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PROTOKÓŁ NR XVI/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 02 GRUDNIA 2011 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 XVI Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Grzywnowicz słowami: 

„Otwieram XVI Sesję Rady Gminy zwołaną na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie 

gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.” 

Następnie Przewodniczący powitał Radnych oraz pozostałych zgromadzonych.                    

Na posiedzeniu obecnych było piętnastu Radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1.               

do niniejszego protokołu). Posiedzenie przed głosowaniem nad przyjęciem uchwał opuściła 

Radna Maria Agnieszka Makowska- w głosowaniach udział brało więc czternastu Radnych. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a. Druk nr 1- uchylająca uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XV/118/2011                 

z dnia 30 listopada 2011 r. 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, podjęcie uchwały; 

b. Druk nr 2- uchylającą uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXXIV/229/2009               

z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę 

Ustronie Morskie do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania 

przez Gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

c. Druk nr 3- uchylająca uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XLV/321/2010               

z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Ustronie Morskie porozumienia międzygminnego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

d. Druk nr 4- 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, podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie sesji. 

Uwag do porządku obrad nie było. 
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 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ. 

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zabrał głos celem wyjaśnienia okoliczności                         

i konieczności zwołania nadzwyczajnej Sesji. Poinformował, że po Sesji w dniu 30 listopada 

br. dostał informację od innych gmin, że uchwała, która wówczas została podjęta                      

(tj. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki) może zostać uchylona przez 

Wojewodę ze względów formalnych. Wyjaśnił, iż w chwili podejmowania uchwały Gminę 

obowiązywało porozumienie, które musi zostać rozwiązane zanim podejmie się uchwałę                

o odmowie zatwierdzenia taryf. Musi zostać zachowana odpowiednia procedura.               

Pozostałe Gminy już podjęły lub w następnych dniach podejmą wskazane uchwały.                 

Wójt stwierdził, że my również musimy to zrobić, chociaż ani on, ani radca prawny Urzędu 

nie są do końca pewni. Dodał, że jeżeli Rada nie podejmie tych uchwał to pozostałe gminy 

mogą nam zarzucić, że przez nas Wojewoda zakwestionował ich uchwałę w sprawie odmowy 

zatwierdzanie taryf. 

Kolejnym mówcą była pani radca prawny Agnieszka Jakierowicz. Wyjaśniła, iż proponuje się 

uchylić uchwały intencyjne o przystąpieniu do porozumień w roku 2008 i 2010.                   

Dodała, że robimy to na wszelki wypadek. Wszystkie gminy te uchwały podejmują,                    

nie chcemy być jedynie, którzy się wyłamią. Pani radczyni jednak stwierdziła, że ona nie 

podpisuje się pod tym. Z resztą jak również inni prawnicy. 

Pan Wójt dodał, iż to, aby pójść tą drogą poradził pan Piotr Szczygielski- radca prawny, teraz 

jednak wycofuje się z tego, mówi, że nie jest pewien. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zabrał głos. Powiedział, że sprawa ta wywołała wiele 

kontrowersji. Prawnicy innych gmin byli przeciwni temu, aby podejmować takie uchwały,   

nie uznają zasadności tego. Wszystkie samorządy idą w tym kierunku. Działanie to podejmuje 

się, aby nie można było nic zarzucić pod względem formalnym. 

DYSKUSJA NAD PROJEKTAMI UCHWAŁ. 

 Radny Marek Rojek zabrał głos jako pierwszy. Radny wyraził swoją obawę o to,             

że po rozwiązaniu tych porozumień Spółka będzie mogła „robić z nami co będzie chciała”. 

Sekretarz odpowiedział, że w tej sytuacji, w której jesteśmy w myśl porozumień mamy 

nieciekawą sytuację. Dzieje się tak, dlatego, że mamy system lokacyjny, gdzie jedna gmina 

może podejmować uchwałą rady decyzje o pozostałych gminach co do wysokości taryf.            

Nasz samorząd oraz pozostałe uważają, że porozumienia te powinny być inaczej 

sformułowane. Na koniec pan Sekretarz dodał, że gdy podejmiemy zaproponowane uchwały 

sytuacja nasza właściwie się nie zmieni, gdyż „gorzej już być nie może”. 

 Radna Anna Britzen zapytała czy pan Wójt ma możliwość wglądu do ekspertyzy 

biegłego w sprawie zaproponowanych przez Spółkę taryf? Czy wie jakie tam podaje się 

argumenty, oraz czy są one twarde, niepodważalne? Dodała, że sytuacja wygląda tak,                  

że dopóki Gmina i Miasto Kołobrzeg nie rozwiążą swojego porozumienia to my jesteśmy 

skazani na współpracę z pozostałymi gminami. 
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Wójt odpowiedział, że ekspertyza była zrobiona dla poszczególnych gmin. Każda gmina              

ma inną specyfikację, inne realia, inne inwestycje były na jej terenie prowadzone.                    

My dla naszej Gminy również mamy, jest ona do wglądu. Defakto nie mamy wpływu                

na to co Spółka zaproponuje. Wójt dodał, iż powiedział innym wójtom, że nie zgadza się 

również z tym co im zaproponowano, nie tylko z zaproponowanymi taryfami dla Ustronia. 

Nie wie czym się sugerowano ustalając stawki. Pozostałe gminy, z którymi wiąże                    

nas porozumienie zaproponowały, abyśmy przystąpili z nimi do wspólnej taryfy (bez Miasta  

i Gminy Kołobrzeg). Wójt stwierdził, że nie mógł się na to zgodzić, ponieważ cena za wodę 

wzrosłaby do ok. 21 zł. 

Przewodniczący Rady zabrał głos. Stwierdził, iż dla nas odniesieniem jest Gmina Kołobrzeg- 

praktycznie niczym się nie różnimy. I nie mamy się co zastanawiać, musimy podjąć                      

te uchwały. 

Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek powiedziała, że gdyby Wojewoda unieważnił                         

to porozumienia dalej byłyby wiążące. Jeżeli Wojewoda nie zakwestionuje to Spółka musi            

w ciągu trzech miesięcy przestawić nowe wnioski oraz musi zostać rozwiązane porozumienie 

w Kołobrzegu- Gmina i Miasto. 

Radny Andrzej Basarab stwierdził, iż nie wie czy wszystkie zapisy porozumienia są zgodne              

z prawem. Dziś nikt by do tego nie przystąpił. 

 Radny Rojek dodał, że jeżeli temat nie jest do końca zamknięty i przemyślany                     

to można w nieskończoność ciągnąć te „przepychanki”. Zapytał czy teraz będziemy musieli 

zapłacić faktury, których do tej pory nie opłaciliśmy? 

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli chodzi o miejskie wodociągi to taka sytuacja jak u nas jest 

w wielu innych miastach, np. w Białogardzie. Wszędzie miasta odbywają taki „złodziejski 

proceder”. My chcemy jednak temu zapobiec. Dodał, że ś. p. S. Karpiniuk powtarzał,                

że w 2011 r. będzie ustalona wspólna taryfa. I byłaby gdyby nie nieszczęśliwy wypadek.    

Wójt powiedział też, iż musimy dążyć do efektu ekologicznego. Bardzo bolesna będzie              

dla Gminy konieczność zapłaty, jeżeli nie osiągniemy efektu. 

Pani radczyni zabrała głos co do płatności za faktury. Poinformowała, że nasza Gmina 

kwestionuje faktury cząstkowe z całego roku. Spółka ku zaskoczeniu zaskrzyła tylko brak 

płatności za styczeń. Chcemy zapłacić, ale nie w takiej formie jak chce Spółka. Mamy opinię 

RIO i innych organów. Jeżeli sąd zdecyduje to będzie trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi                 

o porozumienie to nie ma na umowie kontrasygnaty Skarbnika. Poza tym kwota w umowie 

jest inna niż ostatecznie wykorzystana. 

Wójt Gminy dodał, że praktycznie większość gmin nie płaciła faktur, a pozwane zostały tylko 

dwie gminy: Ustronie Morskie i Rymań. Miała to być swego rodzaju nauczka. Spółka będzie 

dążyć do tego, aby unieważnić nasze uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf.                

Na koniec dodał, że Wojewoda zna nasz problem. 

 Radny Mirosław Szymanek zabrał głos. Zauważył, że nie należy mówić                               

o porozumieniu tylko o taryfach. Zapytał jaka jest różnica pomiędzy uchwałą intencyjną,               
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a zwykłą? Radny stwierdził, że pewne kwestie, które nie są jasne powinny być wyjaśnione.              

Powiedział, że radni spierają się o jeden punkt umowy. Stwierdził, że trzeba sprawdzić             

czy nie tworzymy jakiegoś śmieciowego przepisu prawa. Radny uważa, że pewne kwestie 

mijają się z ustawą o samorządzie. Zapytał czy to porozumienie z 2010 r., a przede wszystkim 

punktu, w których mowa o finansach, nie powinno być przyjęte uchwałą Rady? Teraz chcemy 

uchylić porozumienie i traktować je jako niebyłe. Przecież one rodziły pewne skutki prawne. 

Nie zgadzamy się z ich zapisami. Radny stwierdził, że porozumienie było zawiązane                    

„na dobre i na złe”. Może na tym polega gra ekonomiczna, takie są jej założenia. Dodał,              

iż w porozumieniu jest też wskazany okres odstąpienia- pół roku. Trzeba się zastanowić              

czy robimy czegoś co można podważyć. 

Odpowiedzi na wypowiedź Radnego udzieliła pani Radca prawny. Wyjaśniła, że nie ma 

oficjalnego podziału na uchwały intencyjne i zwykłe. Uchwała intencyjna to wyrażenie woli 

podjęcia jakiegoś działania. Nikt nie może wymusić wykonania jej założeń.                    

Radczyni odnośnie porozumienia wyjaśniła, iż z naszego punktu widzenia nie jest ono ważne. 

Wójt powinien działać w granicach prawa. Poprzedni Wójt Gminy był upoważniony                    

do pewnej kwoty. Przekroczył ją jednak. Nie zostało to zaakceptowane przez skarbnika 

gminy. Może Wojewoda zakwestionuje uchwały, tego nie wiemy. Z całego precedensu 

wychodzi kołomyja prawna. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy. Powiedziała, że nie wiedziała o takim porozumieniu.                  

Nie widziała umowy. Wyjaśniła, iż skarbników obowiązują ścisłe procedury.                        

Jeżeli widziałaby dokument, a nie wyraziłaby zgody na kontrasygnatę to Radni by o tym 

wiedzieli. Poza tym obowiązek umieszczania kontrasygnaty jest na umowach, nie jest jasno 

wskazane, że na porozumieniach też. Pani Skarbnik dodała, że dowiedziała                                

się o porozumieniu przy fakturach. 

Radny Szymanek ponownie zabrał głos. Stwierdził, że najwidoczniej zostało naruszone prawo. 

Zdaniem Radnego należy ustalić czy porozumienie w ogóle jest ważne. 

Radny A. Basarab powiedział, że nie czas teraz na wywody czy to było zgodne prawem                

czy nie. Zaapelował, aby skupić się na tym co ma być dziś podjęte. Dodał, że jeżeli doszło             

do naruszeń to także radni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ wiedzieli,             

a nie zgłosili. Podjęcie uchwały intencyjnej nie rodzi żadnych skutków prawnych.                  

Należy podjąć zaproponowane uchwały jeżeli tworzymy wspólność z innymi gminami                    

i chcemy wspólnie dążyć do ujednolicenia taryfy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż on w swojej praktyce zawodowej zobowiązał się, że wszelkie 

deklaracje finansowe i wszystkie inne dokumenty dotyczące finansów podpisuje tylko                    

i wyłącznie razem z panią Skarbnik. Dodał, że nawet jeśli doszło do nieprawidłowości                   

i zostałoby to zgłoszone to sąd już teraz uchyliłby sprawę. 

 Radny Stefan Dymański uznał, że nie można dać pretekstu Spółce do podważenia 

naszych uchwał. Każda gmina powinna mieć wkład w kierowanie Spółką. A tu tylko dwóch 

wspólników ustala, a reszta aprobuje. Radny nie wie dlaczego tak się stało, że nie było 
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uchwały dot. porozumienia w 2010 r.. Uważa, że musimy zrobić wszystko co się da celem 

zatrzymania całego tego precedensu i utarcia nosa. 

 Radna A. Britzen powiedziała, że nie zgadza się ze zdaniem Radnego Basaraba. 

Zgadza się ze stanowiskiem Radnego Szymanka. Uczymy się na błędach i musi zauważać 

takie rzeczy. Najważniejsze dla nas jest, aby wygrać z Kołobrzegiem. Musimy działać.  

Prezes Spółki wypowiada się jasno, że on nic nie może zrobić. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że musimy iść do przodu. Gmina znalazła się w sytuacji, 

która nigdy wcześniej się nie zdarzyła. Kołobrzeg zawsze nastawiał i przeciągał którąś gminę 

na swoją stronę. A tak nie powinno być. Należy działać razem. Dziś musimy zaufać 

prawnikom i innym gminom. To Przewodniczący chce powiedzieć poprzez podniesienie reki 

w czasie głosowania. 

 Radny M. Szymanek zwrócił uwagę, że gdy uchylimy porozumienie z 2004 r.                   

to Spółka może wystąpić do sądu oto, że utraciła środki, które u nas zainwestowała.              

Drugie porozumienie kończy się na koniec roku 2011- czy warto je uchylać? 

Radny Dymański stwierdził, iż nie chcemy wyjść całkiem w porozumienia, chodzi jedynie                

o taryfy. 

Głos ponownie zabrał Przewodniczący Rady. Powiedział, że tak naprawdę nikt nie jest 

pewien czy faktycznie jest potrzeba podejmowania tych uchwał. Stoimy przed dylematem  

czy robić to co pozostali. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy nie jest tak, że z chwilą kiedy uchylimy 

porozumienia to cofamy się do umowy Spółki? 

Pani Radczyni odpowiedziała, że jest to trochę za dalekie myślenie. Uchylamy uchwałę,            

a nie porozumienie. Ono nie przestaje funkcjonować. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

GŁOSOWANIA: 

 Druk nr 1- projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie                 

Nr XV/118/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. 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. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (bez Radnej M. A. Makowskiej).              

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XVI/119/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02 grudnia 2011 roku               

uchylająca uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XV/118/2011 z dnia 30 listopada 

2011 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                    
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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 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 2- projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie                

Nr XXXIV/229/2009 z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie wyrażenia zgody                         

na przystąpienie przez Gminę Ustronie Morskie do porozumienia międzygminnego        

w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego zaopatrzenia w wodę                   

i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02 grudnia 2011 roku               

uchylająca uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXXIV/229/2009 z dnia 23 listopada 

2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Ustronie Morskie                    

do porozumienia międzygminnego w celu wspólnego wykonywania przez Gminy zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 3- projekt uchwały uchylającej uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie                  

Nr XLV/321/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Gminę Ustronie Morskie porozumienia międzygminnego. 

Radny Mirosław Szymanek zapytał czy podejmując trą uchwałę anulujemy obowiązywanie 

porozumienia? Sekretarz Gminy zapytał czy jest możliwość wykreślenia z treści projektu 

uchwały wyrażenia „w całości” w §1.? Pani radczyni wyjaśniła, że to nic nie zmieni.             

Można ewentualnie określić, w której części uchyla się uchwałę. Radni zdecydowali                     

o pozostawieniu treści uchwały w formie zaproponowanej. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 13 głosów „za” i 1 głos 

„wstrzymuję się’. 

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02 grudnia 2011 roku               

uchylająca uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XLV/321/2010 z dnia 10 listopada 

2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ustronie Morskie 

porozumienia międzygminnego została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Druk nr 4- 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, podjęcie uchwały. 
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 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XVI/122/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 02 grudnia 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- dyskusja, podjęcie uchwały została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 3. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zamknął XVI Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
00

-9
15

. 

Miejsce obrad: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 

 


