delegatów już jest wyznaczonych w grupie. 

Zapytał, czy według statutu Stowarzyszenia jest wymagana uchwała Rady Gminy w którą 

będą oddelegowani przedstawiciele Gminy. Oznajmił, że z tego co wie, jest to Pan Wójt 

Gminy i Pan Marek Iwańczyk.  

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że sprawdził dokumenty Stowarzyszenia z 

których wynika, ze Rada Gminy wyraża wolę przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej w 

formie uchwały Rady Gminy. Dodał, że Ustronie Morskie ten warunek spełniło. Oznajmił, że 

w opinii prawnika Stowarzyszenia jest tak, że jeśli Rada w swojej uchwale zawarła punkt: 

wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie następuje domniemanie, 

że Rada deleguje na Wójta uprawnienia do wyznaczenia przedstawicieli Gminy do organów 

naszego Stowarzyszenia. Dodał, że oprócz takiego rozwiązania istnieją jeszcze dwa inne, że 

Rada Gminy w swojej uchwale w sposób wyraźny deleguje takie uprawnienia dla Wójta 

pisząc literalnie, że upoważnia się Wójta do delegowania swoich przedstawicieli. 

Poinformował, że trzecie rozwiązanie, które przyjęła Rada Gminy w Kołobrzegu to takie, 

kiedy Rada literalnie w swojej uchwale zawiera nazwiska osób, które są delegowane do 

Stowarzyszenia. Powiadomił, że w dokumentach RLGD znajdują się dwa dokumenty: 

uchwała VIII/79/2015, gdzie wyraża wolę przystąpienia do Stowarzyszenia zawierająca                  

§2 wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Poinformował, że 

drugi dokument to pismo z dnia 22.07.2015 roku podpisane przez Pana Wójta, gdzie w 

związku z przystąpieniem Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia zgodnie z § 22 statutu 

do uczestniczenia w pracy rady rybackiej proponuje jako przedstawiciela Pana Marka 

Iwańczyka, a do pracy w składzie Zarządu Stowarzyszenia do komisji rewizyjnej proponuje 

się Pana Jerzego Kołakowskiego. Podkreślił, że te dokumenty były podstawą do tego, że 

walne zgromadzenie uznało te osoby jako przedstawicieli Gminy Ustronie Morskie i poprzez 

głosowanie wybrało jednego z przedstawicieli do komisji rewizyjnej  i jednego do Rady 

Rybackiej. Dopowiedział, że z punktu widzenia prawnego dla Stowarzyszenia sprawa jest 

zamknięta. Powiedział, że słyszał, iż Radni mają obiekcje, dlatego jeżeli Rada Gminy zmieni 

swoje postanowienie i oddeleguje innych przedstawicieli to powinna wycofać tych 

oddelegowanych przez Wójta a na najbliższym zgromadzeniu walnym Stowarzyszenia 

zostanie podjęta uchwała o wycofaniu delegatów, których wskazał Pan Wójt i zostaną 

zaproponowani delegaci, których wskaże Rada Gminy. Oznajmił, że uważa, iż jest to tylko                

i wyłącznie sprawa Rady w jakiej formie są podejmowane uchwały.  

Wiceprzewodniczący RLGD Ryszard Klimczak powiedział, że procedowanie tych 

rozwiązań, które zostały przyjęte w statucie dotyczące Rady Rybackiej jak i pozostałych 

organów stowarzyszenia decyzją walnego zgromadzenia zostały daleko posunięte w postaci 

rejestracji dokumentów w rejestrze sądowym w związku z czym przedstawiciele Gminy 

Ustronie Morskie zostali zgłoszeniu do rejestru sądowego jako przedstawiciele władz 

statutowych Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”. Oznajmił, 

że jeżeli zostanie podjęta nowa uchwała będzie musiała zostać przeprowadzona przez walne 

zgromadzenia oraz zmiany te  będą musiały zostać naniesione w KRS. Podkreślił, że jest to 

istotne, ponieważ dokumenty te będą bardzo ważne przy składaniu lokalnej strategii rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa do Urzędu Marszałkowskiego. Powiadomił, że termin jest 
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bardzo krótki, a ogłoszenie o naborze strategii ukazało się 9.10.2015 roku. Poinformował, że 

wszystkie grupy mogą składać strategię, która w załącznikach będzie musiała mieć zgodność 

pełnej dokumentacji ze statutem, z wpisami w KRS oraz uchwałami Rad Gmin. Podkreślił, że 

termin ostateczny złożenia lokalnych strategii upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku. 

Powiadomił, że Stowarzyszenie na obecna chwilę jest na ostatnim etapie tworzenia strategii i 

9 listopada zamykana jest praca nad strategią. Oznajmił, że decyzje, które podejmie Rada 

Gminy Ustronie Morskie mogą wprowadzić utrudnienia. Dodał, że wola członka 

Stowarzyszenia jest wolą nadrzędną i Stowarzyszenie będzie musiało się nad nią pochylić.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, jak inne samorządy oddelegowały delegatów. Powiedział, że 

ma uchwały innych samorządów, gdzie zostali wyznaczeni przedstawiciele do 

reprezentowania, albo został zawarty zapis, że Wójt ma wyznaczyć delegatów. Stwierdził, że 

w uchwale Gminy Ustronie Morskie nie ma żadnego z ww. zapisów. Oznajmił, że pamięta, 

jak Pan Sekretarz na czerwcowej sesji informował Radnych, że dobrze zrobiono przystępując 

do Stowarzyszenia, a delegatów wyznaczy się na najbliższej sesji we wrześniu, ponieważ jest 

na to czas. Dopowiedział, że była sesja w lipcu i sierpniu, gdzie można było delegatów 

wybrać. Stwierdził, że w związku z tym on i większość Radnych uważa się za oszukanych, że 

nie zostali poinformowani, że Rada wyznacza. Dopowiedział, że Rada nie dała upoważnienia 

Wójtowi do wyznaczenia delegatów, a Wójt sobie sam wyznaczył. Stwierdził, że została 

zrobiona manipulacja Radnymi.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że apeluje do kolegów i koleżanek Radnych o 

rozsądek. Dodał, że są pewne niedomówienia i wątpliwości. Dopowiedział, że nie została 

sprecyzowana uchwała. Oznajmił, że nie będzie osądzał po której stronie powstała luka 

prawna, ale apeluje, aby pozostawić kandydatów, ponieważ za dużo Gmina może stracić. 

Zapytał, czy zmiana osób ma tak wielkie znaczenie. Podkreślił, że uważa, że nie ma to 

znaczenia, ponieważ najważniejsze jest to, że Gmina jest w Stowarzyszeniu i będzie mogła 

ubiegać się o środki. Poinformował, że na przyszłość trzeba być czujnym. Zapytał, czy jeżeli 

środki zostaną rozdysponowane to czy będzie to problem prawny zmienić osoby w składzie. 

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że w statucie jest zapis, iż kompetencja 

walnego zgromadzenia powoduje, że ma prawo odwoływać i powoływać nowych członków 

organów. Dodał, że dla Stowarzyszenia jest to kwestia zwołania walnego, dokonania 

procedury  i zmian w KRSie. Dopowiedział, że składanie do innych organów dokumentów, 

których potrzeba może być w tym czasie niezgodne, natomiast Radni mają prawo w czasie 

trwania całej Kadencji odwoływać i powoływać nowych członków. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, na kiedy jest planowane najbliższe 

walne. 

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że na koniec listopada lub w pierwszej 

połowie grudnia, ponieważ na podstawie uchwały walnego zgromadzenia zostanie przyjęta 

lokalna strategia rozwoju, która zostanie przedłożona do Urzędu Wojewódzkiego.   
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Wiceprzewodniczący RLGD Ryszard Klimczak powiedział, że będzie to ostatnie walne 

przed złożeniem tak ważnego dokumentu. Przypomniał,  że to co będzie zawarte w lokalnej 

strategii musi być zgodne z pozostałymi danymi. Dodał, że jeśli Radni zdecydują się na 

wprowadzenie zmian, do czego mają pełne prawo spowoduje to komplikacje, ponieważ 

Stowarzyszenie nie zdąży tych zmian, które należy przeprowadzić poprzez walne wprowadzić 

w KRSie. Poinformował, że nad strategia pracuje się na zasadzie przepuszczeń, że jest to 

robione dobrze. Powiadomił, że nie ma jeszcze podstawy prawnej jak budować tego typu 

lokalne strategie, dlatego też jest ona budowa tylko i wyłącznie przez doświadczenie i 

wyczucie, tak aby dla Gmin i mieszkańców tych terenów zabezpieczyć progi finansowe, które 

są w programie „ Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Oznajmił, że ma nadzieję, że do tego 

czasu ukaże się akt prawny, który będzie dawał podstawy do złożenia strategii do Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że walne wprowadzi uchwałę Rady Gminy swoją 

uchwałą i następnego dnia można zmienić osoby w KRSie.  

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że następnego dnia można złożyć wniosek, 

natomiast termin wprowadzenia jest niezależny od Stowarzyszenia.  

Radny Denis Tomala powiedział, że uważa, iż apel, który składał Radny Andrzej Basarab do 

Radnych powinien zostać złożony do Pana Wójta i Urzędników, gdyż jest to kolejny przykład 

kiedy Radni zostali wprowadzeni w błąd na czerwcowej sesji.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zabolały go słowa Radnego Andrzeja Basaraba 

skierowane do Radnych. Dodał, że myślał, że obradując wszystkie akty prawne 

przygotowywane i zgodne są z literą prawa, a wszystko co jest przygotowywane jest na 

zasadzie badania czujności Radnych.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że ubolewa nad tym, że Radni tak to odczytali. Dodał, 

że Radni mają prawo odczytać i zrozumieć w taki sposób. Oznajmił, że nikt nikogo nie chce 

oszukiwać i nie można ciągle patrzeć, że Urząd oszukuje i wprowadza w błąd bo myślenie 

takimi kategoriami nie buduje, a wręcz rujnuje. Przypomniał, że został przedstawiony 

Radnym projekt uchwały i można mieć pretensje tylko do autora uchwały, a nie do niego.              

Za zgodność z prawem podpisuje się ktoś pod projektem i te słowa powinny być skierowane 

do tej osoby. Oznajmił, że apelował dlatego, ponieważ w ciągu roku kalendarzowego kiedy 

środki zostaną przyznane można dokonać zmian. Zapytał Radnego Wajgerta czy chodzi                         

o personalne rozgrywki osobowe czy o pozyskanie środków.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy Gmina może stracić finansowo przy zmianie uchwały.  

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że Gmina nic finansowo nie straci. Dodał, że 

dopiero po przyjęciu przez Urząd Wojewódzki Lokalnej strategii rozwoju na bazie wskaźnika 

rybackości zostanie grupie rybackiej przyznana pula funduszy.  

Wiceprzewodniczący RLGD Ryszard Klimczak powiedział, aby Radni nie obawiali się                      

o środki finansowe pod warunkiem, że strategia zostanie zaakceptowana. Powiadomił, że w 
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statucie stowarzyszenia jest zapisany punkt, który dotyczy bardzo mocno Gminy Ustronie 

Morskie. Dodał, że  wg § 6 ppkt 1 statutu do celów stowarzyszenia należy min.  realizacja 

strategii rozwoju nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę miasto 

Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg, Gminę Ustronie Morskie przyjętą do realizacji w dniu 30 

stycznia 2014 roku. Podkreślił, że inne Gminy tak wprost nie mają wpisanego celu do 

realizacji. Powiedział, że Rada Rybacka będzie decydowała jak wnioski będą aplikowane                 

i oceniane.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że te osoby nie zostały z przypadku wybrane. 

Przypomniał, że Pan Marek Iwańczyk jest jedynym rybakiem w Radzie i poprzednim 

delegatem grupy rybackiej. Podkreślił, że w ocenie Urzędu prawo nie zostało złamane. 

Oznajmił, że jeśli zostało złamane to są do tego odpowiednie organy tj. Sąd administracyjny i 

prokuratura.  

Radna Marzena Molcan zapytała czy chodzi o uzupełnienie rzeczy, które nie zostały 

uzupełnione w poprzedniej uchwale czy też chodzi o wymianę członków.  Podkreśliła, że jeśli 

chodzi o uzupełnienie uchwały to jest za jej wycofaniem, ponieważ nie ma Pana Wójta bo jest 

na urlopie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie decyduje o tym on, tylko cała Rada. Oznajmił, że 

jeden Radny wśród 15 nic nie znaczy. Poinformował, że rozmawiał z Panem 

Przewodniczącym Stowarzyszenia i w związku z tym, aby ta uchwała była zgodna należałoby 

zmienić § 2 i napisać, że anuluje się decyzję Wójta Gminy z 22.07.2015 roku wyznaczającą 

delegatów we władzach Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i 

Parsęta”, § 2 przesunąć na § 3 a § 3 na § 4.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że skoro nie ma  kandydata, którego chce zgłosić klub 

to czy ma to znaczenie czy uchwałą zostanie podjęta na następnej sesji. Prosił, aby uszanować 

nieobecność Pana Wójta, ponieważ na poprzedniej sesji nie było Radnego Iwańczyka i Radni 

się zgodzili. Apelował, aby dać szansę każdemu. Oznajmił, że nie ma znaczenia, czy uchwała 

zostanie podjęta w listopadzie czy w grudniu.  

Radny Denis Tomala powiedział, że nie można brać pod uwagę absencji którychkolwiek 

osób, ponieważ poprzednim razem był ten projekt i Pan Wójt doskonale wiedział, że będzie 

też na tej sesji, więc gdyby był zainteresowany na pewno by był obecny. Przypomniał, że 

zarząd Stowarzyszenia ma terminy i będzie później problem z KRSem . 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że doskonale pamięta wypowiedź Pana Wójta 

z ostatniej sesji Rady Gminy. Dodał, że powiedział mniej więcej tak : „ skoro tak bardzo chce, 

wybierzmy Wajgerta, niech zobaczy jaki to słodki chleb”.  

Radny Stanisław Bęben złożył wniosek formalny o 10 minut przerwy.  

Po przerwie.  
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Radna Marzena Molcan w imieniu Klubu „Sami Swoi” złożyła wniosek formalny o 

wycofanie projektu uchwały w związku z nieobecnością jednego z kandydatów.  

GŁOSOWANIE za wycofaniem projektu uchwały 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych (brak Radnej S. Kręglewskiej i Radnego                

R. Żołnierczuka) 

Oddano 5 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie. 

 

Radny Zenon Wajgert odczytał treść projektu uchwały. Powiedział, że w uchwale                        

nr VIII/79/2015 z dnia 24 czerwca 2015 Rada Gminy wyraziła wolę przystąpienia, oraz 

przyjęła statut tworzącego się Stowarzyszenia pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” z siedzibą w Kołobrzegu. Dodał, że w tej Uchwale Rada Gminy nie 

wyznaczyła osób do reprezentowania Gminy w organach Stowarzyszenia, ani nie dała 

upoważnienia Wójtowi Gminy Ustronie Morskie do takich działań. Wszystkie pozostałe 

samorządy znajdujące się w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Morze i Parsęta” 

uchwałami Rady wyznaczyły osoby do reprezentowania ich w tym Stowarzyszeniu, dlatego 

jest zasadnym, żeby dokonać zmian w uchwale nr VIII/79/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.  

Radna Marzena Molcan zaproponowała na kandydata do Stowarzyszenia  pod nazwą 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” Sekretarza Gminy Pana Tomasza 

Groblę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla wyraził zgodę na kandydaturę. 

Radny Denis Tomala zgłosił Radnego Marka Iwańczyka. 

Radny Marek Iwańczyk wyraził zgodę. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zgłosił kandydaturę Radnego Zenona Wajgerta 

argumentując, że Pan Wójt nie neguje tego kandydata.  

Radny Zenon Wajgert wyraził zgodę. 

 

GŁOSOWANIE – kandydat Sekretarz Gminy Tomasz Grobla 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych (brak Radnego R. Żołnierczuka) 

Oddano 5 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie 
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GŁOSOWANIE – kandydat Marek Iwańczyk 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie 

 

GŁOSOWANIE – kandydat Zenon Wajgert 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Do reprezentowania Gminy Ustronie Morskie w organach zarządzających Stowarzyszenia  

pod nazwą Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” wybrano Radnego Marka 

Iwańczyka oraz Radnego Zenona Wajgerta. 

 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że należy wyznaczyć osobę do głosowania zgodnie z                

§ 15 pkt 7 statutu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” 

 

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że w statucie jest zapis, że Gmina jest 

członkiem zwyczajnym, gdzie każdy członek zwyczajny ma tylko jeden głos na walnym. 

Dodał, że w związku z tym Gmina delegując przedstawicieli powinna jednego z nich 

wyznaczyć do prawa głosowania, który dostanie mandat na walnym, gdzie drugi członek jest 

osobą wspierającą bez prawa głosu na walnym.  

Wiceprzewodniczący RLGD Ryszard Klimczak powiedział, że jeżeli Pan Iwańczyk nadal 

pozostał jako przedstawiciel Gminy, a przez walne został wybrany jako przedstawiciel Rady 

Rybackiej – najważniejszego organu zaproponował, aby już więcej obciążeń nie miał, 

ponieważ jako przedstawiciel Rady Rybackiej będzie miał bardzo dużą odpowiedzialność w 

związku z oceną wniosków. Zasugerował, że głos powinna mieć osoba, która będzie 

przedstawicielem do komisji rewizyjnej. Powiadomił, że jako walne będą musieli podjąć 

decyzję o zmianie w komisji rewizyjnej, ponieważ zgodnie ze statutem były wyznaczone dwa 

miejsca dla organów samorządu terytorialnego. Dopowiedział, że jedno miejsce zajął 

przedstawiciel Gminy Kołobrzeg, a drugie miejsce przedstawiciel Gminy Ustronie Morskie.  

Prezes RLGD Bogdan Błaszczyk powiedział, że w statucie są dwa miejsca dla 

przedstawicieli samorządu terytorialnego. Dodał, że Gmin jest siedem. Oznajmił, że może się 

tak zdarzyć, że jeśli zostanie wycofany Pan Kołakowski inna Gmina zgłosi swojego 

kandydata co nie gwarantuje, że Gmina Ustronie Morskie zajmie to samo miejsce. 

Powiadomił, że w walnym zebraniu uczestniczą osoby fizyczne – członkowie stowarzyszenia, 

osoby prawne – jednostki samorządu terytorialnego i przedstawiciele stowarzyszeń. 
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Powiadomił, ze regulamin mówi, że do komisji rewizyjnej wchodzi dwóch przedstawicieli 

jednostek samorządu terytorialnego. Przypomniał, że jednostek samorządu terytorialnego jest 

7, każda z nich oddeleguje po dwóch członków co da 14 osób z których do komisji rewizyjnej 

wybierane są dwie osoby poprzez głosowanie tajne. Oznajmił, że jeżeli wycofany zostanie na 

podstawie uchwały Pan Kołakowski to nie ma automatu, że następny przedstawiciel wchodzi 

na jego miejsce, gdyż muszą się odbyć kolejne wybory.  

GŁOSOWANIE – głos jako przedstawiciel Marek Iwańczyk 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 7 głosów „wstrzymujących” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr XII/97/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie zmiany uchwały nr VIII/79/2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie 

Morskie do Stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Rybacka Grupa Działania „Morze i 

Parsęta” została podjęta jednogłośnie. 

 

4. Wybory ławników sądowych do Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz do Sądu 

Rejonowego w Kołobrzegu 

a) Przedstawienie opinii zespołu opiniującego kandydatów na ławników. 

Przewodniczący Zespołu Opiniującego ds. wyboru ławników Radny Marek Leciaho 

odczytał stanowisko zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia                       

24.09. 2015 r. (załącznik nr 2 do protokołu). 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

Druk nr 2 – w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 

2015 r. poz. 1515), art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133) uchwala się, co następuje: Stwierdza 

się, że zgłoszenie Aliny Mierzejewskiej kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego                          

w Kołobrzegu uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez 

dalszego biegu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega podaniu do 

publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy 



str. 15 
 

Ustronie Morskie, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www. bip.ustronie-

morskie.pl 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu  została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3 – w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że stwierdza się, że 

zgłoszenie Małgorzaty Kręglewskiej kandydata na ławnika, złożone przez mieszkańców 

Gminy Ustronie Morskie, w dniu 29 czerwca 2015 r. uznaje się za niespełniające wymogów 

formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu  została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 4 – w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że stwierdza się, że 

zgłoszenie Katarzyny Ireny Kruszyńskiej kandydata na ławnika, uznaje się za 

niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez 

dalszego biegu  została podjęta jednogłośnie. 
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Powołanie Komisji Skrutacyjnej: 

Rady Denis Tomala zgłosił do Komisji skrutacyjnej Radnego Romana Żołnierczuka. 

Radny Roman Żołnierczuk nie wyraził zgody. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił do komisji skrutacyjnej Radnego Stanisława Bębna.  

Radny Stanisław Bęben nie wyraził zgody. 

Radna Marzena Molcan zgłosiła do komisji skrutacyjnej Radną Zofię Majewską. 

Radna Zofia Majewska wyraziła zgodę . 

Radny Piotr Barycki zgłosił do komisji skrutacyjnej Radną Sylwię Kręglewską. 

Radna Sylwia Kręglewska wyraziła zgodę. 

Radny Tomasz Rymaszewski zgłosił Radnego Andrzeja Basaraba. 

Radny Andrzej Basarab nie wyraził zgody. 

Radny Denis Tomala zgłosił do komisji skrutacyjnej Radną Marzenę Molcan.  

Radna Marzena Molcan wyraziła zgodę. 

Przerwa. 

Po przerwie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynął wniosek o 

usunięcie druku nr 7 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum”, ponieważ na komisji wspólnej nie został projekt 

zaopiniowany. Dodała, że Radni mieli zbyt małą wiedzę. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, kto złożył wniosek. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz przeprosił w imieniu Klubu 

Radnych „Porozumienie”, że zapomnieli tego zrobić na początku sesji. Oznajmił, że Radni 

uważają, że ich wiedza w tym temacie nie jest wystarczająca i oczekują kolejnej komisji na 

której będą mieli możliwość dopytania szczególnie w zakresie dotyczącym przyrody, 

pozwoleń na budowę. Dodał, że być może Radni będą kierować te zapytania do starosty, 

Wojewódzkiej kontroli zajmującej się ochroną środowiska, ponieważ uważają, że ta wiedza 

jest im potrzebna. Stwierdził, że w czasie komisji takiej wiedzy Radni nie uzyskali stąd 

wniosek z przeproszeniem, że osoby, które zostały zaproszone w tej sprawie czekają 

niepotrzebnie. Zaproponował wniosek o wycofanie. 
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że dziwi się, że Radni podjęli taką decyzję po 

dłuższym czasie konsultacji. Oznajmił, że Radni mogą nie podejmować uchwały, ale 

chciałby, żeby Pan urbanista – autor projektu odpowiedział na pytania i miał możliwość 

wypowiedzenia się w sprawie planu. Dodał, że jeżeli są wątpliwości, autor projektu może na 

nie odpowiedzieć, ponieważ będzie kolejna komisja i będą kolejne wątpliwości. 

Radny Denis Tomala powiedział, że dziwi się, że Radny Basarab mówi takie postulaty. 

Dodał, że na poprzedniej sesji Pan Basarab mówił, że sesja jest uroczysta, do podejmowania 

uchwał, a nie do pracowania nad tymi uchwałami czy udzielania szerokiego zakresu 

informacji.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, Radnego Tomalę o etykę i zachowanie. Podkreślił, że 

przyjechał Pan urbanista. Dodał, że pewna grupa osób ma wątpliwości. Oznajmił, że jeżeli 

Radni będą tak podchodzić, to przez pięć lat plan nie zostanie uchwalony.   

Radny Denis Tomala zapytał, czy Pan Wójt dostarczył oświadczenie dot. konfliktu 

prawnego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że na komisji wspólnej prosił o przesunięcie terminu, 

żeby była możliwość zapoznania się i wyrobienia stanowiska. Dodał, że popiera Radnego 

Basaraba. Dopowiedział, że jeżeli jest pan planista trzeba to uszanować, skorzystać. 

Oznajmił, że nikt nie mówi, że trzeba podjąć decyzję.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wniosek 

formalny został postawiony i jedynie można go wycofać. Dodał, że przekazał informację, że 

klub Radnych „Porozumienie” nie będzie za projektem głosował. Zapytał, czy jest sens 

przeciągać, jeżeli na komisji dyskusja będzie trwała, ponieważ Radni wiedzę będą chcieli 

uzyskać. Przypomniał, że zostaną wysłane zapytania do Urzędów, gdzie dostaną pełniejszą 

informację. Dodał, że potrzebują czasu, aby w pełni wiedzy móc podjąć uchwałę z pełnym 

przekonaniem, że robią to właściwie i należycie. Oznajmił, że jeżeli Radni uważają, że jest 

celowe, aby Pan urbanista przedstawiał i zajmował czas wiedząc, że i tak Radni będą na ten 

temat rozmawiać w późniejszym czasie może swój wniosek wycofać. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że może przyjechać na komisję , 

jeśli Radni sobie tego życzą. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział,  że osoby, których plan bezpośrednio dotyczy  

pytają jakie są perspektywy czasowe. Oznajmił, że praca nad planem trwa prawie 3 lata. 

Zapytał, czy Radni są w stanie złożyć deklarację zainteresowanym osobom, że jeszcze w tej 

kadencji ten plan zostanie uchwalony. Podkreślił, że Urząd musi udzielić zainteresowanym 

odpowiedź.  

Radny Denis Tomala powiedział, że może zadeklarować, że będzie głosował nad projektem, 

jak będzie miał pełną wiedzę. Oznajmił, że pośpiech w takich kwestiach z wątpliwościami nie 
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jest wskazany ze względu, że jest to bardzo istotna sprawa i dotyczy wszystkich mieszkańców 

tego obszaru.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział,  że pyta o ewentualną granicę czasową. 

Zapytał, czy wystąpienia do instytucji i posiedzenia komisji odbędą się w tym roku. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie jest to moment na takie dyskusje.  

GŁOSOWANIE – wniosek Radnego Krzysztofa Grzywnowicza – wycofanie uchwały w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie 

Centrum: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Uchwała została wycofana. 

 

Radny Stanisław Bęben przypomniał, że złożył wniosek o wysłuchanie planisty. 

GŁOSOWANIE – wniosek Radnego Stanisława Bębna – wysłuchanie planisty: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Wybory ławników – głosowanie tajne. 

 

Radna Sylwia Kręglewska odczytała regulamin głosowania w wyborach ławników do 

sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 29 

października 2015 r. (załącznik nr 3 do protokołu).  

Radni w kolejności alfabetycznej podchodzili do urny i oddawali swój głos na karcie 

oznaczonej pieczęcią Rady Gminy.  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że za wybranych ławników do Sądu Rejonowego w 

Kołobrzegu uważa się Panią Magdalenę Barbarę Michalską oraz Panią Bożeną Magdalenę 

Sitnik. Dopowiedziała, że Panią Agnieszkę Ewelinę Pietrzykowską i Pana Jana Mirosława 

Oksenfelda uważa się za wybranych do Sądu Okręgowego w Koszalinie. Odczytała protokół 

z przeprowadzonych wyborów na ławników do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu (załącznik 

nr 4 do protokołu) oraz do Sądu Okręgowego (załącznik nr 5 do protokołu). 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  
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Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2015 r. do 2019 r.  została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 5 powołanie komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów 

na ławników; 

Radny Andrzej Basarab zgłosił do komisji Radnego Marka Leciaho. 

Radny Marek Leciaho wyraził zgodę. 

Radny Andrzej Basarab zgłosił do komisji Radnego Denisa Tomalę. 

Radny Denis Tomala nie wyraził zgody. 

Radny Marek Leciaho zgłosił Radnego Andrzeja Basaraba. 

Radny Andrzej Basarab nie wyraził zgody. 

Radny Marek Leciaho zgłosił Radnego Mirosława Dziewiałtowicz. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz wyraził zgodę. 

Radny Andrzej Basarab zgłosił do komisji Radnego Krzysztofa Grzywnowicza. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz wyraził zgodę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że powołuje się komisję 

doraźną Rady Gminy Ustronie Morskie zwaną dalej Komisją w składzie: 

1) Radny Marek Leciaho 

2) Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

3) Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

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

Uchwała nr XII/102/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na 

ławników została podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 7 – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że pismo, które zostało 

wystosowane wyczerpuje temat. Dodał, że jest to odniesienie do każdego punktora, jak plan 

był uzgodniony. Oznajmił, że jeśli Radni chcą coś zmienić nie widzi problemu. 



str. 20 
 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy Wójt według wiedzy jako urbanisty jest zobowiązany 

do składania oświadczenie, że plan jest zgodny i nie sprzeczny z interesami.  

Radny Denis Tomala powiedział, że pytanie zostało skierowane pisemnie. Dodał, że nie 

chce odpowiedzi od Pana urbanisty tylko od Pana Wójta.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że beż względu na to czy jest to 

Ustronie Morskie czy Warszawa i na danym terenie mieszka Wójt, Prezydent czy Burmistrz 

nie potrzebuje składać żadnego oświadczenia, ponieważ jeżeli teren jest objęty zmianą planu 

to jest nim objęty i nie ma potrzeby żądać żadnych oświadczeń. Oznajmił, że nie jest to 

nigdzie zapisane w żadnej ustawie. Przypomniał, że uchwałę podejmuje Rada.  

Radny Denis Tomala powiedział, że nie ma takiego przepisu, natomiast Rada chce takiego 

dokumentu, ponieważ ma prawo żądać informacji.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że Wójt może udzielić takiej 

informacji, ale nie musi.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Rada może, ale nie musi podejmować uchwały jeśli nie 

ma wystarczającej ilości informacji.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że w piśmie na samym końcu jest 

odniesienie  do tego pytania. 

Radny Marek Leciaho zapytał, z jakiego aktu prawnego korzystano zawierając w § 8 ust. 4 

zapis : ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego – w 

granicach planu ustala się obowiązek zachowania oceny przyrodniczo i krajobrazowo drzew 

w granicach powyżej 50 lat z wyjątkiem przypadków wynikających z konieczności 

sytuowania infrastruktury technicznej, złego stanu zdrowotnego drzewa lub z niemożliwości 

innej lokalizacji zabudowy. Oznajmił, że pierwszy raz spotkał się, że ktoś określił wiek 

drzewa na 50 lat. Zapytał, co będzie jeżeli drzewo będzie miało 49 lat i 11 miesięcy.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że są to zapisy na podstawie 

szczególnych uzgodnień z instytucjami.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pierwszy raz się spotyka z zapisem, gdzie podaje się 

wiek drzewa a nie obwód drzewa. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że tak to zostało określone w 

jednym z uzgodnień i tak zostało wprowadzone. 

Radny Marek Leciaho zapytał czym się sugerowano. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że wynika to z uzgodnień do planu z 

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Dodał, że nie jest to jego autorski pomysł. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest to jednostkowy zapis czy jest on określony ustawą.  
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Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że wytyczne do planu podają 

kolejne jednostki do których wysyła się zapytania. Dodał, że one uzgadniają plan narzucając 

zapisy, które mają się znaleźć w planie.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy wykonawca planu spotkał się kiedykolwiek z takim 

zapisem czy trafia się to pierwszy raz.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że tak, spotkał się już z takim 

zapisem. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy  często wycina się drzewa 50 letnie i starsze.   

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest ktoś w stanie określić jaki obwód ma drzewo 50 

letnie na danej wysokości. 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że w referacie Pani inspektor Kinga Kurkowska 

zajmuje się wycinką drzew. Dodała, że przed zmianą ustawy o ochronie przyrody było 

określone wiekiem kiedy drzewa można było wycinać. Dopowiedziała, że są tabele wieku 

drzew, gdzie w zależności od gatunku drzewa jest określony wiek.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że na ostatniej komisji podczas próby rozmowy nad 

planem zagospodarowania przestrzennego Pani Wiesia przedstawiła zabudowę w centrum 

procentową. Dodał, że w jednym przypadku było odniesienie do budynku nieistniejącego.  

 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że wszystkie dane były 

gromadzone ok. 3 lat temu. Dodał, że wszystkie mapy są datowane na tamten czas i na tamten 

czas była przeprowadzona inwentaryzacja w terenie.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że chodzi o procentową możliwość zabudowy.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Wiesława Świecka powiedziała, że mowa o Franspolu, gdzie działka miała 435 

m, a istniejący budynek, który został rozebrany można było powiększyć o nie więcej niż 20 

%.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że chodzi o plan 3 UTM. Dodał, że budynki, które maja 

powstać będą bardzo wysokie. Dopowiedział, że będą miały do 14 metrów. Zapytał, jak w 

takiej sytuacji jest rozwiązana sprawa parkingów.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że zgodnie z §13 ustaleń planu. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że 80 % obszaru zabudowanego działki i 15 metrów 

wysokości budynku. Dodał, że zastanawia się jak zostanie rozwiązany problem parkowania. 
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Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że jedno miejsce parkingowe na 

jedną jednostkę mieszkalną. Dopowiedział, że dopuszcza się realizację parkingu 

podziemnego.  

Radny Marek Leciaho zapytał, ile przewiduje się lokali w takim budynku. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że jest to indywidualne 

rozwiązanie projektanta.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że na dzień dzisiejszy w Gminie jest olbrzymi problem z 

parkowaniem. Dodał, że jak powstanie tak duży obiekt, grunty będą podmokłe. 

Dopowiedział, że parking będzie możliwy tylko w wersji dachowej lub podziemnej. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta odpowiedział, że w planie jest zapis o parkingu 

podziemnym. Oznajmił,  że w związku z tym, że jest to kondygnacja podziemna i nie 

obowiązują linie zabudowy można kondygnację podziemną zlokalizować w obrębie granic 

całej działki jeśli projektant tak zdecyduje i wtedy uzyska wymaganą ilość miejsc 

parkingowych.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jako Radni mają podjąć decyzję, a ciągle jest problem 

z parkowaniem.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że te pytania które zadają Radni nie 

dotyczą planu, a konkretnego projektu, który miałby zostać zrealizowany.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie ulega wątpliwości, że na tej działce taki budynek 

może powstać. Oznajmił, że jeżeli mowa o 15 metrach, to mowa o 5 piętrach w centrum 

Ustronia na bardzo malutkiej działeczce, gdzie powierzchnia działki nie dopuszcza 

parkowania obok budynku. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że projektant będzie musiał spełnić 

wszystkie warunki planu. Dodał, że to nie znaczy, że powstanie pięciokondygnacyjny 

budynek, ponieważ jeśli projektant nie skompensuje miejsc parkingowych nie będzie pięciu 

kondygnacji tylko cztery.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, jak wygląda nasłonecznienie działek sąsiednich. Dodał, że 

rozłożenie ścian zewnętrznych budynku na działki zewnętrzne przy 15 m 450 m ² działki w 

80 % zabudowy. Zapytał, czy to nie koliduje z sobą.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że jest to działka narożna                             

i wyznaczając ją dla pięciokondygnacyjnego budynku cień będzie w większości na ulicy.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że naprzeciwko znajduje się plac zabaw. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że cień nie sięgnie. Dodał, że północ 

jest inaczej wyznaczana. Dopowiedział, że jeżeli będzie to badane w dwóch okresach na 

jesieni i na wiosnę zgodnie z rozporządzeniem w dniach równonocnych. Dodał, że 
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abstrahując ile tych kondygnacji powstanie widzi, że na pewno nie zostanie cały plac zabaw 

przysłonięty. Podkreślił, że nie projektuje na tej działce budynku, a musiałby go 

zaprojektować żeby to zobaczyć.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że dużo ludzi jeździ na Borholm i zachwyca się 

architekturą wyspy, że nie ma dużych budynków. Dodał, że jest też opinia o Warszawie, że 

została popsuta architektura miasta. Zapytał, czy jakimiś względami kierowano się, żeby w 

centrum Ustronia postawić wysoki budynek, gdzie wszędzie w koło są budynki 1,5 

kondygnacji albo 2,5.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że do Radnych należy czy podejmą 

uchwałę o zmniejszeniu zabudowy czy pozostawią na takim poziomie na jakim jest. 

Oznajmił, że przepisy nie są uregulowane i jeżeli Radni będą chcieli, będzie można zawrzeć 

w planie takie zapisy.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że 20 lat temu istniały zapisy, że nowo 

powstający budynek musi nawiązywać do budynku, które są w najbliższym otoczeniu. Dodał, 

że chodzi o to, żeby budynek nawiązywał architektonicznie, ponieważ zaczną powstawać 

budynki, które będą bardzo nowoczesne i Ustronie straci urok miejscowości nadmorskiej.  

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że ciężko wprowadzić taki zapis. 

Dodał, że spotkał się z sytuacją, że był taki zapis, który sugerował, żeby architektura 

nawiązywała i inwestor zaskarżył ją, ponieważ nie znajdowało to oparcia w żadnym przepisie 

prawnym. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy wykonawca pracując nad planem uwzględnia 

zagospodarowanie terenu procentem : 60 %, 80 %  dopuszczalnego zagospodarowania. 

Dopytywał, czym się kieruje wykonawca w przypadkach gdzie są tereny z dopuszczalną 

zabudową do 80 % , a czym  gdzie dopuszczalna zabudowa jest w 60 % . 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że wykonawca proponuje zapisy, 

które następnie są konsultowane z poszczególnymi organami, które dają wytyczne do planu 

min. o procentach zabudowy (np.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska). 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy takie różnicowanie jest czymś uzasadnione. 

Wykonawca projektu planu Dariusz Ruta powiedział, że powierzchnią działki, 

zagęszczeniem terenu na poszczególnych obszarach oraz innymi różnymi zapisami.  

Druk nr 8 - w sprawie opłaty targowej: 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że § 8 został przedstawiony o treści : 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku” , a powinien 

brzmieć „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku” Oznajmiła, że jest 
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to zapis mówiący o tym samym, ale bardzo istotny, aby uchwała nie została uchylona. 

Poprosiła o przegłosowanie autopoprawki. 

GŁOSOWANIE za autopoprawką: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały stanowi 

wykonanie dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 

774, poz. 1045).Dodała, że zmiana uchwały następuje w związku ze zmianą ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dostosowanie uchwały do 

obowiązującej ustawy podatkowej, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Dopowiedziała, że wszystkie stawki pozostają bez zmian. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja budżetu i rozwoju gospodarczego po rozpatrzeniu sporawy wydała opinię 

pozytywną stosunkiem głosów 5 za  i 1 wstrzymujący. 

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu dot. projektu uchwały w sprawie opłaty targowej była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu „ Porozumienie Razem” Zenon Wajgert powiedział, że w sprawie 

opłaty targowej Klub wydał opinię pozytywną.  

  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

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

Uchwała nr XII/103/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie opłaty targowej została podjęta większością głosów.  

Radny Zenon Wajgert zaproponował 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Druk nr 9 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że autopoprawka związana jest z  

brakiem wiedzy na temat dwóch zadań dotyczących delegacji służbowych Wójta i zakupem 

energii w budynku Ośrodka Zdrowia. Powiadomiła, że dokonuje się zmian do załącznika nr 1 

i nr 2 do projektu uchwały przy dochodach  bieżących w dziale 756 dochody od osób 
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prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 26.300 zł zwiększenie dochodów z tyt. opłaty 

miejscowej i dział 926  Kultura fizyczna 6.700 zł dochody z tyt. zwrotu podatku VAT  - CSR 

Helios. Powiedziała, że wydatki bieżące dział 750 administracja publiczna 6.000 zł związane 

z  kosztem wyjazdów służbowych Wójta i dział 851 ochrona zdrowia 27.000 zł zakup energii 

elektrycznej (w tym gaz, energia elektryczna) w budynku Ośrodka Zdrowia. Powiadomiła, że 

zgodnie z księgami zobowiązania za 2013 rok, które zostały pokryte w roku 2014 to kwota 

16 187,58 zł natomiast zobowiązania, które weszły w wydatki roku 2015 za rok 2014 to 

kwota 37 449,28 zł. Poinformowała, że biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy zobowiązaniami 

w 2015 roku zostało zapłacone o 21 261,70 zł więcej niż w roku 2014. Powiedziała, że plan 

na 2014 to 127 300,00 zł natomiast plan na 2015 rok to kwota 121 200,00 zł czyli o 6 100,00 

zł mniej . Dodała, że jeżeli weźmie się różnicę pomiędzy różnicą zapłaty za zobowiązanie za 

lata wcześniejsze, czyli 21 261,70 zł plus 6 100,00  zł  różnicę na planie pomiędzy rokiem 

2014 i rokiem 2015 z automatu mowa o kwocie 27 361,70 zł w stosunku do wykonania za rok 

wcześniejszy. Oznajmiła, że zestawienie, które zostało Radnym przedłożone z referatu 

inwestycji związane było z ilością zużytych kilowatów miesiąc do miesiąca za rok 2014                        

i 2015 nie było przedstawione zgodnie z księgami zobowiązania roku wcześniejszego weszły 

do wydatków roku aktualnego.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala złożył 

wniosek formalny o niewprowadzanie tych zmian, które przedstawiła Pani Skarbnik, 

ponieważ nie zostały one przedstawione przez Pana Wójta opinii komisji budżetu i rozwoju 

gospodarczego. Dodał, że zostały w odpowiedzi na interpelację przedłożone zupełnie inne 

dokumenty, dlatego tym bardziej trzeba się temu przyjrzeć czy jest to zasadne. Powiedział, że 

w tej chwili poprzez wydatkowanie budżetu Pana Wójta nie ma pieniędzy, które były 

zabezpieczone na inwestycję Euroboiska. Dopowiedział, że z wydatków majątkowych 

dopłaca się do wydatków bieżących, czyli trzeba sprzedać ziemię, żeby mieć na bieżące 

wydatki co jasno jest wskazane w projekcie uchwały, co uważa za skandaliczne. Oznajmił, że 

6 000,00 zł koszt wyjazdów służbowych Pana Wójta zgodnie z wnioskiem inspektora do 

spraw obsługi sekretariatu przy budżecie, gdzie nie ma środków na inwestycje. Dodał, że 

Radni oszczędzają nie mając kawy, herbaty czy ciastek, a komisja rewizyjna nie przedstawiła 

jeszcze protokołu z kontroli, a po raz kolejny podsuwane są na ostatnią chwilę zmiany. 

Oznajmił, że wnioskuje o całościowe nieprzyjęcie zmian przedstawionych po autopoprawce.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gmina nie wydatkuje dochodów 

bieżących na wydatki majątkowe. Przypomniała, że po 22 października zostało przedłożone 

sprawozdanie za kolejny kwartał, gdzie nie jest naruszona dyscyplina finansowa i równowaga 

budżetowa. Dodała, że w sprawozdaniu za III kwartał  ewidentnie wynika, że Gmina ma 

zapasy, ponieważ dochody bieżące zostały wypracowane w wysokości 20 703 167,90 zł 

natomiast wydatki bieżące zostały wypracowane w wysokości 16 279 669,27 zł co daje plus 

między dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie 4 500 000,00 zł. Powiadomiła, że 

dochody majątkowe zostały wypracowane w wysokości 1 655 946,00 zł natomiast wydatki 

majątkowe 8 706 129,00 zł co ewidentnie wskazuje, że wykonanie budżetu zamyka się 

kwotami po których dochody bieżące wydatkujemy na wydatki majątkowe i tak są 
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przesuwane. Poprosiła, żeby nie wprowadzać Radnych w błąd. Podkreśliła, że Gmina operuje 

na danych faktycznie wykonanych. Przypomniała, że odbyła się komisja rewizyjna. Dodała, 

że Radni mówili, że do tego wrócą  jeżeli okaże się, że wydatki na delegację są zaniżone. 

Powiedziała, że z tego tytułu została złożona autopoprawka, a nie wiedziała, że nie ma 

protokołu z przeprowadzonej kontroli. Poinformowała, że Radni prosili o ilość kilowatów za 

dany miesiąc i takie zestawienie było złożone. Dodała, że jest analityka konta 130 4300 za rok 

2014 i rok 2015 co również zostało przedłożone na komisji rewizyjnej, z której wynika, że 

jeżeli są płacone zobowiązania czyli faktury, które zostaną pokryte w roku ubiegłym. Dodała, 

że jeżeli na różnicę planu 2014 była kwota o 6 100,00 zł większa, niż w roku 2015 to widać, 

że różnica na zobowiązania i różnica na planie to kwota 27 000,00 zł . Oznajmiła, że nie było 

tego na komisji i nie jest to częścią uchwały tylko jest to traktowane jako autopoprawka.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że w projekcie uchwały jest zapis zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 194 000,00 zł, 

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 165 000,00 zł. Dodał, że w załączniku nr 3 są 

pokazane zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych : szlak edukacyjny do najstarszych 

dębów w Polsce minus 5 900,00 zł, budowa placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie 

i Sianożętach minus 85 643,65 zł i modernizacja wieży ciśnień w Rusowie minus 84 343,99 

zł. Oznajmił, że nie widzi, żeby w jakimkolwiek paragrafie było zwiększone na wydatki 

inwestycyjne. Powiedział, że odnosząc się do całego budżetu 2014 roku uważa, że różnica 

dochodów bieżących a wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych jest skandaliczna 

przy tak wysokich dochodach na jednego mieszkańca. Oznajmił, że przykre jest to, że jest tak 

mało inwestycji i wszystko jest przejadane. Podkreślił, że nie jest to temat na dzisiejszą 

dyskusję. Przypomniał, że jest to wniosek formalny i prosi o przegłosowanie i zamknięcie 

dyskusji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w projekcie budżetu w § 4 jest 

zapis, że po dokonanych zmianach projekt budżetu zamyka się kwotami : dochody bieżące 

25 028.473,67 zł natomiast wydatki bieżące te na utrzymanie to 23 432 312,22 zł. Podkreśliła, 

że mowa prawie o 1 600 000,00 zł dochodów bieżących, które jest niewykorzystywane na 

wydatki bieżące i przeznaczane na inwestycje, ponieważ planuje się dochody majątkowe 

10 000 000,00 zł, a wydatków majątkowych 13 000 000,00 zł i różnica przechodzi z 

dochodów bieżących. Podkreśliła, że plan ewidentnie wskazuje, że różnica na dochodach jest 

w wysokości 1 600 000,00 zł pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami. Dopowiedziała, 

że sprawozdanie za III kwartał wskazuje 4 500 000,00 zł, dlatego prosi żeby nie wprowadzać 

Radnych w błąd, że ze sprzedaży działek są przejadane pieniądze. Oznajmiła, że z 

dokumentów księgowych wynika zarówno z planu jak iż wykonania,  że Gmina oszczędza. 

Powiedziała, że w żadnej Gminie, gdzie jest planowany deficyt nie wypracowuje się 

nadwyżki.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że chciał zaznaczyć, że dokonuje się zmian z wydatków majątkowych przenoszone są środki 

na wydatki bieżące co na dłuższą perspektywę jest szkodliwe. Poinformował, że w 

czasopiśmie „ Wspólnota” jest ranking gmin i Gmina Ustronie jest na 18 miejscu w 
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dochodach na jednego mieszkańca kwotą  5 285,00 zł przeliczając na jednego mieszkańca. 

Dodał, że Gmina Dygowo ma 2 900,00 zł dochodu na jednego mieszkańca, a jeśli chodzi o 

wydatki na infrastrukturę techniczną Dygowo ma większą niż Gmina Ustronie Morskie mając 

dwa razy mniejszy dochód. Poprosił o przegłosowanie wniosku. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na dzień dzisiejszy energia 

elektryczna i gaz zostają wstrzymane, ponieważ niezabezpieczenie tych środków powoduje, 

że na listopad i grudzień nie będzie można spłacić zobowiązań. Dodał, że nie jest to jej 

złośliwość i niechęć, tylko informacja, która jest niezbędna do zabezpieczenia środków.  

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem autopoprawki: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 6 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zwiększa się dochody budżetu 

gminy na 2015 rok o kwotę 18.167,80,-zł, z tego: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 

18.167,80,-zł; Dodała, że zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 

18.167,80,-zł, z tego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 194.055,44,-zł, zmniejszenie 

wydatków majątkowych o kwotę 175.887,64,-zł. Powiedziała, że zmian po stronie dochodów 

bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600  Transport i łączność – ogółem 3.300 zł 

· 300 zł dochodami z tyt. zezwoleń na regularny przewóz osób, 

· 3.000 zł zwrotem kosztów utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy, 

Dział 630  Turystyka 

· 10.070,80 zł refundacją wydatku poniesionego w 2013 r. dot. zadania pn. "Opracowanie 

dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz 

Rzeczny" zwrot ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

· 4.000 zł dochodami z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, 

Dział  750 Administracja publiczna 

·  555 zł dochodami z tyt. czynności notarialnych, wykreślenia z hipoteki, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

· 242 zł wpływem dochodów z tyt. zniszczenia pojemników na śmieci. 

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

Dział 710  Działalność usługowa 
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· 1.470 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami – cmentarz, 

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

dnia 16.06.2015 r., 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem 8.400 zł 

·  korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków na nagrody konkursowe Wójta 

(kwota 2.400 zł), 

·  5.900 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. realizacja zadania pn.”Szlak edukacyjny do 

najstarszych dębów w Polsce” – dot. druku plakatów, zaproszeń, 

·  2.500 zł pokryciem części kosztów wyjazdu w dniach 4-8.11.2015 r. Zespołu Tańca FLOU 

działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim na WORLD DANCE 

CHAMPIONSHIPS do Liberca/Czechy, zgodnie z wnioskiem z 07.09.2015 r. 

Dział  757 Obsługa długu publicznego 

·  - 40.000 zł urealnieniem planu wydatków dot. odsetek od obligacji, 

Dział 900  Gospodarka komunalna – ogółem 209.935,44 zł 

· 207.775,44 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie, zgodnie z wnioskiem 

Podinspektora ds. gospodarki odpadami z dnia 12.10.2015 r., 

· 2.160 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami – kosze 

uliczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia 16.06.2015 r., 

Dział 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

· 13.750 zł zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Ustroniu 

Morskim,                           zgodnie z wnioskiem wniosek Dyrektora Biblioteki z dnia 

17.09.2015r., 

Dział 926 Kultura fizyczna 

· korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. wydatków na nagrody konkursowe, zgodnie 

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

30.06.2015 r. (kwota 700 zł), 

· 500 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za gospodarowanie odpadami – obiekty 

sportowe, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Ustroniu 

Morskim z dnia 16.06.2015 r. 

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

Dział 630  Turystyka 

· - 5.900 zł korekta klasyfikacji budżetowej dot. realizacja zadania pn.”Szlak edukacyjny do 

najstarszych dębów w Polsce” – patrz wydatki bieżące rozdz. 75075 (dot. druku plakatów, 

zaproszeń), 

Dział 900  Gospodarka komunalna - ogółem – 169.987,64 zł 
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· - 85.643,65 zł urealnieniem planu wydatków dot.  zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

placów zabaw w miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty, 

· - 84.343,99 zł urealnieniem planu wydatków dot.  zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja 

wieży ciśnień w Rusowie. 

Poinformowała, że po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami po stronie 

dochodów dochodami budżetu w kwocie 35.189.359,73,-zł, z tego dochody bieżące 

25.028.473,67,-zł natomiast dochody majątkowe 10.160.886,06,-zł. Dodała, że wydatki 

budżetu w wysokości  36.938.471,23,-zł  z tego wydatki bieżące 23.432.312,22,-zł, natomiast 

wydatki majątkowe 13.506.159,01,-zł.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinie pozytywną. 

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu dot. projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za”,  

Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie zmian w budżecie została podjęta jednogłośnie.  

 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych: 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że § 3 został przedstawiony o treści : 

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku” , a powinien 

brzmieć „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku” Oznajmiła, że jest 

to zapis mówiący o tym samym, ale bardzo istotny, aby uchwała nie została uchylona. 

Poprosiła o przegłosowanie autopoprawki. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem autopoprawki: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”, 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały stanowi 

wykonanie dyspozycji zawartej w art. 8 i 10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych. Dodała, że Radni dostali projekt wraz z załącznikami. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię negatywną, ponieważ nie uzyskali żadnych istotnych informacji. 

Dodał, że uchwała się różni załącznikami, których na komisji członkowie w ogóle nie dostali. 

Dopowiedział, że mieli zapisane, że zgodnie z załącznikami ustawy. Zapytał, na jakiej 

podstawie zostały określone kwoty np. w załączniku nr 2 gdzie 2 osie od 12 do 18 ton to 

koszt 198 zł, natomiast od 25 do 31 powyżej 31 koszt do 2 978,53 zł. Dopytywał skąd taka 

rozbieżność i  ile takich pojazdów jest w gminie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy Pan Radny pyta o załącznik 

rozporządzenia Ministra. Dodała, że Urząd tego załącznika nie tworzy, a został on dołączony 

tylko po to, aby Radni się z nim zapoznali, ponieważ na komisji były same uchwały. 

Oznajmiła, że nie ma wpływu na to, jakie  kwoty znajdą się w załączniku. Powiedziała, że 

przygotowała obligatoryjnie w związku z tym, że jest konieczność podjęcia uchwał od 1 

stycznia. Dodała, że do tej pory, jeżeli stawki się nie zmieniał nie trzeba było podejmować 

uchwały, natomiast w tej chwili Gmina ma obowiązek podjąć uchwałę, a stawki które zostały 

przedłożone są stawkami obowiązującymi w Gminie. Dopowiedziała, że jest to uchwała 

obligatoryjna, żeby można było podatek od środków transportowych od 1 stycznia pobierać. 

Podkreśliła, że jeżeli Radni nie podejmą takiej uchwały podatki nie będą pobierane i nie 

wpłyną do gminy. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że prosiłby aby Pani Skarbnik przedstawiła jakie są tzw. widełki, żeby Radni mieli 

świadomość jakie są to kwoty. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że kwoty określone w załączniku są 

kwotami minimalnymi. Dodała, że w punkcie 2 maksymalna stawka określona jest do kwoty 

3 100 42 zł i nie można jej przekroczyć. Powiadomiła, że powyżej 3,5 tony do 5,5 ton 

włącznie: 

 - rok produkcji 1996 i młodsze: 646,68 zł przy maksymalnej 811,60 zł 

- rok produkcji 1995 i starsze: 779,68 zł; przy maksymalnej 811,60 zł 

 

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 

- rok produkcji 1996 i młodsze: 1 218,71 zł przy maksymalnej 1353,94 zł 

 - rok produkcji 1995 i starsze: 1 300,71 zł przy maksymalnej 1353,94 zł 

 

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton:                                                                                                               

- rok produkcji 1996  i młodsze: 1 423,84 zł przy maksymalne 1624,72 zł 

 - rok produkcji 1995 i starsze: 1 560,84 zł przy maksymalne 1624,72 zł 

 

od ciągników  

- rok produkcji 1996 i młodsze: 1 520,96 zł przy maksymalnej 1895,48 zł 

- rok produkcji 1995 i starsze: 1 820,96 zł przy maksymalnej 1895,48 zł 
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od przyczep lub naczep 

 - rok produkcji 1996 i młodsze: 1 276,84 zł przy maksymalnej 1624,72 zł 

 - rok produkcji 1995 i starsze: 1 560,84 zł maksymalnej 1624,72 zł 

 

od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

 mniejszej niż 22 miejsca:                                                                                                                                                  

- rok produkcji 1996 i młodsze: 1 395 zł przy maksymalnej 1918,50 zł 

- rok produkcji 1995 i starsze: 1 820,96 zł przy maksymalnej 1918,50 zł 

 

równej lub wyższej niż 22 miejsca:  

- rok produkcji 1996 i młodsze: 1 990,20 zł przy maksymalnej 2425,51 zł 

- rok produkcji 1995 i starsze: 2 302,20 zł przy maksymalnej 2425,51 zł 

 

od przyczep lub naczep, których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę  całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku nr 3.  

Radny Marek Leciaho zapytał, skąd są pobierane dane. Dopytywał, czy to podatnik zgłasza 

czy Gmina korzysta z jakiegoś systemu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że podatnik zgłasza deklaracje na 

podatek od środków transportowych jaką ma w ewidencji i na tej podstawie deklaracji 

naliczany jest podatek według stawek, które są obowiązujące w Gminie Ustronie Morskie. 

Powiedziała, że opinia komisji budżetu jest pozytywna w sprawie podatku rolnego. Dodała, 

że nie ma przeciwwskazań, natomiast Gmina czeka na opinię żeby podjąć uchwałę w 

listopadzie. Dopowiedziała, że w związku z tym projekt nie został na sesji przedłożony. 

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu „ Porozumienie Razem” Zenon Wajgert powiedział, że Klub nie 

podjął opinii. Dodał, że każdy będzie głosował indywidualnie.   

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

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

Uchwała nr XII/105/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych została podjęta 

większością głosów. 

Druk nr 11 – w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 

2016 rok: 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że § 3 należy dokonać 

autopoprawki. Dodała, że został przedstawiony o treści : „Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 roku” , a powinien brzmieć 

„Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku”  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie głosuje się 

autopoprawek. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja po rozpatrzeniu projektu wydała opinię pozytywną stosunkiem głosów 4 za i 2 

wstrzymujące.  

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu Radnych była pozytywna. 

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

Klubu w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2016 rok została 

podjęta większością głosów. 

Druk nr 12 – w sprawie opłaty miejscowej 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały stanowi 

wykonanie dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych. Dodała, że zmiana uchwały następuje w związku ze zmianą ustawy z dnia 

12 stycznia 1991r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dostosowanie uchwały do 

obowiązującej ustawy podatkowej, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Powiadomiła, że w § 10 dokonuje się zmiany o następującym brzmieniu:  „Uchwała podlega 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2016 roku” . 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja budżetu wydała opinię pozytywną stosunkiem głosów 5 za i 1 wstrzymujący.  

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

Radnych zaopiniował projekt pozytywnie. 



str. 33 
 

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

Klubu była opinią pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XII/107/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie opłaty miejscowej została podjęta większością głosów. 

Druk nr 13 – w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z zapisami nowelizacji 

art. 6l. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

który stanowi konieczność ponownego podjęcia uchwały przez Radę Gminy Ustronie 

Morskie dotyczącej terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, dodatkowo ze wskazaniem czy opłatę 

uiszcza się z dołu czy z góry. Poinformowała, że w związku z tym został dopisany w § 1 pkt. 

2 i § 2.1 związany z częstotliwością odbioru odpadów. Jest to uchwała dotycząca 

terminowości wpłat.   

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja budżetu wydała opinię pozytywną 6 głosami za.  

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

Klubu była pozytywna. 

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

Klubu była opinią pozytywną. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w § 6 dokonuje się zmiany o 

następującym brzmieniu: „Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku” . 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

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

Uchwała nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi została podjęta większością głosów. 
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Druk nr 14 –w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności: 

Radny Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały i 

skierowanie na ponowne rozpatrzenie na komisji budżetu lub w szerszym kręgu. Powiedział, 

że uważa, iż stawki są nie do końca przemyślane i wymagają głębszej analizy. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że popiera Radnego Basaraba. Zasugerował, aby 

rozpatrzyć projekt na komisji wspólnej.  

Radny Denis Tomala poprosił, aby o dokładne analizy koszy w poszczególnych miesiącach.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, Gmina jest na etapie końcowym 

związanym z wywozem nieczystości do końca roku. Dodała, że na rok 2015 przyszła kwota 

po przetargu w wysokości 2 234 433,60 zł, co stanowi miesięcznie 62 067,60 zł przy 

aktualnym stanie 35 434,08 zł co daje o 27 000,00 zł miesięcznie więcej. Dopowiedziała, że 

Gmina rozstrzygnie kolejny przetarg i przystąpi do rozpisania kolejnej oferty, ale prosi, aby 

Radni mieli na uwadze i zabezpieczyli środki z konieczności podpisania umowy na wywóz 

żeby uniknąć sytuacji, że od 1 stycznia nie będzie komu wywozić odpadów z terenu Gminy 

Ustronie Morskie.  

Radny Zenon Wajgert złożył wniosek o wycofanie projektu numer 15,16,17,18,19. 

Powiedział, żeby wszystkie projekty dot. odpadów wycofać. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz złożył wniosek o rozszerzenie 

wniosku Radnego Basaraba na pozostałe projekty dot. uchwał gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Skierował prośbę do Przewodniczącej, aby na komisję poprosić 

przedstawicieli wspólnot i ogródków działkowych, ponieważ nie jest za tym, żeby rozmawiać 

o kimś bez konsultacji w tej sprawie. Poinformował, że jest po rozmowie z Prezesami 

wspólnot, których częstotliwość bardzo niepokoi, ponieważ została czterokrotnie 

zmniejszona. Dodał, że zauważył błąd w druku nr 14 § 2 i 3 nie jest dopowiedziane czego 

dotyczą stawki. 

Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że zgodnie z ustawą 

ustala się podstawową stawkę i stawkę wyższą.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, skąd ma wiedzieć za 

co jest stawka podstawowa i stawka wyższa. Dopytywał, w którym miejscu jest to opisane.  

Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że określenia są na 

podstawie ustawy. Dodała, że ustawa nie pozwala w tej chwili nazywać stawki za 

segregowanie lub za niesegregowanie odpadów.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie. 

Dodał, że z tego zapisu nie wie kiedy będzie płacić 9 zł, a kiedy 18 zł.   
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ma prośbę, aby nie wprowadzać 

mieszkańców w błąd. Dodał, że w przypadku ogródków działkowych deklaracja złożona jest 

na 84 działki na okres od kwietnia do października co stanowi 7 miesięcy. Dopowiedziała, że 

jest to 5 pojemników 1100 l co daje 230,00 zł x 7 miesięcy 8050,00 zł. Oznajmiła, że jeżeli 

weszłaby w życie uchwała przedstawiana to wyszłoby 14 700,00 zł na cały rok zgodnie z 

deklaracją. Dopowiedziała, że dzieląc 14 700,00 zł na cały rok to m miesięcznie wyszłoby 

2 100,00 zł. Natomiast przy proponowanych zmianach przy 84 działkach x 200,00 zł jest to 

16 800,00 zł na 12 miesięcy. Oznajmiła, że nikt nie będzie się ograniczał w czasie od 

listopada do marca., ponieważ będzie mógł gromadzić odpady przez cały rok. Podkreśliła, że 

podjęcie uchwały daje stawkę niższą niż do tej pory. Dodała, że podjęcie uchwały daje 

możliwość wyegzekwowania opłaty za przyczepy kempingowe, której nie mogą na chwilę 

obecną wyegzekwować. Przedstawiła zdjęcia, gdzie widać podstawione pojemniki do 

segregacji za które nie ponosili opłaty działkowcy, ponieważ stały one tam pod zawsze.  

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby na komisję przygotować zestawienie, czy w innych 

miejscowościach nadmorskich od strony wschodniej do strony zachodniej stosuje się taki sam 

system jak w Gminie Ustronie Morskie, gdzie są wszyscy objęci  zamieszkali i niezamieszkali 

czy też są miejscowości co objęły systemem tylko zamieszkałych. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gmina Kołobrzeg opłatę za 

pojemnik ma w wysokości 15,00 zł a  wywóz jest jednorazowy. Dodała, że pojemnik 120 l x 

4 wywozy wychodzi 60,00 zł, za pojemnik 240 l – 4 wywozy opłata wynosi 120,00 zł, 

pojemnik 1100 l – 1 x opłata wynosi 540,00 zł.  

 

GŁOSOWANIE za wycofaniem druków od 14 do 19 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

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

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

 

Druk nr 20 – w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Biazik na działanie Wójta 

Gminy Ustronie Morskie: 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Marek Leciaho powiedział, że w 

uzasadnieniu dokonuje się autopoprawki w wierszu 4 za słowem mieszkanie wykreśla się 

słowo socjalnego. Powiedział, że  na podstawie art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. 183) oraz art. 18 ust. 2 

pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2013r. poz. 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

  

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie wykonania 

wyroku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu oraz mieszkania socjalnego przy ul. Osiedlowej 2 

E/6.  
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Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych w 

skardze, Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę za niezasadną.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, którego zobowiązuje się do 

powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie Skarżącemu 

odpisu niniejszej uchwały.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dopowiedział, że w dniu 02 października 2015 roku do Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

wpłynęła od Wojewody Zachodniopomorskiego skarga Pani Marii Biazik na działalność 

Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie: wykonania wyroku – sygn. akt IC 1259/13 

orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu - I Wydział Cywilny oraz najmu mieszkania, 

w którym zamieszkuje skarżąca. Dodał, że w dniu 20 października 2015 roku Komisja 

Rewizyjna obradująca w pełnym składzie, po wysłuchaniu stron tj. Pani Marii Biazik oraz 

Adama Kalocińskiego – reprezentującego Urząd Gminy oraz po zapoznaniu się z 

dokumentacją stwierdziła, iż: 

– niniejszy wyrok stał się prawomocny w dniu 29 kwietnia 2015 roku, a do Urzędu 

wpłynął w dniu 18 maja 2015 roku. W momencie powzięcia informacji Gmina w swoich 

zasobach nie posiadała wolnych mieszkań socjalnych, stąd nie mogła wykonać postanowienia 

Sądu zawartego w pkt III. Wskazany w skardze lokal przy ul. Granicznej 2/2 w Ustroniu 

Morskim jest mieszkaniem komunalnym i został wcześniej, decyzją Wójta przy aprobacie 

Rady Gminy przyznany matce, samotnie wychowującej, chore dziecko.   

– opłaty za najem lokalu zostały zawarte, w umowie najmu, podpisanej w dniu 12 

grudnia 2011 roku, ich zmiana nastąpiła w dniu 16 sierpnia 2013 roku – pismo o 

podwyższeniu opłat w dniu 02 września 2013 roku odebrał najemca, 

– wypowiedzenie umowy najmu, z powodu braku wnoszonych opłat zawarte zostało w 

piśmie z dnia 23 września 2013 roku ze skutkiem na dzień 31 października 2013 roku. Pismo 

awizowane w dniu 17 października 2013 roku uznane zostało za skutecznie dostarczone. 

Dodał, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pani Marii Biazik ustalono, że w ciągu 14 dni 

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim przygotuje nową umowę najmu dla w/w, z okresem 

obowiązywania od 01 listopada 2015 roku. Dopowiedział, że w drodze głosowania Komisja 

Rewizyjna  stwierdziła, iż żądania i zarzuty przedstawione w złożonej przez Panią Marię 

Biazik skardze są niezasadne. Powiadomił, że tym samym na podstawie art. 227 oraz art. 229 

pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy w Ustroniu Morskim 

rozpoznając zarzuty złożone w skardze przez Marię Biazik na działanie Wójta Gminy w 

Ustroniu Morskim postanawia uznać jako niezasadne.     

Radny Denis Tomala zapytał, czy została podpisana umowa z Panią Biazik 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że tak. 

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 
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Uchwała nr XII/109/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 roku                             

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Biazik na działanie Wójta Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym: 

PRZENIESIONY NA NASTĘPNĄ SESJĘ.  

 

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Ustroniu Morskim: 

 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz odczytał protokół kontroli przeprowadzony przez komisję 

rewizyjną Rady Gminy w Ustroniu Morskim (załącznik nr 6 do protokołu, wersja 

elektroniczna dostępna na stronie www.bip.ustronie-morskie.pl w zakładce Rada Gminy → 

protokoły → komisja rewizyjna → 2015 r.) 

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie zawarto w protokole informacji iż pomieszczenie 

GOPS znajduje się na pierwszym piętrze. Dodał, że jest wybudowany szyld, ale jest 

nieeksploatowany. Zapytał, czy przewiduje się budowę windy, aby osobom starszym pomóc, 

ponieważ na chwilę obecną jest tylko informacja z numerem telefonu.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jako Urząd nie zastanawiano się 

nad budową windy, ponieważ są ważniejsze potrzeby takie jak wymiana okien, pieca czy 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Dodała, że w poprzedniej kadencji była 

informacja o podziale i odsprzedaży lokali. Przypomniała, że były przymiarki do 

termomodernizacji, ale dofinansowanie nie obejmowało całego budynku tylko części 

proporcjonalnej związanej z użytkowaniem budynku. Podkreśliła, że jest to istotna 

wskazówka, ale trzeba zastanowić się co jest ważniejsze, gdyż ostatnio był problem z piecem. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że faktycznie budynek jest w opłakanym 

stanie, ale trzeba ustalić priorytety.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jest tylko jedna opiekunka zajmująca się 

podopiecznymi. Dodał, że w momencie, kiedy przebywa na zwolnieniu lekarskim nie ma 

nikogo i osoby te pozostają bez opieki. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że opiekunów i pracowników jest 

zatrudnionych tyle ile wymaga ustawa. Dodała, że w momencie nieobecności Pani w pracy 

należałoby zatrudnić kogoś na umowę zlecenie. Podkreśliła, że trzeba się zastanowić, czy 

Gminę stać na dodatkowego pracownika, ponieważ w Gopsie jest problem z zatrudnieniem 

psychologa.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że można oddelegować kogoś z biura. 

http://www.bip.ustronie-morskie.pl/
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6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na ostatnim spotkaniu z BCP poprosił 

przedstawiciela spółki, aby przedstawił upoważnienie do przeprowadzania rozmów. Dodał, że 

został przedstawiony KRS, z którego  nie wynika, że może reprezentować jednoosobowo. 

Powiedział, że jeżeli jest umowa ze Spółką, że może reprezentować mógł przedstawić część 

umowy. Oznajmił, że uważam, że w takim przypadku powinno być przedstawione 

upoważnienie  notarialne. Poprosił o opinię Panią Mecenas. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że zgadza się z wątpliwościami Pana 

Radnego. Zapytała, czy osoba, która przedstawiła upoważnienie była członkiem zarządu. 

Radny Andrzej Basarab odpowiedział, że nie. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że w spółkach z o.o. umocowanym do 

reprezentowania jest zarząd. Dodała, że skoro ta osoba nie była członkiem zarządu i pokazała 

zwykłe pisemne upoważnienie do reprezentowania zawsze pojawiają się wątpliwości, 

ponieważ sama umowa spółki może wyłączać możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw. 

Podkreśliła, że w przypadku kiedy chce się mieć pewność, że rozmawia się z osobą 

umocowaną najlepsze jest przedstawienie pełnomocnictwa w formie notarialnej, gdzie są 

wskazania notariusza, iż zapoznał się z umową i nie widzi przeciwwskazań.  

 

Radny Denis Tomala powiedział, że złożył interpelację 1 września. Dodał, że minął już 

termin 21 dni. Dopowiedział, że prosił o wymienienie 10 liczb: kwoty długu publicznego oraz 

stosunku do dochodów bieżących. Oznajmił, że termin już minął, a odpowiedzi nie uzyskał. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zwróciła się do Pani 

Przewodniczącej, aby całe dane związane ze sprawą finansową od roku 2010 zostały 

przedłożone na komisji wspólnej, żeby Radni mieli porównanie jak sytuacja wygląda.  

Radny Denis Tomala powiedział, że czytał wniosek, ale nie widział, żeby Pan Wójt się na 

nim podpisał. Dodał, że nie chce całej masy informacji, tylko wskazał precyzyjnie które 

informacje go interesują. Dopowiedział, że zaznaczył w interpelacji, że oczekuje odpowiedzi 

w formie pisemnej. Oznajmił, że nie rozumie dlaczego Rada miałaby obradować na 

podstawie jego interpelacji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że udzieli informacji w wersji 

pisemnej. Dodała, że uważa, iż są to ważne zagadnienia. Podkreśliła, że na ostatniej sesji 

Przewodniczący Komisji Budżetu pomylił deficyt z długiem publicznym. Oznajmiła, że jest 

to dla niej bardzo istotna informacja, że uważa, iż Radni również powinni się z nią zapoznać. 

Dopowiedziała, że dostała od Pana Wójta upoważnienie, i nie wynikało to ze złej woli tylko z 

wyjaśnienia całej sytuacji nie tylko Przewodniczącemu Komisji, ale wszystkim Radnym.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że na interpelację 

trzeba odpowiedzieć. Dodał, że Radni chętnie skorzystają z prezentacji i będą bogatsi  w 
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wiedzę. Przypomniał, że interpelacja jest interpelacją i trzeba na nią do osoby która ją złożyła 

odpowiedzieć.  

Radny Denis Tomala powiedział, że pomylił się, gdyż była to stresowa sytuacja, którą opisał 

w przedstawionym na początku piśmie. Podkreślił, że napisał pismo i oczekuje odpowiedzi. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest to przykład, iż Pan Wójt jest niezbędny na sesji. 

Powiadomił, że wiosną była sytuacja, gdzie było zapytanie do Pana Wójta o pomieszczenie 

dla Klubu Radnych zgodnie ze statutem §114. Dodał , że Pan Wójt odpowiedział, dlaczego 

Klub nie komunikuje się z Dyrektorami jednostek. Przypomniał, że Sołtys Szydłowski 

powiedział „przyjdźcie do mnie, ja wam dam”. Powiadomił, że był w niedzielę u Pana Sołtysa 

z prośba o udostępnienie świetlicy w środę w celu spotkania Klubu przed sesją. Dodał, że 

Sołtys zadzwonił do Dyrektora Lepy, który za świetlicę odpowiada. Powiedział, że Pan 

Dyrektor Lepa na wniosek Klubu o udostępnienie świetlicy  zażądał opłaty jak za konferencję 

w wysokości 200 zł wg cennika. Poinformował Pana Dyrektora, że sytuacja zostanie 

poruszona na sesji. Powiedział, że zadzwonił w tej samej sprawie do Dyrektora 

Czachorowskiego, który nie widział problemu z udostępnieniem pomieszczenia na stadionie 

bez opłaty. Oznajmił, że uważa, że jest to dobre podejście, ponieważ Radni pracują społecznie 

poświęcając swój czas po godzinach pracy. Podkreślił, że Pan Grzegorz podszedł do tego 

zagadnienia normalnie i racjonalnie, natomiast Pan Kamil przesadził.  

 

Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że w imieniu 

Klubu „Sami Swoi” na ręce Pani Przewodniczącej złożyła zapytanie w związku z 

wyjaśnieniem udzielonym przez Pana Wójta Gminy Ustronie Morskie na interpelację o 

wyjaśnienie kwestii złożenia na ręce Wójta Gminy Ustronie Morskie kosztorysów firm 

wykonawczych na remont pomieszczenia przy ul. Granicznej w Ustroniu Morskim. Dodała, 

ze oczekuje rzeczowego wyjaśnienia na jakich zasadach i dlaczego Przewodniczący Rady 

Gminy zaangażował się w poszukiwanie wykonawców dla ww. prac remontowych. 

Powiedziała, że powyższe podyktowane jest dbałością o etykę pracy Rady Gminy i 

podtrzymaniem zasady przejrzystości współpracy na gruncie przewodniczący rady a organ 

wykonawczy gminy. Poprosiła o odpowiedź na piśmie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że myśli, że 

Przewodnicząca sama się w tym temacie wypowie. Dodał, że również prosił o udostępnieni 

informacji publicznej w tym zakresie, ponieważ zaniepokoiło go, że od zmian w budżecie 

gdzie było 80 000,00 zł na remont mieszkania, kolejnym 40 000,00 zł okazało się, że można 

wykonać to zadanie za 30 000,00 zł. Oznajmił, że ustalił, że wybrano ofertę droższą o 60,00 

zł. Powiedział, że uchwała intencyjna informująca w jaki sposób zawiera się umowy będzie 

kontrolą do tego co się dzieje na terenie Gminy, ponieważ ludzie którzy wykonują takie prace 

będą o tym mówić. Powiedział, że była podjęta uchwała dotycząca ściętego narożnika na 

ulicy Ku Morzu, aby autobusy mogły swobodnie manewrować przy wjeździe do ośrodka 

Neptun. Powiadomił, że zauważył, iż na tym terenie stoi obiekt gastronomiczny. Zapytał 

dlaczego tak jest, że podejmuje się uchwałę w jakimś celu, a teren jest przeznaczony na inne 

wykorzystanie. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że podejrzewa, że gdyby były 

przebudowywane toalety na mieszkanie dla Pani Mazurek to tego mieszkania by jeszcze nie 

było. Przypomniał, że kwota 80 000,00 zł miała być nie tylko na mieszkanie, ale również na 

inne potrzeby takie jak wymiana okien, naprawy i remonty. Dodał, że prosi o sformułowaniu 

zapytania na piśmie odnośnie różnicy pomiędzy kosztorysami. Powiedział, że na początku 

lipca miał spotkanie, gdzie zwracano uwagę, że jest na tym terenie sprzedaż lodów. 

Poinformował, że ostatecznie Pan Wójt zdecydował się udostępnić część terenu, ponieważ jak 

pokazała praktyka całość terenu nie była potrzebna do manewrowania, a do budżetu wpłynęły 

środki z dzierżawy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że do 30.10.2015 

roku można składać wnioski o dotacje na drogi (schetynówki). Zapytał, czy Urząd Gminy 

złożył taki wniosek. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Urząd może złożyć jeden wniosek, 

natomiast Powiat może złożyć dwa wnioski. Dodał, że przygotowano jedną dokumentację i  

kosztorys na przebudowę ulicy Wiejskiej. Powiadomił, że jest to jedyna ulica, która spełnia 

kryteria narodowego programu naprawy dróg. Oznajmił, że łączy się z drogą wyższego rzędu 

powiatową i drogą krajową. Dopowiedział, że do posadowienia i odnowienia są progi 

zwalniające, rekonstrukcja chodników, barierki, lustro drogowe oraz dodatkowe miejsca 

parkingowe.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na spotkaniu z BCP przedstawiciel spółki 

powiedział, że wszystkie sprawy w sądzie nie toczą się po myśli Gminy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina ma do czynienia z osobami, które 

walczą o dobro spółki. Dodał, że jest to manipulacja faktami. Oznajmił, że można odsłuchać 

nagranie ze spotkania. Przypomniał, że zostało złożone zażalenie na postanowienie Sędziego 

o ponownym zawieszeniu postępowania w Sądzie cywilnym dotyczącego odzyskania 

własności wieczystej. Dodał, że Sąd w Szczecinie odrzucił zażalenie. Dopowiedział, że 

spółka występuje co chwilę do Wójta, aby w drodze administracyjnej przekształcił prawo 

użytkowania wieczystego w prawo własności. Poinformował, że toczy się postępowanie 

przed SKO, ponieważ Pan Wójt wydał decyzję odmowną w sprawie przekształcenia. Dodał, 

że tym podparł się Sąd w Szczecinie, że wszystkie instancje administracyjne nie są 

wykorzystane, ignorując wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Powiadomił, że 

dla Gminy kluczową rzeczą jest postępowanie w Sądzie Cywilnym, jego odwieszenie, dalszy 

tok i ewentualna przegrana bądź wygrana.  

Radny Denis Tomala powiedział, że jak było robione przesunięcie finansowe z Gwizd -

Grąbnica na Olszynę była deklaracja, że w tym roku zostanie zgłoszona droga Gwizd-

Grąbnica etap II o dotację. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że II etap Gwizd - Grąbnica nie miałaby 

szans w schetynówce. Dodał, że jest to predysponowane do funduszu Marszałka 

Województwa. Dodał, że nabór wniosków jest do 12 stycznia, a dokumentacja nie jest jeszcze 
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przez projektanta gotowa. Dopowiedział, że jest to kwestia przedłożenia przy projekcie 

budżetu na 2016 rok. 

 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, ze podczas jednej z komisji była Pani Woźniak- 

Szarłata. Zapytał, czy z jej Urzędu Gmina dostała wsparcie finansowe bądź rzeczowe przy 

realizacji zadania dot., mieszkania na ulicy Granicznej. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że żadne środki z tego tytułu nie 

wpłynęły do Gminy. Dodała, że była informacja, iż Pani Woźniak-Szarłata nie jest 

dysponentem środków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła XII sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie. 

 

 

Czas trwania sesji : 14:00 – 20:00 

Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 

  

 

 


