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PROTOKÓŁ NR XIV/2015 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 2 GRUDNIA 2015 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska otworzyła XIV Sesję Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim. Przywitała Radnych, Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, Mecenas, 

Sołtysów, Kierowników jednostek oraz przybyłych gości. Stwierdziła quorum – obecnych 13 

radnych (brak Radnej Marzeny Molcan i Radnego Piotra Baryckiego, lista obecności – 

załącznik nr 1 do protokołu).  

Proponowany porządek obrad:    

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XII z XII Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku 

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 

roku– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3- w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016”– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 4- w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 

2016 r. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie opłaty targowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 

roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 8 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

leśny - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 –w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

rolny – dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

dot. organizacji Gminnego Święta Plonów „Dożynki” 

7. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

problemowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy 

Ustronie Morskie. 

8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli 

Komisji Rewizyjnej dot. rozliczenia podróży służbowych krajowych i zakupu 

usług pozostałych od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku.  

9. Interpelacje i zapytania. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie sesji 

 

c) Przyjęcie protokołu nr XII z XII Sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2015 roku. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XII/2015: 

 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

informacja o przeprowadzonych przetargach: 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy są jakieś pytania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Radni oczekiwali 

sprawozdania z uchwał, które zostały wykonane w tym okresie, a nie z tych, które zostały 

uchwalone. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że taką informację otrzymała 

dopiero teraz. Oznajmiła, że na tą sesję zostało przygotowane sprawozdanie w takiej formie, 

natomiast na następnej sesji zostanie przyjęta inna forma. Powiedziała, że we wrześniu odbył 

się przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy 
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Ustronie Morskie. Dodała, że kwota dysponowana to 670 000,00 zł, która dotyczyła okresu 3 

lat. Powiedziała, że wpłynęła jedna oferta z MZZDiOŚ. Kwota po przetargu to 2 234 433,60 

zł na trzy lata co daje miesięcznie 62 067,60 zł. miesięcznie powiadomiła, że przetarg został 

unieważniony w dniu 21.10.2015 r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawa zamówień 

publicznych z tytułu braku środków w budżecie. Kolejny przetarg dotyczył tego samego, 

został ogłoszony w listopadzie i był za sugestią Radnych rozpisany na jeden rok. Środki w 

budżecie na odbiór, transport i zagospodarowanie to 220 000,00 zł, wpłynęła jedna oferta w 

wysokości 751 680,00 zł co daje miesięcznie 62 640,00 zł, czyli prawie o 500 zł więcej 

miesięcznie w stosunku do wcześniejszego przetargu. Dodała, że postępowanie na tę chwilę 

nie zostało unieważnione, natomiast zostanie ponieważ jest brak środków w budżecie. 

Powiadomiła, że kolejny przetarg wszczęty w listopadzie dotyczył opracowania projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą XI/92/2015 

z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego „Bagicz”. Dodała, że 

wartość szacunkowa jaka wpłynęła to 20 080,00 zł, postępowanie w toku z otwarciem w ofert 

01.12.2015 roku. Poinformowała, że przetargów na zbycie nieruchomości gminnych za okres 

od 30.10.2015 r. do 20.11.2015 r. nie przeprowadzono  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że były rokowania. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że są otwarte oferty i po 

sprawdzeniu Radni otrzymają informację, która oferta została wybrana i czy wszystkie 

formalności są spełnione.  

3. Głos mieszkańców. 

Brak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wnosi o poszerzenie 

porządku obrad  o uchwały  

Druk nr 11 –sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

pojemności; 

Druk nr 12 – w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno wypoczynkowe; 

Druk nr 13 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi;  

Druk nr 14 – w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 
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Druk nr 15 – 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. 

Druk nr 16 – w sprawie zmian w budżecie gminy. 

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Brak Radnego Andrzeja Basaraba.  

 

 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

Druk nr 3 - w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim - 

dyskusja, podjęcie uchwały. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że zwraca się z prośbą o 

wprowadzenie poprawek, rozszerzenie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu 

Morskim. Powiedział, że w Uchwale Nr XIII/75/2007 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ustroniu 

Morskim chciałby dodać dwie świetlice, którymi administruje w Kukince i w Gwiździe oraz  

w § 7 udzielanie pomocy sołectwom w organizacji lokalnych inicjatyw kulturalnych. 

Radny Zenon Wajgert zapytał na jakich zasadach funkcjonowały do tej pory świetlice, jeżeli 

teraz wprowadza się je do statutu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że załącznik nr 5 do umowy 

użyczenia nr GNP. MK/ 72243.A/51/2008 z dnia 1 lipca 2008 roku. Dodała, że protokół 

zdawczo odbiorczy spisany w dniu 1 lipca 2008 roku na okoliczność przekazania majątku 

trwałego stanowiącego nieruchomość zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej w 

Gwiździe działka ewidencyjna nr 3/4 o pow. 0,02 ha. Strony przekazujące Wójt Gminy 

Ustronie Morskie Stanisław Zieliński, strony przyjmujące wówczas Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim Pani Urszula Kmieć, gdzie strona przekazuje stronie 

przyjmującej działkę zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej w Gwiździe o powierzchni 

użytkowej 72 m ². Dodała, że wartość przekazania majątku trwałego wyniosła 63 267,84 zł 

przy budynku 61  267,84 oraz gruntu 2 000 zł. Dodała, że drugi załącznik o takiej samej treści 

numer 4 spisany w dniu 1 lipca 2008 roku świetlica wiejska w Kukince, działka ewidencyjna 

nr 29 o pow. 0, 1000 ha gdzie stronami przekazującymi był również Wójt Gminy Ustronie 

Morskie Stanisław Zieliński, strony przyjmujące wówczas Dyrektor Gminnego Ośrodka 
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Kultury w Ustroniu Morskim Pani Urszula Kmieć. Wartość przekazanego majątku 

186 390,44 zł w tym budynek o wartości 185 390,44 zł, grunty 1000 zł i pozostałe środki 

trwałe majątek o wartości 2240 zł, pozostałe składniki majątkowe majątek nisko cenny 

6 387,35 zł.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 

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

klubu była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XIV/111/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku 

– dyskusja, podjęcie uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że na podstawie art. 21 

ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515) oraz § 81 i 82 Uchwały nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 

8 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 4, poz. 56) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. obejmujący: 

1. Kontrolę problemową w jednostce Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji dot. siłowni 

znajdującej się w budynku tzw. Ośrodka Zdrowia – termin luty 2016 r.  

2. Kontrolę problemową dot. wykorzystania i eksploatacji budynku tzw. Ośrodka Zdrowia – 

termin kwiecień 2016 r.  

3. Kontrolę wykonania budżetu Gminy za 2015 rok – termin maj 2016 r. 

4. Kontrolę problemową dot. gospodarki paliwami płynnymi, eksploatacji pojazdów oraz 

urządzeń będących w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także 

dochodów ze sprzedaży biletów i karnetów na basen – termin październik 2016 r. 

5. Kontrole na zlecenia Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę oraz z inicjatywy 

własnej członków Komisji 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Powiadomił, że zgodnie z § 82 Statutu Gminy Ustronie Morskie, Komisja Rewizyjna 

przeprowadza kontrole w zakresie ustalonej w jej planie pracy. Rada może podjąć decyzję w 

sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisje nieobjętą planem, natomiast komisja może 

przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte 

planem pracy. Jednocześnie w § 81 wprowadzono podział na rodzaje kontroli oraz ich 

szczegółowy zakres. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 17.11.2015 r. ustaliła roczny plan 

pracy. W planie zawarto wykaz podmiotów oraz terminy, w których planuje się 

przeprowadzenie kontroli.   

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”,  

Uchwała nr XIV/112/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2016 roku została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3 - w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2016”– dyskusja, podjęcie uchwały; 

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że przedkładam jak co roku program profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Choć zadania zawarte w programie są 

wieloletnie zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi musi on być uchwalany corocznie. Są to zadania własne samorządu gminnego 

ściśle określone w w/w ustawie jak również powiązane budżetem na dany rok. Dodała, że  

zadania zwarte w programie są realizowane wyłącznie z opłat uzyskany z tzw. korkowego. 

Powiedziała, że zadania jakie nakłada ustawodawca to: zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej, realizacja poprzez klub promocji zdrowego stylu życia 

„Uśmiech”, raz w tygodniu w soboty spotkania z grupą wsparcia ze specjalistą ds. uzależnień 

ze Stanomina, w każdy czwartek przyjmuje psycholog, obywają się spotkania oraz 

uroczystości grupy A,  dofinansowane jest kontynuacja leczenie w Stanominie,  klub 

" Uśmiech" jest czynny 5 razy w tygodniu w godzinach od 14 do 20, udzielanie rodzinom w 

której występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w razie potrzeby 

do dyspozycji osób uzależnionych jak i współuzależnonych Gmina ma do dyspozycji 

mobilnego psychologa i psychiatrę ze stowarzyszenia „Feniks, w szkole procuje psycholog 

szkolny,  prowadzenie świetlicy opiekuńczo wychowawczej „Wodny Świat” w Ustroniu 

Morskim, prowadzenie dożywiania dzieci, (latem zorganizowano półkolonie obiady), 

dofinansowanie zimowego wypoczynku oraz w całości finansowanie letniego dla dzieci z 

rodzin dysfunkcyjnych. Oznajmiła, że do zadań należy również prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej, realizowanie różnego rodzaju programów 

profilaktycznych dla uczniów w szkołach jak również dla rodziców (warsztaty, spektakle, 
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wykłady uczestnictwo w kampaniach itp.), zakup i dystrybucja wśród różnych adresatów 

materiałów edukacyjnych (broszur, plakatów), wspieranie edukacji osób pracujących 

zawodowo w systemie pomocy dzieciom i rodzinom z problemami alkoholowymi. Jak i 

również wspomaganie działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych TPD - prowadzenie świetlicy dla dzieci, Szkolny 

klub sportowy „Sokół”, klub sportowy „Astra”, stowarzyszenie „Feniks”. Oznajmiła, że po 

zabezpieczeniu tych podstawowych zadań jakie nakłada ustawodawca w ramach tego 

programu oraz możliwości finansowych realizowane są inne zadania jak place zabaw dla 

dzieci (przedszkole), doposażenie świetlic wiejskich , zajęcia pozalekcyjne itp. Podsumowała, 

że sprawy związane z uzależnieniami są bardzo trudne do realizacji „Nie zawsze będziemy 

mogli pomóc, ale starajmy się przynajmniej o jedno: nie pozostawiać ludzi w samotności w 

ich nieszczęściu" Poprosiła o przyjęcie programu do realizacji w roku 2016. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 

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

klubu była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w kwestii 

formalnej , że w materiałach brakuje strony 15 i 16. Zapytał, czy Pani która pracuje w klubie 

AA ma cały czas tę samą umowę zlecenie. Dopytywał, czy nie ma można zmienić jej na 

umowę o pracę, ponieważ z tego co wie komplikowało to tej Pani życie.  

Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że program jest na rok czasu i nie można podpisać umowy na wiele lat. Dodała, 

że Pani z klubu ma najniższą krajową i odprowadzone wszystkie składki i pochodne 

odprowadzane.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że chciałby aby rozbić tabele nr 8 na stronie 16 czyli 

wynagrodzenie gospodarza Klubu, psychologa i diety członków komisji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostanie to zrobione przez 

Panią Jolę i złożone w Biurze Rady. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie zezwoliła udzielić takiej 

informacji, ponieważ nie miała wiedzy na ten temat czy takie informacje może udzielić. 

Wyrok na który powoływali się Radni jest nie do końca zgodny z tym co było przedłożone. 

Dodała, że Gmin jest na etapie projektu budżetu, dlatego również do swoich pracowników 

wystąpiła z informacją, czy wyrażają zgodę na przedłożenie swojego wynagrodzenia. 

Podkreśliła, że jeżeli pracownicy mają obowiązek przedkładania informacji co niektórzy 

sobie tego nie życzą. Powiedziała, że pieniądze zaplanowane w programie na rok 2016 są 

zaplanowane w załącznikach do  projektu budżetu na 2016 rok. Poprosiła, aby Radni 
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poczekali na opinię Pani Mecenas, ponieważ jeżeli podawanie w mediach imienia i nazwiska 

bez zgody osoby zainteresowanej budzi wątpliwości to czy powinno się iść dalej i podawać 

imię, nazwisko, wysokość czy  składowe wynagrodzenia.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie ma danych osobowych tylko stanowiska. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli w Urzędzie znajduje się 

jedno stanowisko przypisane danej osobie to jednoznaczne z tym, kogo to dotyczy. Poprosiła, 

aby poczekać na opinię. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

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

Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii na rok 2016 została podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 4 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 

2016 r. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmiana ma związek z ustawą z 

dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. , poz. 1777) – publikacja w 

Dzienniku Ustaw w dniu 3 listopada 2015r. Stawki będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 

2016r.  Z uwagi na fakt, iż przedmiot proponowanej zmiany należy do właściwości Rady 

Gminy (art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym), niniejszą uchwałę uznać należy 

za zasadną. Dodała, że w uchwale Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2016                                  

§ 1 ppkt 1otrzymuje brzmienie: 

 „ d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 

października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 

tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m
2
 powierzchni.” 

Powiadomiła, że rewitalizacja jest to system działań mających na celu przywrócenie do życia 

i zrównoważony rozwój terenów i obszarów, które utraciły dotychczasową funkcję społeczną 

czy gospodarczą. Dopowiedziała, że w Gminie takimi gruntami było wysypisko śmieci 

i zostało poddane procesowi rewitalizacji. Dodała, że takiego zapisu we wcześniejszej 

uchwale nie było w związku z tym należy dokonać zmiany.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną.  Opinia pozytywna. 

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

klubu była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy w planie 

przestrzennym są zapisane obszary, które są związane z rewitalizacją.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział,  że rewitalizacja dotyczyła 

tylko wysypiska.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2016 r. 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5 – w sprawie opłaty targowej - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 29 października została podjęta 

uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie opłaty targowej. Dodała, 

że w § 2 Na terenie Gminy Ustronie Morskie wprowadza się dzienne stawki opłaty targowej 

pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach był zapis po 

przecinku z zastrzeżeniem ust. 2 b w wysokości. Oznajmiła, że  Regionalna Izba 

Obrachunkowa w uchwale Nr XII/103/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie opłaty 

targowej w treści § 2 powołuje się na ustęp 2, który w ogóle nie występuje i w związku z tym 

należy dokonać korekty i wyrzucić zapis z zastrzeżeniem ustępu 2. Oznajmiła, że został 

przedłożony Radnym nowy projekt uchwały, gdzie w § 9  jest zapis Uchwała podlega 

publikacji i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, natomiast brzmienie powinno być 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną.  Opinia pozytywna. 
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Przewodnicząca Klubu „Sami Swoi” Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie opłaty targowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 6 – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

dyskusja, podjęcie uchwały 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z maksymalnymi 

stawkami dokonuje się  zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały. Dodała, że w pozycji 

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita przy 23 była kwota 2 978,53  natomiast należało 

zaokrąglić do pełnych groszy 2 978 , przy osi 25 również należy zaokrąglić do pełnej kwoty 

2 978,53  winno być 2 978 , przy liczbie osi nie mniej niż 27 do 29 maksymalnie do 2 978,29. 

Oznajmiła, że są korygowane grosze. Powiedziała, że w załączniku nr 2 należy dokonać 

zmiany w pozycji nie mniej niż 31 w przedziale od 2 396  do 2 396  natomiast podane było 

2 978,53 było 36 do 40 a winno być 12 do 40, od 2 396  do 2 356, mniej niż 40 2978. 

W załączniku nr 3 należy dokonać korekty od 33 do 38 – 1820 do 1895, w pozycji mniej niż 

38 oś jezdni 2302 bez 20 groszy, od 12 do 38 w pozycji gdzie było 2 100 winno być 1 895 do 

2 302. W § 4 widnieje zapis uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

2016 r. winno być uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną.  Opinia pozytywna. 

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

klubu dot.  projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych była pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 12 głosów „za” , 2 głosy „wstrzymujące” 
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Uchwała nr XIV/116/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie stawek podatku od środków transportowych została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 7 – w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 

2016 roku - dyskusja, podjęcie uchwały 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że obniża się cenę skupu żyta do 

celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 

kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. z kwoty 

53, 75 zł za 1 dt do kwoty 53, 10 zł za 1 dt.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

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

klubu była  pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/117/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2016 roku 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

leśny - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały następuje w 

związku z szeregiem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016r., a dotyczących 

gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym. Zmiany w podatku leśnym z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 2016r., pociągają za sobą konieczność zmiany i zamieszczenia 

poprawnej nazwy stawki w formularzach informacji i deklaracji na podatek leśny. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

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

klubu była  pozytywna. 
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Przewodniczący Klubu „Porozumienie Razem” Zenon Wajgert powiedział, że Klub 

wydał opinię pozytywną. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 9 –w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały następuje w 

związku z zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016r., a dotyczących gruntów 

podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Uchwała w sprawie stawek 

podatku od nieruchomości zawiera nowe stawki, co pociąga za sobą konieczność zmiany i 

zamieszczenia poprawnej nazwy stawki w formularzach: informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

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

klubu była  pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy formularze będą w postaci elektronicznej.  

 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 10 – w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek 

rolny – dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały następuje w 

związku z zmianami obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016r., a dotyczących gruntów 

podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym należy przyjąć formularzy dot. podatku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

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

klubu była  pozytywna. 

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

wydał opinię pozytywną. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Krzysztof Grzywnowicz zapytał czy podlega 

ogłoszeniu, a podlega publikacji jest tożsame. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że tak. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że trzeba 

w drukach dopisać o jakie województwo chodzi, że podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że wszystkie druki, które mają zapis bez 

wskazania Województwa trzeba przegłosować jeszcze raz. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przeprosiła za błędny zapis. Powiedziała, że 

doszło do przeoczenia zapisu. Dodała, że zapis brzmi uchwała podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa i wchodzi w życie z dniem podjęcia, natomiast 

powinien brzmieć uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oznajmiła, że doszło do 

przeoczenia w druku nr 8, nr 9 i nr 10.  

 

GŁOSOWANIE z autopoprawką: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/120/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny została 

podjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE po autopoprawce: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  
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Uchwała nr XIV/119/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od 

nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE po autopoprawce: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za”  

Uchwała nr XIV/118/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że do tej pory było tak, że stawki na 

podatek od nieruchomości pozostawały na tym samym poziomie. Dodała, że wszedł 

obowiązek, ze aby od 1 stycznia stawki pozostały na tym samym poziomie trzeba podjąć 

uchwałę. Oznajmiła, że gdyby nie było podjętej uchwały, nie byłoby podstawy do pobierania 

podatków. Stawki podatku i deklaracje są podejmowane formalnie. 

 

Druk nr 11 – sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

pojemności; 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

Radny Marek Leciaho złożył wniosek formalny, ponieważ uważa, że kwota w § 3 ust. 2 pkt 

3 za pojemnik 1100 l jest zbyt dużą bonifikatą  i wnosi, żeby kwota ta wynosiła 375 zł. 

Oznajmił, że uważa, iż jest to bonifikata dla osób, które na terenie Gminy produkują 

największą ilość odpadów na terenie Gminy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, że taka podwyżka jest dużą podwyżką. 

Dodał, że przy podwyżce na 350 zł płacić się będzie o 90 zł więcej, natomiast przy podwyżce 

na 375 zł będzie to kwota o 115 zł większa, jeżeli byłaby możliwość, aby każdy mógł 

podpisać umowę indywidualnie. Oznajmił, że nie można mówić, że jest to bonifikata. Dodał, 

że uważa, że rozsądek zwycięży, a nie popularność bo słowo bonifikata jest niewłaściwie 

dobrane. Stwierdził, że każdy kto produkuje odpady płaci też inne podatki mając duże 

obiekty. Podkreślił, że kwota zaproponowana na komisji wspólnej jest kwotą realną. 

Dopowiedział, że jest to wniosek formalny. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że mimo wszystko twierdzi, iż jest to bonifikata, 

ponieważ na dzień dzisiejszy osoby te będą płaciły tylko 0,34 gr w stosunku do tych, które 
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maja pojemniki 120 l i 240 l, kiedy będą płacić 0,42 grosze. Oznajmił, że jest to bardzo wielki 

upust. Podkreślił, że złożył wniosek formalny.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że kiedy podnoszone były stawki sugerowano się tym, 

że jest to większe opakowanie. Dodał, że jeżeli nadal jest się za tym, żeby przeliczać w litrach 

to Radni zadecydują. Oznajmił, że będzie to podwyżka o 90 zł jeżeli by podpisał sam umowę. 

Radni podejmą uchwałę wg własnego rozsądku. 

GŁOSOWANIE § 3 ust. 2 pkt 3 za pojemnik 1100 l – 375 zł 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów.  

 

GŁOSOWANIE po zmianach 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 10 głosów „za”, 2  głosy „przeciw”, 2 „głosy” wstrzymujące 

Uchwała nr XIV/121/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności została 

podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 12 – w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno wypoczynkowe: 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był 

opiniowany przez komisję wspólną pozytywnie.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 11 głosów „za”, 3 „głosy” wstrzymujące 

Uchwała nr XIV/122/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno wypoczynkowe została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 13 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen za te usługi. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że uważa, że 

zatacza się koło i wraca do historii sprzed reformy związanej z gospodarką odpadami 

i zaczyna się mówić, iż nie będzie się odbierać wszystkich odpadów od mieszkańców tylko 

określoną ilość. W określonej ilości jest opłata, którą mieszkaniec ponosi, gdzie było 

mówione, że za tę kwotę odbierane będą wszystkie odpady z nieruchomości, a dzisiaj Rada 

ma podjąć uchwałę gdzie za każde dodatkowe odpady będą ponoszone koszty. Podkreślił, że 

taka jest kultura człowieka, że nie chce płacić i śmieci będą podrzucane do lasu. Podkreślił, że 

uważa, iż jest to niewłaściwy kierunek działania, który przyniesie więcej szkody niż dobrego. 

Oznajmił, że powinno się myśleć o uszczelnianiu systemu, a jak będzie brakowało pieniędzy 

w systemie myśleć o kwotach, które powinni mieszkańcy ponosić. Stwierdził, że śmieci 

powinny być odbierane od mieszkańców w każdej ilości, ponieważ są miesiące i pory roku, 

gdzie jest produkowane pół pojemnika opadów i nikt nie zwróci  za to pieniędzy, natomiast 

kiedy wyprodukuje się więcej śmieci i postawi się worek więcej trzeba za to dodatkowo 

zapłacić. Oznajmił, że jest to niesprawiedliwe. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszędzie można 

doszukiwać się niesprawiedliwości i w przypadku ustawy śmieciowej jest tak samo. Dodał, że 

jeżeli ktoś poza sezonem ma pół pojemnika śmieci to znaczy, że ma za duży pojemnik i może 

złożyć ponownie deklarację. Powiedział, że ma informację od Sołtysa, że ludzie udeptują 

śmieci, a MZZDiOŚ ma problem z ich opróżnieniem. Dodał, że jest to mechanizm, który 

ułatwi poinformowanie mieszkańców, że mają za mały pojemnik.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że popiera sugestie Radnego Grzywnowicza. Dodał, że 

na swoim przykładzie może podać, że od października do kwietnia ma 1/3 pojemnika 120 l. 

Stwierdził, że może dojść do tego, że dodatkowe śmieci będą wywożone do lasu i 

podstawiane pod lampy. Oznajmił,  że lepiej, żeby odpady były stawiane przy śmietniku i 

zabierane jeżeli miałyby być podstawiane. Zaproponował, żeby zamknąć dyskusję i przejść 

do głosowania.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie zgadza się z kolegami, ponieważ tworzy się 

paradoks.  Dodał, że dojdzie do tego, że każdy podrzuci kilka worków do jednego pojemnika 

i powie, że trzeba mu zabrać te śmieci. Oznajmił, że przy pojemniku 120 l jak podrzuci się 

dwa worki wytworzy się 360 l śmieci, a zapłaci tylko za 120 l. Stwierdził, że tworzy się 

paradoks do wytwarzania większej ilości śmieci.  

Radny Denis Tomala powiedział, że osoby fizyczne nie płacą za pojemnik tylko za ilość 

mieszkańców mieszkających, przebywających.  Dodał, że uważa, że te osoby nie powinny 

być obciążane za dodatkowe śmieci, ponieważ nie płacą za pojemność tylko za ilość osób. 

Oznajmił, że w zamyśle ustawy była idea, która mówiła, ze wszystkie śmieci będą wywożone, 

a ludzie nie będą mieli motywacji podrzucania po lasach i rowach.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że niestety życie pokazuje 

inaczej, ponieważ służby wyciągają z lasów worki z odpadami. Dodał, że Radni i Wójt 

powinni minimalizować te skutki i nie przerzucać tego na mieszkańców. Dopowiedział,  że 
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jeżeli ktoś składa deklarację, a ma śmieci za dużo to jest coś nie tak z deklaracją. Oznajmił, że 

raz jest więcej odpadów a raz mniej, ponieważ na wsi się wszystko utylizuje. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że bardzo często z rana przy odbiorze odpadów jest 

sporo dodatkowych worków. 

Radny Denis Tomala powiedział, że o ile jego uwaga dotyczy osób zamieszkałych o tyle 

inaczej jest z niezamieszkałymi, gdzie deklarują pojemnik 120 l, a w rzeczywistości mają 240 

litrów to jest to niestosowne i nie można dopuścić do tego, by dać im swobodę.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w Gminie jest 

sezonowość dwumiesięczna i ludzie nauczyli się deklarować nie tylko w związku z odpadami 

jak i również z podatkami wszystko na dwa miesiące. Dodał, że po sezonie jest tych śmieci 

mniej, ale Gmina musi to uszczelnić, ponieważ  będzie musiała dołożyć z budżetu Gminy.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że przyjdzie 

kiedyś taki moment, że ludzie nie będą traktować pewnych rzeczy jako donosy tylko jako 

obywatelską powinność by nie płacić za odpady kogoś kto ma pojemnik 120 l i 50 osób na 

posesji. Dodał, że jeżeli są takie osoby, powinno się to kontrolować, ponieważ koszty 

przechodzą na wszystkich mieszkańców. Zapytał, czy na dzień dzisiejszy jak stoją przy 

jakimś pensjonacie dodatkowe worki, a jest zadeklarowany jeden pojemnik 1100 l czy 

MZZDiOŚ  je odbiera. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zdarza się, ale kierowcy 

mają obowiązek poinformować Panią zajmującą się gospodarką odpadami, że na danej 

posesji jest drugie tyle odpadów. Dodał, że z własnego doświadczenia wie, że jest odpadów 

więcej. Dopowiedział, że raczej odpady są zabierane, są robione zdjęcia i domiary. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że skoro ktoś 

deklaruje, a ma systematycznie po 5 worków więcej to trzeba zrobić domiar i to 

uporządkować, ponieważ trzeba takie osoby wskazywać i  piętnować. Podkreślił, że jest 

okres, gdzie jest tych śmieci dużo mniej, a po zrobieniu porządków wystawi się dwa worki i 

będzie trzeba za nie zapłacić.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że śmieci są zabierane, ale 

jest robiony przypis. Oznajmił, że całe społeczeństwo płaci za jednego nie uczciwego. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dodatkową opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych uiszczać będą za:  

1) zwiększenie częstotliwości wywozu poza harmonogramem, przy czym: 

a) za jednorazowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

zebranych w pojemniku lub worku o pojemności: 

- 120l - 15 zł  

-240l - 30 zł 
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b)  za jednorazowy odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemniku  lub 

worku o pojemności: 

- 120l – 8 zł 

-240l - 16 zł 

c) za jednorazowy odbiór odpadów zielonych (trawa i liście) zebranych w pojemniku lub 

worku o pojemności 120l – 3 zł, przy czym jednorazowo odbierane będzie maksymalnie 3 

worki. Podkreśliła, że chodzi o zwiększenie częstotliwości wywozu poza harmonogramem. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że była mowa o 

jednorazowym odbiorze. Oznajmił, że w sezonie mieszkańcy prowadzący działalność 

gospodarczą mają częstotliwość wywozu dwa razy w tygodniu. Dodał, że rozumie, ze jak 

będą odbierane odpady poza harmonogramem będzie trzeba ponieść dodatkowy koszt 60 zł. 

Powiedział, że przy niezamieszkałych za pojemnik 120 l wywożony 4x w miesiącu, w czasie 

sezonu zwiększana jest ilość odbiorów czy ilość pojemników. Jak nie ma miejsca na 

postawienie pojemnika dodatkowego zwiększana jest częstotliwość, gdzie dodatkowy wywóz 

jest poza harmonogramem i jest to opłata 60 zł.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że osoby które prowadzą działalność 

gospodarczą zgodnie z podjętą uchwałą deklarują jaki pojemnik potrzebują (1100 l x2, 120 l 

x2), natomiast osoby które nie prowadzą działalności gospodarczej płacą od osoby, a odpady 

są wywożone zgodnie z uchwałami 1 x w tygodniu. Dodała, że zdarza się tak, że w sezonie 

letnim jest sytuacja, że nie prowadzący działalności poprzez przyjazd rodziny produkują 

więcej śmieci. Dopowiedziała, że osoby te mają możliwość zapłacenia za te śmieci, nie robiąc 

przymiaru, a po pomniejszonych stawkach za jednorazowy odbiór. Powiedziała, że taka sama 

możliwość jest też za odbiór gabarytów. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że priorytetem powinna być uszczelnienie 

systemu deklaracji. Jeżeli zdarzy się, że osoba deklarująca raz na sezon zostawi przy 

pojemniku dodatkowy worek nie powinno się traktować jej rygorystycznie. Oznajmił, że z 

założenia ustawa miała być proekologiczna. Stwierdził, że jeżeli ktoś wyprodukuje śmieci 

więcej to będzie je spalał w piecu, a spalanie w piecu jest absurdalnym działaniem pomijając 

podrzucanie w lasach. Dodał, że nie podchodziłby rygorystycznie do płatności za dodatkowy 

wywóz, tym bardziej, ze osoba fizyczna nie do końca wie jak to zrobić.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jeżeli Rada podejmie decyzję, że nie będzie się 

płaciło dodatkowych  środków za pozostawiane worki. Powiedział, że w Sianożętach, na ulicy 

Polnej i mokradłach jest dużo tych worków podrzucanych. Oznajmił, że kwoty za worki są 

kwotami realnymi do przyjęcia, a po roku czasu będzie możliwość zweryfikowania. Dodał, że 

osoby mające pięć pokoi nie zawsze zgłaszają działalność gospodarczą  stąd biorą się worki. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jeśli chodzi o uszczelnienie systemu to 

deklaracje nic nie dadzą. Oznajmił, że trzeba to fizycznie uszczelnić i zapytać się czy jest 

możliwość monitoringu w samochodach zieleni, przyklejenia kodu kreskowego na śmietniku 

i możliwość zważenia śmieci przy odbiorze odpadów, by było wiadomo ile dany mieszkaniec  

oddał śmieci. Dopowiedział, że aby ułatwić opłatę za worki można wprowadzić system 
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karnetowy np. na 10 worków, gdzie po okazaniu karnetu i odznaczeniu zostaną zabrane 

dodatkowe odpady. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zasugerowała, aby Radni dali propozycję 

i przegłosowali ją. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że samochody mają GPS 

i nie może zdarzyć się tak, że zjadą z trasy. Dodał, że kierowcy mają aparat i przesyłają 

zdjęcia do Gminy.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że niepokoi go 

częstotliwość wywozu, gdzie w uchwale dot. częstotliwości wywozu jest zapis od kwietnia do 

września nieruchomości niezamieszkałe, a wytwarzające odpady komunalne raz w tygodniu. 

Oznajmił, że rozumie, że jest to częstotliwość, która jest w opłacie 40 zł, a zwiększenie 

częstotliwości poza harmonogramem będzie opłata 15 zł za pojemnik czyli 60 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że trzeba określić częstotliwość. 

Dodała, że jeżeli określi się, że mieszkańcy mają wywożone odpady raz w tygodniu a 

wspólnoty dwa razy w tygodniu to są to normy, które przyjmujemy. Oznajmiła, że trzeba 

określić jasno i wyraźnie, że w ramach tej stawki świadczona będzie usługa wywozu 

wszystkich śmieci. Dopowiedziała, że jeżeli ktoś będzie chciał dodatkowy wywóz to 

poinformuje Urząd telefonicznie, że ma taką potrzebę i zostanie dostawiony oraz wywieziony 

dodatkowy pojemnik. Oznajmiła, że jeżeli Radny zwiększy częstotliwość i odnosi się do 

ostatnio pozytywnie zaopiniowanej uchwały to nie można tego dokładać, bo Gmina ma 

określoną stawkę czyli dochody, które wpływają od mieszkańca czy osoby prowadzącej 

działalności i za taką stawkę Gmina może usługę świadczyć. Podkreśliła, że za usługi 

dodatkowo świadczone musi być dodatkowa opłata.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeżeli nie Rada nie przyjmie tego to w tym momencie 

wyrazi się zgodę i aprobatę na kombinatorstwo.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że rozumie, że rozmawia się o wywozie śmieci poza 

harmonogramem. Dodał, że w sezonie sytuacja wygląda tak, że on potrzebuje żeby zieleń 

przyjechała dzisiaj ostatecznie jutro, co wiąże się z tym, że musi przyjść do Gminy lub 

ostatecznie usiąść przy komputerze i wypełnić deklarację o dodatkowy wywóz po czym 

śmieci zostaną wywiezione za dwa czy trzy dni. Dopytywał, czy Gmina ma pewność że 

zostaną zabrane śmieci dodatkowo w kursie czy będzie trzeba poczekać cztery dni kiedy będą 

mieli kurs normatywny i zabiorą je z normatywnym kursem.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że system dotyczy całej Gminy i 

wszystkich posesji. Dodała, że nie może być tak, że ktokolwiek ustala sobie sam zasady i 

każdy z mieszkańców wybierze inny dzień. Oznajmiła, że są określone ulice i dni wywozu 

które dotyczą wszystkich w taki sam sposób. Podkreśliła, że nie ma takiej alternatywy, żeby 

doprowadzić do systemu gdzie każdy z mieszkańców deklaruje, że chce dwa razy czy raz w 

tygodniu w odpowiadającym dla niego dniu, ponieważ Gmina dąży do tego, aby obniżyć 
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koszty związane z transportem. Prosiła, aby nie doprowadzać do sytuacji, że na tą samą ulicę 

5 razy będzie musiała jeździć śmieciarka dla każdego indywidualnie. Dopowiedziała, że jeżeli 

ma ktoś dodatkowe śmieci jest alternatywa zgłoszenia w gminie, że przy następnym odbiorze 

będzie się miało więcej śmieci  i w najbliższym terminie zostaną zabrane. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że wygodniej jest zwiększyć od razu ilość śmieci 

i płacić normalnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ma pojemnik 

240 l odbierane 2 razy w tygodniu, prowadzi działalność czyli jeden raz jest poza 

harmonogramem. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli prowadzi działalność 

gospodarczą i deklaruje dwa razy w tygodniu to zgodnie z deklaracją taką opłatę uiszcza do 

Gminy i taka usługa jest mu świadczona. Dopowiedziała, że jeżeli osoba ta uzna za stosowne, 

że chce oprócz deklaracji jeszcze dodatkowy wywóz czyli trzeci to za 240 l płaci 30,00 zł co 

daje mu alternatywę dodatkowego wywozu z tytułu wyprodukowania większej ilości śmieci. 

Oznajmiła, że Gmina zgodnie z regulaminem przelicza pojemniki w zależności od miejsc 

noclegowych i w związku z tym, jeżeli osoba która prowadzi działalność wynajmuje pokoje i 

zgłasza ilość miejsc postojowych to do tego przeliczana jest ilość i wielkość pojemników, 

które powinna zadeklarować.  Powiadomiła, że ciężka praca czeka Gminę nad regulaminem 

po podjęciu tych uchwał. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

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

Uchwała nr XIV/123/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 

wysokości cen za te usługi została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 14 – w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego) 

Oddano 14 głosów „za” 
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Uchwała nr XIV/124/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednogłośnie. 

Wyszedł Radny Basarab. 

 

Druk nr 15 – 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. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego i Radnego 

Andrzeja Basarab) 

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XIV/125/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

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  została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 16 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych (Brak Radnego Piotra Baryckiego i Radnego 

Andrzeja Basarab) 

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

Uchwała nr XIV/126/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2015 roku                             

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

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

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że był ostatnio na urlopie. 

Dodał, że 2 października odbyła się III kołobrzeska Senioralia w której uczestniczył cały 

autokar emerytów i rencistów wraz z orkiestrą Morka. Przypomniał, że odbyła się konferencja 



str. 22 
 

Czysta energia w której uczestniczyli pierwsi studenci wraz ze zwiedzaniem farmy. 

Powiedział, że 15 października odbyło się walne zgromadzenie delegatów Miast i Gmin w 

Międzyzdrojach, gdzie poruszane były sprawy związane z gospodarką morską, 

pozamykanymi zejściami na plażę. Powiedział, że walczy cały czas o pieniądze dla Gminy, 

ponieważ część pieniędzy na zjazdy techniczne została zabrana, ponieważ okazało się, że 

przedmiary były nie tak zrobione, opaska jest przegnita i w przyszły roku Pan Dyrektor ma 

zarezerwowane na te zadanie pieniądze. Poinformował, że było spotkanie w związku 

z projektem Demokracja Energetyczna organizowanej przez Gminę Mielno wspólnie 

z miastem Słupsk. Powiedział, że 21 stycznia była uroczystość w delegaturze Urzędu 

Marszałkowskiego w Koszalinie – wręczenie krzyża zasługi Panu Stanisławowi 

Trzeszczkowskiemu, a potem już rozpoczął się czas urlopu. Przypomniał, że jak co roku 

planowana jest sesja uroczysta i trzeba ustalić gdzie się odbędzie i zaprosić przedstawicieli 

samorządowców, przedsiębiorców, kierowników jednostek i ustalić miejsce.  

 

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli dot. 

organizacji Gminnego Święta Plonów „Dożynki” (załącznik dostępny na stronie 

bip.ustonie-morskie.pl). 

Radny Denis Tomala zapytał, nie zostały zamieszczone do protokołów załączniki na bip.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że protokoły z komisji rewizyjnej są wstawiane 

na bip bez załączników. Dodał, że była sytuacja przy protokole z kontroli GOPS że trzeba 

było usunąć załączniki, ponieważ było to niezgodne z prawem. Dodał, że załączniki nie są do 

końca jawne i generalnie nigdy nie były dawane na bip. Dopowiedział, że są dostępne w 

Biurze Rady. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest nieścisłość z sesją sierpniową, gdzie był nacisk na 

zespół Video. Dodał, że jeden z radnych zasugerował, już umowa z zespołem Video została 

podpisana.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszelkie umowy podpisuje Wójt. Dodał, że 

ma wrażenie, że Radni niektórzy by się cieszyli jak by się dożynki nie powiodły, jak by się 

nie udało. Oznajmił, że Ustronie zasługuje na to, żeby przyjechał jakiś fajny zespół. 

Dopowiedział, że być może Radni poczuli się źle nie biorąc udziału w organizacji, ale tak 

zawsze było w poprzedniej kadencji, że Radni praktycznie nie brali udziału w komitecie. 

Dopowiedział, że były spotkania pszczelarzy, koła łowiedzkiego, myśliwych, sołtysów, 

rolników z czego wszyscy powinni się cieszyć. Zaproponował, aby w przyszłym roku 

zaangażowali się wszyscy razem. Oznajmił, że było mu bardzo przykro jak Sołtysi zapłacili 

za dmuchańce z własnej kieszeni. Podkreślił, że nigdy nie podpisał umowy na zobowiązanie 

nie mając środków. Poinformował, że wszelkie wydatki są dekretowane przez Panią Skarbik, 

bez której nie może nic zrobić. Przypomniał, że proszono Radych o zwiększenie  środków, 

a koszty pokryli ludzie dobrej woli.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że należało wyciągnąć dwa wnioski. Dodał, że bunt 

powstał dlatego, że w budżecie gminy nie była zaplanowana kwota. Oznajmił, że uważa, że 

jeżeli jest jakiś komitet organizacyjny, to uważa, że Wójt ma możliwości zarządzeniem 

powołać komitet i nie byłoby problemu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że tak było od lat nawet jeszcze za Wójta 

Zielińskiego. Dodał, że w organizację włączali się również sołtysi, koła gospodyń wiejskich, 

dyrektorzy jednostek pracując nad Dożynkami po kilka godzin dziennie. Dopowiedział, że 

GOK przygotowywał otoczkę artystyczną, GOSIR logistyczną, Gmina promocyjną. 

50 000,00 zł na Gminę Ustronie Morskie nie jest to duża kwota. Przypomniał, że Pani Britzen 

miała pretensje, że ktoś ją pomówił. Powiedział, że pieniądze w wysokości 500 zł nie były 

wykorzystane. Dodał, że myślał, że być może będzie coś do witaczy brakowało dlatego 

zostały zabezpieczone środki.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zawsze jest komitet powoływany zarządzeniem 

i ponosi odpowiedzialność.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w przyszłym roku zostanie powołany 

komitet. Dodał, że być może zostanie powołany ktoś z ramienia Rady. 

9. Interpelacje i zapytania. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że dostał odpowiedź na interpelację, że jak Pan 

Wójt wróci z urlopu to ustali termin  na sprzedaż lokalu dla Państwa Grzywnowicz. 

Dopytywał, kiedy zostanie ustalony termin na sprzedaż lokalu, ponieważ pozostali kupujący 

już dopełnili formalności. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystko jest przygotowane. Pan 

Grzywnowicz podejdzie w dniu jutrzejszym i zostanie wszystko ustalone. Oznajmił, że nie 

ma w tym żadnych złośliwości. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że w ubiegły czwartek zwolnił przed pasem 

jadąc od ulicy Wojska Polskiego w kierunku krajowej 11. Dodał, że na pasie wyprzedzał go 

samochód. Zapytał, czy dla zwiększenia bezpieczeństwa jest możliwość, aby nie narażać 

dzieci i osób starszych na niebezpieczeństwa na drodze.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że remonty dróg sprzyjają wypadkom, 

ponieważ nie ma dziur w drodze i nie trzeba uważać na samochód. Dodał, że pamięta jak 

mieszkańcy złożyli wniosek o wzmożenie kontroli prędkości do policji. Powiedział, że nie 

można zrobić pachołków, ponieważ jest to droga powiatowa.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że myślał o monitoringu na tej drodze. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że marzy mu się monitoring ulic w Ustroniu. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że od 23:00 do 5:00 obowiązuje 60 km/h, natomiast od 

5:00 do 23:00 obowiązuje 50 km/h.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że porozmawia na ten temat z Panią Dyrektor z 

Zarządu Dróg. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy chodnik po prawej 

stronie zostanie zrobiony. Dodała, że nadal jest skarpa, przejść nie można, a do tego zostały 

postawione płotki.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że skarpa została ścięta. Dodał, że widoczność 

jest dość dobra. Dopowiedział, że ma obiecane od Pani Dyrektor, że zostaną wprowadzone 

środki do budżetu na ten chodnik. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że 80 m przed budynkiem starego SKR droga 

przechodzi na drugą stronę. Dodał, że chodzi o to, żeby zrobić wąski chodnik, który pozwoli 

dojść bezpośrednio do posesji, żeby nie było konieczności przechodzenia. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jest możliwość 

wymuszenia, aby firma remontująca nie wyjeżdżała z placu budowy ulicą Osiedlową tylko 

poprzez parking. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że mieszkańcy ulicy Osiedlowej zwrócili uwagę, że 

teren budowy jest ogrodzony tylko z jednej strony, a jest tam już dość duży wykop i stanowi 

niebezpieczeństwo.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pojedzie i zobaczy co da się zrobić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że droga Olszyna 

jest w 2/3 przejezdna, ponieważ jest zasypana liśćmi. Dodał, że na skarpie miała być 

w specyfikacji zrobiona geokrata. Dopowiedział, że płot zaraz spadnie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ma to być zrobione.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy był odbiór techniczny 

tej drogi.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że był tylko odbiór techniczny, że można 

jeździć.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

7. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Radną Marzenę Molcan 

protokołu z kontroli problemowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 

Gminy Ustronie Morskie (załącznik dostępny na stronie bip.ustonie-morskie.pl). 
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8. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli Komisji 

Rewizyjnej dot. rozliczenia podróży służbowych krajowych i zakupu usług pozostałych 

od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku (załącznik dostępny na stronie 

bip.ustonie-morskie.pl). 

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w związku z tym, że powyższe protokoły powinny 

być umieszczone w biuletynie informacji publicznej wnosi o podjęcie takiej decyzji, a jeżeli 

są ku temu przeszkody prosi o ewentualną opinię wskazującą, że pewnych elementów nie 

można umieścić w bip. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy na spotkaniu z 

ambasadorem Pan Wójt był w celu załatwiania spraw dla Gminy. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Pan Wójt jako przedstawiciel 

Gminy nie zawsze musi jechać coś załatwiać, ponieważ może zostać również zaproszony na 

uroczystości i spotkania. Dodała, że było to chyba spotkanie związane ze zmianą ambasadora.  

10. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał Panią Mecenas, czy 

załącznik nie jest integralną częścią protokołu.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że zazwyczaj są publikowane same 

protokoły. Dodała, że co do załączników są podzielone zdania. Oznajmiła, że w innych 

gminach są wstawiane protokoły bez załączników. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy zapytania, interpelacje i odpowiedzi są 

umieszczane na bip. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że ze statutu nie wynika taki obowiązek, 

tylko udzielenie na nie odpowiedzi i przekazania w określonej formie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że patrząc na sąsiadujące Gminy, to każda interpelacja 

jest umieszczona w BIPie wraz z odpowiedzią. Dodał, że są gminy, gdzie mają dodatkowo 

zakładkę dla każdego Radnego, gdzie zamieszczają jego zapytanie i jego odpowiedź. 

Oznajmił, że nie wie, czy jest to  w statucie, ale jest to informacja publiczna.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że nie ona jest decydentem w zakresie tego 

co powinna zawierać strona internetowa i ciężko jej się do tego odnieść. Dodała, że zdaje 

sobie sprawę, że niektóre Gminy wychodzą trochę szerzej i idą w tym kierunku na ustępstwa. 

Powiedziała, że nie widzi przeciwwskazań, ale powinno być poprzedzone to rozważeniem. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wiele działań 

zmierza do większej jawności pracy  Urzędu jak i Rady mając na celu również to, aby 

mieszkańcy wiedzieli czym się interesują Radni., czy faktycznie to pytanie które prosił 

Radnego, żeby zadać czy problemem się zainteresować czy faktycznie ten Radny się tym 

zainteresował. Oznajmił, że interpelacje są częścią pracy Radnego i tym czym się Radni 

zajmują. Powiedział, że będzie źle jeśli będzie się blokowało informacje na stronie gminnej, a 

są to informacje publiczne i będzie się je umieszczać na facebooku czy na innych forach bo 

Radni mają do tego prawo i nikt im tego nie zabroni. Dopowiedział, że szkoda, aby w taki 

sposób były przekazywane informacje mieszkańcom, ponieważ można to zrobić w sposób 

oficjalny i konkretny w zakładce Rada Gminy, by informować mieszkańców o tym, co 

robimy. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta 

Borkowska zamknęła XIV sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

 

 

 

Czas trwania sesji : 14:00 – 19:05 
Protokołowała: Joanna Dobrogoszcz 

 

 

  

 

 


