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PROTOKÓŁ NR XV/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 XV Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Grzywnowicz. Następnie Przewodniczący powitał Radnych, Starostę Kołobrzeskiego, 

młodzież gimnazjalną, urzędników, Wójta Gminy oraz pozostałych zgromadzonych.                   

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni- obrady były więc prawomocne (lista obecności 

stanowi załącznik nr 1. do niniejszego protokołu). 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XIV/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

1) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2011 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2- określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie 

i części obrębów Wieniotowo i Gwizd- część A. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na rok 2012- dyskusja, podjęcie uchwały; 
6) Druk nr 6- zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

7) Druk nr 7- zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

8) Druk nr 8- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

9) Druk nr 9- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

10) Druk nr 10- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, dyskusja. 
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5. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli                      

w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący poinformował, iż w związku z wizytą Starosty Kołobrzeskiego postanowił 

rozszerzyć porządek obrad w punkcie 2. przed głosem mieszkańców o wypowiedź gościa. 

Następnie pan Przewodniczący zapytał czy są inne wnioski o rozszerzenie porządku obrad. 

Głos zabrał Sekretarz Gminy. Poprosił o rozszerzenie porządku o następujące projekty 

uchwał: 

 zmieniający uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości                     

na 2012 r., 

 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorców 

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

leśny, 

 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane                 

w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie Morskie, 

 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                       

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustronie Morskie przedłożonych 

przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu. 

Pani Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek wytłumaczyła, iż podjęcie uchwał zmieniających 

odnośnie podatków jest konieczne na dzisiejszej sesji ze względu na zakwestionowanie             

przez Regionalną Izbę Obrachunkową pewnych zapisów w pierwotnych wersjach uchwał. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby przyjąć do porządku obrad również projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz umieścić 

wnioskowane projekty uchwał jako druki nr 11, 12, 12, 14 i 15 w punkcie 3. podpunkty 11, 

12, 13, 14 i 15 porządku obrad. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie                        

nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XIV/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2011r. 

2.  1) Wypowiedź Starosty Kołobrzeskiego pana Tomasza Tamborskiego. 

 2) Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

1) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2011 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2- określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie             

i części obrębów Wieniotowo i Gwizd- część A. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2012 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 
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5) Druk nr 5- uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie           

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na rok 2012- dyskusja, podjęcie uchwały; 
6) Druk nr 6- zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

8) Druk nr 8- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

9) Druk nr 9- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

10) Druk nr 10- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

11) Druk nr 11- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku                     

od nieruchomości na 2012 r. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

12) Druk nr 12- zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorców 

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

i podatek leśny- dyskusja, podjęcie uchwały; 

13) Druk nr 13- zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

14) Druk nr 14- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat                           

za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie 

Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

15) Druk nr 15- odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustronie Morskie 

przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu- 

dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

5. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli                      

w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie: 

udział wzięło piętnastu radnych. Oddano 15 głosów „za”. Porządek obrad po zmianach został 

przyjęty jednogłośnie. 

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

26 października 2011 roku. Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 

piętnaście głosów „za”. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

 AD. 2. 1) WYPOWIEDŹ STAROSTY KOŁOBRZESKIEGO PANA TOMASZA 

TAMBORSKIEGO. 
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 Na wstępie pan Starosta podziękował za zaproszenie na Sesję. Oznajmił, że jest                      

to jego pierwsza wizyta u nas, ale zawsze chętnie nas odwiedzi. Następnie powiedział o tym, 

jakie wsparcie Starosto Powiatowe w Kołobrzegu chce wraz z nowym rokiem zaoferować 

Gminie Ustronie Morskie: 

1) modernizacja ul. Polnej- inwestycja ta kosztować będzie ok. 3 mln zł, wkład Gminy 

ok. 500 tys. zł; 

2) wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim w nowy 

średni wóz strażacki, wkład gminy ok. 20% - 30% wartości; 

3) pomoc merytoryczno- praktyczna w składaniu wniosków konkursowych do Lokalnej 

Grupy Rybackiej; 

4) bieżąca realizacja zadań z zakresu konserwacji dróg. 

Po przedstawieniu powyższych zagadnień pan Starosta poprosił o pytania i sugestie                      

od mieszkańców oraz Radnych. 

   2) GŁOS MIESZKAŃCÓW. 

 Radny Andrzej Basarab podziękował Staroście za dużą deklarację i chęć 

pomocy. Powiedział, że myśli, iż marzenia te będą zrealizowane. Następnie Radny poruszył 

trzy sprawy kierując pytania do pana Starosty: 

 ul. Lotnicza- stan techniczny drogi jest tragiczny- czy jest przewidziany gruntowny 

remonty? 

 skrzyżowanie ul. Rolna- Kołobrzeg- Dygowo- Koszalin- czy planowane jest 

rozbudowanie skrzyżowania, jako bezkolizyjne, wykonanie ronda? 

 przejście przez drogę do pomników przyrody tj. dębów w Bagiczu- od sześciu lat 

Gmina stara się o wykonanie tam oznakowania pionowego oraz poziomego, pasów     

dla pieszych i ograniczenia prędkości- czy jest szansa na wykonanie tego                         

w 2012 roku? 

Głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Kołakowski. Również podziękował panu Staroście za wizytę 

oraz wsparcie. Następnie powiedział, że rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych                        

i ma zapewnienie, iż zaplanują w następnym budżecie kwotę na remont ul. Lotniczej. 

Stwierdził, że droga ta została źle wykonana, ponieważ nie zostały wybrane torfy i droga cały 

czas się zapada. Zadeklarował, że Gmina dołoży do remontu jeżeli będzie trzeba. 

Starosta Kołobrzeski odpowiedział na pytanie Radnego Basaraba,. Powiedział, że nie są                 

w stanie zrobić wszystkiego. Dodał, iż pogoda jest w tym roku łaskawa i póki co nie wydaje 

się pieniędzy na zimowe remonty dróg. Pieniądze zaplanowane na cel przejdą więc                        

na przyszły rok i będzie można je wykorzystać na częściowy remont ul. Lotniczej. Stwierdził 

jednak, że jeżeli przyczyną zapadania się tej drogi są torfy to remont będzie bardzo 

kosztowny- rzędu kilku milinów złotych. Pan Starosta zadeklarował, że w 2012 r. na koszt 

Starostwa wykona projekt techniczny oraz kosztorys i w 2013 roku pomyśli o remoncie. 

Następnie pan Starosta powiedział o drodze nr 11, iż nie było i nie będzie na niej ronda.               

W celu ułatwienia ruchu i rozładowaniu korków można wykonać jedynie lewoskręt.               
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Jeżeli chodzi o przejście do dębów na „11” to pan Starosta poinformował, iż będzie 

rozmawiał na ten temat z Zarządem Dróg Powiatowych, ponieważ sprawa nie jest mu znana. 

Zapewnił jednak, że zajmie się tym i sprawdzi co jest przeszkodą do wykonania tego zadania. 

 Następnie głos zabrała Radna Anna Britzen. Poprosiła ona o interwencję,                 

aby Zarząd Dróg zabrał z poboczy i dróg w Rusowie pozostawione po ścince gałęzie.                

Pan Starosta zapytał czy to co pozostało ma jakąś wartość opałową? Radna Britzen 

odpowiedziała, że to co miało wartość zostało już przez mieszkańców pozbierane.                

Wójt Gminy wtrącił, iż rozmawiał już na ten temat i Zarząd obiecał mu, że w najbliższym 

czasie zabiorą pozostałości. 

 Jako kolejna o głos poprosiła Sołtys Wsi Gwizd pani Lena Jastrzębska. 

Powiedziała o niebezpiecznym przejściu przez „11”, które dzieci w Gwizdu muszą 

pokonywać codziennie celem dostanie się na przystanek autobusowy, którym dojeżdżają do 

szkoły. Nie ma tam żadnego znaku ostrzegawczego, przejścia dla pieszych.                              

Pan Starosta poinformował, iż zapisze sobie tą uwagę i zbada sprawę. 

 Dyrektor Zespołu Szkół pani Mariola Ostrowska zabrała głos.                        

Poprosiła o wykonanie oznakowania pionowego i poziomego informującego o przejściu              

dla dzieci przy basenie na ul. Polnej. Pan Starosta odpowiedział, że zostanie to wykonane             

w ramach remontu ul. Polnej. Ponadto poinformował, że projekt remontu jest do wglądu, 

mogą zajrzeć do niego i zweryfikować potrzeby, zaproponować np. dołożenie jakiegoś 

elementu. 

 Radna A. Britzen zapytała jakie środki planowane są na przeznaczenie                     

na Święto Plonów- Dożynki Powiatowe, które w 2012 r. odbędą się w Ustroniu Morskim? 

Starosta Kołobrzeski odpowiedział, że nie ma konkretnej kwoty w tej chwili zaplanowanej. 

Ma on na tego typu sprawy utworzoną specjalną rezerwę. Poinformował, iż na pewno bliżej 

terminu dożynek odbędzie się spotkanie informacyjno- organizacyjne. Ponadto pan Starosta 

zapewnił, iż Starostwo aktywnie włączy się w organizację tego święta. 

 Jako następny głos zabrał Radny Stefan Dymański. Poparł on panią Sołtys Wsi 

Gwizd. Stwierdził, iż bardzo ważne jest, aby zwiększyć bezpieczeństwo na „11”.                

Wjazdy w kierunku Gwizdu czy Grąbnicy są niebezpieczne i słabo oznakowana.                        

Na drodze tej wydarzyło się wiele wypadków również śmiertelnych. Drugą sprawą poruszoną 

przez Radnego był wjazd do marketu „Polo Ekonomi” oraz ul. Kolejowa. Radny Zwrócił 

uwagę, że może niewarto wycinać tam drzew, tylko krzaki pomiędzy nimi- to też zwiększy 

widoczność, a co za tym idzie bezpieczeństwo. Kolejnym tematem wypowiedzi Radnego 

Dymańskiego były poniemieckie cmentarze. Poprosił, aby Starostwo włączyło                         

się w porządkowanie i renowacje tych miejsc pamięci. 

Starosta Kołobrzeski odpowiedział, że Starostwo może udzielić pomocy w zakresie środków 

finansowych na poważniejsze renowacje. Jednak sprzątanie cmentarzy pozostawia                      

do wykonania gminom. Można do tego celu wykorzystać osoby bezrobotne oraz młodzież 

szkolną. Jeżeli chodzi o ul. Kolejową to pan Starosta zauważył, iż trzeba sobie jasno 

odpowiedzieć na pytanie w jakim charakterze chcemy tą ulicę utrzymać i dopiero 

podejmować jakieś kroki. Wymogi mówią, że drzewo powinno znajdować się co najmniej 
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trzy metry od drogi. W całym powiecie zdecydowano ostatnio o wycince ok.. dwustu- trzystu 

drzew. Jeżeli zapadnie decyzja o przebudowaniu ul. Kolejowej to nie obędzie się bez wycinki. 

 Głos zabrał pan Ryszard Sochacki- mieszkaniec. Powiedział, iż nie zgadza                   

się on ze stwierdzeniem, że na skrzyżowaniu ul. Rolnej nie można wybudować ronda.              

Dodał, iż należy wykupić tereny przy skrzyżowaniu i przeznaczyć na ten właśnie cel.                           

Tylko to zwiększy bezpieczeństwo i rozładuje ruch w sezonie. Następnie pan Sochacki 

poruszył temat ul. Kolejowej. Uważa on, że bardziej niż wyjazd przy „Polo Ekonomi” 

niebezpieczny jest zjazd przy wesołym miasteczku. Na koniec dodał, iż lipy, które rosną              

przy ul. Kolejowej są stare i wkrótce i tak będzie trzeba je wyciąć. 

Starosta Kołobrzeski powiedział, że zarówno on jak i mieszkańcy są tylko wnioskodawcami 

w sprawie ronda przy ul. Rolnej. Pan Starosta również uważa, iż ronda są najlepszym 

rozwiązaniem kwestii bezpieczeństwa. Jednak ich wykonanie jest bardzo kosztowne                  

(ok. 3-4 mln zł) oraz nie wszędzie są odpowiednie warunki techniczne. Uważa on,                   

iż w naszym przypadku lewoskręt to także dobrze rozwiązanie. 

Głos zabrał Radny A. Basarab. Powiedział, że nikt nie będzie miał takich środków na budowę 

ronda. Dodał, iż problem można rozwiązać za mniejsze pieniądze, np. poprzez wykonanie 

sygnalizacji świetlnej na czas sezonu. 

 Pan Starosta podziękował za to, że mógł uczestniczyć w posiedzeniu rady w naszej 

gminie. Zaprosił Sekretarza do Starostwa celem wglądu do projektu remontu ul. Polnej. 

Powiedział, iż zawsze chętnie przyjedzie do naszej gminy. Na koniec życzył wszystkim 

lepszego niż obecny rok roku 2012, zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia planów 

zawodowych. Po czym pożegnał się i opuścił posiedzenie. 

Przewodniczący zamknął punkt „głos mieszkańców” i ogłosił dziesięciominutową przerwę. 

Po przerwie. 

 AD. 3. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy 

Jolanta Włodarek. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/104/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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2) Druk nr 2- w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych                

na 2012 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zaistniała konieczność zmiany obowiązującego zwolnienia 

poprzez usunięcie zapisu wskazującego na jego podmiotowy charakter oraz uchwalenia 

nowych stawek, w granicach wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 

19.10.2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych               

w 2012 r. Modyfikacja powyższego zapisu miała analogiczny cel jak kwestia zawarta               

w druku nr 11, a dotycząca preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości dla budynków 

gospodarczych emerytów i rencistów. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/105/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3) Druk nr 3- w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i 

części obrębów Wieniotowo i Gwizd- część A – przedstawiła Radca prawny Urzędu 

pani Agnieszka Jakierowicz. 

Pani radczyni wyjaśniła, iż skarga jest niezasadna. Wojewoda nie zakwestionował 

zaskarżanej uchwały. W celu przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

konieczne jest podjecie niniejszej uchwały. 

DYSKUSJA. 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał jakie konkretnie zarzuty przedstawiają skarżący? 

Pani radczyni odpowiedziała, że nie ma konkretnych zarzutów. Skarżący nie wskazują 

konkretnie gdzie są nieprawidłowości. 

Radny A. Basarab skomentował, iż każdy ma prawo wnieść skargę. Radny uważa, że plan 

zostanie utrzymany w takiej postaci w jakiej został uchwalony. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

Głosowanie. 

 W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 
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Uchwała Nr XV/106/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego               

w Szczecinie na uchwałę Nr XLIV/306/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia                      

5 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów Wieniotowo                 

i Gwizd- część A została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4) Druk nr 4- zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim- przedstawiła pani Jolanta 

Waligóra- pracownik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

DYSKUSJA. 

Radna Wioletta Tomoń zapytała w jakiej kwocie są zaplanowane pieniądze na wigilię                    

w klubie AA? Pani Waligóra odpowiedziała, że w kwocie 2 tys. zł. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/107/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia              

24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

5) Druk nr 5- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalności pożytku publicznego na rok 2012- przedstawiła pani Grażyna 

Jagiełowicz- pracownik Urzędu Gminy. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/108/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie                      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2012 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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6) Druk nr 6- zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 24 października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim- przedstawiła Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy pani Izabela Poznańska. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca załącznik do uchwały Nr XII/71/2003 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 24 

października 2003 r. w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej             

w Ustroniu Morskim została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7) Druk nr 7- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami pani                   

Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/110/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8) Druk nr 8- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami pani                  

Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/111/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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9) Druk nr 9- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę                

w trybie bezprzetargowym- przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami pani Wiesław Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/112/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10) Druk nr 10- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami pani                    

Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/113/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11) Druk nr 11- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku                     

od nieruchomości na 2012 r.- przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Konieczność uchylenia powyższego zapisu dotyczącego rodzaju 

budynków pozostałych wynika z zakwestionowania tego zapisu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. Zdaniem Izby zapis ten oznacza wprowadzenie zwolnienia przedmiotowo-

podmiotowego i przekroczenie ustawowego upoważnienia lokalnego organu stanowiącego                 

do wprowadzania jedynie zwolnień o charakterze przedmiotowym. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/114/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2012 r. 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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12) Druk nr 12- w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

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

rolny i podatek leśny- przedstawiła Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/115/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

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

i podatek leśny została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

13) Druk nr 13- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2012 r.- przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Maria 

Agnieszka Makowska. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/116/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2012 r. została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14) Druk nr 14- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat                           

za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie 

Morskie- przedstawiła Radca prawny Urzędu Pani Agnieszka Jakierowicz. 

Pani radczyni wyjaśniła, że niniejszy projekt uchwały dotyczy drobnych zmian 

technicznych. Wojewoda zakwestionował wejście uchwały w życie z datą wstecz 

uzasadniając, iż jest to niekorzystne dla rodziców. 

DYSKUSJA- BRAK. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/117/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku                      

zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat                           

za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ustronie Morskie 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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15) Druk nr 15- w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia              

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustronie Morskie 

przedłożonych przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu. 

DYSKUSJA. 

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zabrał głos. Powiedział, że Gmina jest w poważnym 

sporze ze Spółką „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” w Kołobrzegu. Poinformował,                  

że zarówno on jak i inni wójtowie nie zgadzają się z przedstawionymi przez Spółkę taryfami. 

Dodał, iż opierają się oni na opinii biegłego rewidenta, która jasno i czytelnie przedstawia 

zarys sytuacji.  Miasto i Gmina Kołobrzeg nie postępują fair play wobec sąsiednich gmin.  

Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. Powiedział, że w październiku 

Spółka „MWiK” złożyła oficjalny wniosek taryfowy. Poinformował, iż do końca roku                

ma zostać wydane orzeczenie sądu w tej sprawie. Wójtowie dysponują opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej oraz biegłego rewidenta. Zgodnie z nimi przedstawiony wniosek jest 

niezgodny z ustawą. Wójt podpisując się pod tym podpisałby się pod czymś co jest niezgodne 

z prawem. Stąd wynikła potrzeba sporządzenia niniejszego projektu uchwały.                    

Sekretarz zauważył, iż w tej sytuacji są trzy drogi postępowania: pierwsza to niepodjęcie 

przez Radę zaproponowanej uchwały- wówczas obowiązywać nas będą wyższe stawki                

za wodę i ścieki; druga droga to podjęcie uchwały zatwierdzającej wniosek Spółki- zgoda               

na podwyższenie stawki; i trzecia droga to podjęcie uchwały odrzucającej wniosek Spółki. 

Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia może zostać zakwestionowana prze Wojewodę. 

Na koniec pan Sekretarz wyjaśnił, iż w przypadku podjęcia tej uchwały                                          

i niezakwestionowania przez organ nadrzędny, „MWiK”  będzie musiał odstąpić                       

od narzucania wnioskowanych stawek. Jeżeli tego nie zrobi- a taką wersje wydarzeń 

przewiduje się- spór jeszcze bardziej się pogłębi. 

 Ponownie głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował, że nasza Gmina jeżeli chodzi                   

o wysokość stawki jest jeszcze w nienajgorszej sytuacji. Pozostałym gminom zaproponowano 

znacznie wyższe stawki, rzędu 50 zł. Różnica jest ogromna. Ustronie Morskie zgadza się              

na stawkę ok. 12 zł. Wójt stwierdził, że nie ma się co zastanawiać czy robimy dobrze 

podejmując taką uchwałę. Jest zdania, aby iść do przodu. Jest to walka o budżety gospodarstw 

domowych mieszkańców. Nie można temu przytaknąć i zostawić bez rozgłosu. Porozumienia 

i umowa spółki są niesprawiedliwe. Na koniec pan Wójt dodał, iż sprawa sięga już szczebla 

rządowego. 

Przewodniczący Rady powiedział, że pozostałe gminy postępują podobnie do nas. 

Wypracowano wspólne stanowisko, aby walczyć. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zaproponował, aby próbować wymóc na Spółce sporządzenie 

krótkoterminowych projektów dojścia do wspólnej taryfy. Poza tym uważa, iż musimy dążyć 

do zmiany zapisów umowy Spółki. 

Wójt Gminy odpowiedział, że takie projekty były już przedstawiane i nie zostały przyjęte. 

Zapisy umowy Spółki nie tak łatwo zmienić. Kołobrzeg nie zgodzi się na to, aby mieć mniej 

niż 50% udziałów. Wójtowie podpisali i tak musi być. Gmina Ustronie Morskie jest 
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poszkodowana. Gdyby w Kołobrzegu zwiększyć stawkę o 2,70 zł to wspólna stawka                   

dla całego Powiatu wynosiłaby 9,80 zł. 

ZAMNKIĘCIE DYSKUSJI. 

Głosowanie. 

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

Uchwała Nr XV/118/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 listopada 2011 roku               

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustronie Morskie przedłożonych przez Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 AD. 4. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2. do niniejszego protokołu. 

DYSKUSJA- BRAK. 

 AD. 5. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ                                                   

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI  W GMINNYM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Przewodnicząca Komisji Maria Agnieszka Makowska poprosiła Radną Annę Britzen,               

która przewodniczyła w kontroli o odczytanie protokołu (kserokopia dokumentu stanowi 

załącznik nr 3. do niniejszego protokołu). 

 Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała jeszcze jeden protokół: z kontroli 

problemowej bezpieczeństwa dzieci na publicznych boiskach i placach zabaw udostępnionych 

w gminie oraz bezpieczeństwo dowozu dzieci do szkoły (kserokopia dokumentu stanowi 

załącznik nr 4. do niniejszego protokołu). 

 AD. 6. I 7. INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI. 

 Sekretarz Gminy zapytał Radną A. Britzen za jakie środki został zakupiony 

sprzęt komputerowy w GOPS-ie? (dot. protokołu z kontroli). Radna odczytała: „1 komputer            

i 1 laptop zakupione za oszczędzone środki”. Pani Skarbnik wyjaśniła, że komputery zostały 

zakupione przez Urząd Gminy i przekazane do GOPS-u w ramach budżetu- nie w ramach 

zaoszczędzonych pieniędzy. 

 Radny Marek Rojek powiedział, że według niego w Komisji Antyalkoholowej 

powinien uczestniczyć lekarz- w odczytanym wcześniej składzie Komisji nie było.                   

Pani Jolanta Waligóra odpowiedziała, że lekarz współpracuje z Komisją, jest tez członkiem 

zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania pokrywają się w działaniami Komisji. 
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 Sołtys Wsi Gwizd pani Lena Jastrzębska zabrała głos. Podziękowała Wójtowi 

za wykonane w Gwiździe prace. Następnie zwróciła się do Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej odnośnie stwierdzenia w protokole z kontroli, że w Gwiździe plac przy świetlicy 

jest zbyt mały, aby utworzyć tam plac zabaw. Pani Sołtys powiedziała, że dzieci potrzebują 

choćby najmniejszego bezpiecznego miejsca do zabawy. Na wiosce nie ma chodnika, 

większość rodzin nie ma podwórka. Pani Sołtys uważa, że miejsce przy świetlicy                       

jest wystarczające. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, że Komisji nie chodziło absolutnie o to, 

aby skreślić to miejsce. Zabawki na placu muszą mieć tzw. sferę bezpieczeństwa.                  

Dlatego Komisja zasugerowała, żeby zastanowić się nad innym miejscem. 

Jako kolejny głos zabrał Wójt Gminy. Stwierdził, że na razie taki mały placyk starczy.           

Planuje on wykonać tam płot i furtkę oraz umieścić jedynie dwa lub trzy urządzenia                     

do zabawy. Dodał, że to nie musi być typowy plac zabaw, ale po prostu miejsce do zabawy. 

 Sekretarz Gminy poinformował, iż Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

wykonał ścinkę gałęzi drzew na terenie Gminy. Oznajmił, iż chętni mogą zabrać 

„gałęziówkę”, która ma wartość opałową. Poprosił o przekazanie informacji, że to co się 

przyda można zabrać jak największej liczbie ludzi.  

 Wiceprzewodnicząca Rady Marzena Molcan powiedziała, że w 2009 r. była 

podjęta uchwała w sprawie szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Według jej zapisów 

miały zostać zaszczepione trzy roczniki: 1994, 1995 i 1996. Zostały jednak zaszczepione 

tylko dwa roczniki: 94 i 95. Radna zapytała co z ostatnim rocznikiem? Czy jest szansa,                 

aby wywiązać się z tej uchwały? Jej zapisy nie zostały jak do tej wypełnione.  

Wójt Gminy zauważył, że sprawa ta była już tematem obrad Radnych- posiedzenia Komisję 

BiRG. Dodał, że 6 tys. zł nie zostało wykorzystane z całej puli przeznaczonej na ten cel.                           

Pani Skarbnik dodała, że aby kontynuować to w następnych latach należy podjąć nową 

uchwałę  i wprowadzić do budżetu na ten cel środki. 

Przewodniczący Rady zabrał głos. Powiedział, że program ten był uchwalony na lata               

2009- 2011, więc kończy się on wraz z końcem roku. Poinformował, że prowadzone                      

są rozmowy, aby kontynuować to w kolejnych latach. Należy jednak zaleźć na ten cel środki. 

Zaproponował, aby sprawę  skierować na Komisję BiRG. 

 Radna Irena Krawczyk zapytała co dzieje się z salą komputerową w jednostce 

Ochotniczej Straży Pożarnej? Sekretarz odpowiedział, że sala nieczynna jest od dłuższego 

czasu. Znajduje się tam pięć- sześć komputerów. Brakuje środków na wynagrodzenie                  

dla osoby, która poprowadziłaby salkę. Komputerów nie można przenieś w inne miejsce, 

ponieważ pochodzą one z programu unijnego i do czasu jego zakończenia muszą się                    

tam znajdować. 

Wójt Gminy stwierdził, że trzeba pomyśleć nad tym czy nie przenieść ich w inne miejsce.                   

Jego zdaniem można je przenieść w inne miejsce, należy tylko złożyć wniosek do włodarzy 

programu. 
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Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie. Rozwiązanie sprawy skierował               

na Komisję BiRG. 

 Radna A. Britzen zapytała Wójta kiedy zostaną zakończone prace i formalności 

związane z instalacją pieca gazowego w Kole Gospodyń Wiejskich w Rusowie?                     

Wójt odpowiedział, że dwa miesiące temu był w gazowni i prosił, aby wykonać wszystkie 

czynności w miarę szybko. Długo trwają formalności, same czynności techniczne to kwestia 

kilku dni. 

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji pani Magdalena Kołosowska wyjaśniła, iż ze strony 

Urzędu wszystkie terminy zostały zachowane. Decyzje są wydawane w ciągu 60 dni,                

więc trzeba czekać. Zapewniła, że sprawdzi na jakim etapie jest sprawa w Starostwie i w 

miarę możliwości przyspieszyć procedurę. 

 Radny T. Stanisławczyk zabrał głos. Skierował swoje słowa do zgromadzonej 

młodzieży. Wyjaśnił, iż zanim radni zbiorą się na sesji odbywają się komisje tematyczne,             

na których każdy projekt uchwały jest dyskutowany i dokładnie analizowany.                            

Radni wypracowują wtedy wspólne wnioski, dzięki temu łatwiej jest na sesji podjąć decyzję. 

Następnie Radny zapytał pana Wójta Gminy czy uda się jeszcze przed zimą wprowadzić ludzi 

do nowego budynku przy ul. Osiedlowej? 

Wójt odpowiedział, że tak. Gmina uzyskała już pozwolenie do użytkowania. Trwa już tylko 

procedura związana z formalnościami z firmą „Frans- Pol”. Po tych słowach pan Wójt 

podziękował młodzieży gimnazjalnej za wytrwałość. Powiedział, że ma nadzieję, iż kiedyś 

będą go gonie zastępować. 

 AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady również podziękował młodzieży za wytrwałość i cierpliwość. 

Była to dla nich żywa lekcja demokracji. Powiedział, że ma nadzieję, iż wiele na niej 

skorzystają, a w przyszłości godnie zastąpią nie tylko pana Wójta, ale całą radę.                            

Po tych słowach podziękował wszystkim zgromadzonym na posiedzeniu za przybycie                      

i zamknął XV Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania posiedzenia: 8
30

- 12
15

. 

Miejsce: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 


