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PROTOKÓŁ NR XVII/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 14 GRUDNIA 2011 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 XVII Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Gminy                                 

Krzysztof Grzywnowicz. Następnie Przewodniczący powitał Radnych oraz pozostałych 

zgromadzonych na posiedzeniu. Na posiedzeniu w chwili rozpoczęcia obecnych było 

trzynastu radnych, później na obrady przybył Radny Mirosław Szymanek, nieobecna 

Wiceprzewodnicząca Rady Marzena Molcan (lista obecności stanowi załącznik nr 1.                     

do niniejszego protokołu)- obrady były prawomocne. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XV/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r., 

d) przyjęcie protokołu nr XVI/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok: 

1) przedstawienie projektu budżetu, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział 

Zamiejscowy w Koszalinie, 

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy, 

4) dyskusja nad projektem budżetu, 

5) podjęcie uchwały - druk nr 1. 

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

5. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

sprawdzającej prawidłowość przeprowadzania przetargów, przygotowania specyfikacji 

przetargowych oraz gwarancji udzielanych przez wykonawców za rok 2010. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że zaistniała konieczność wprowadzenia 

pewnych zmian oraz rozszerzenia porządku obrad: w punkcie 3. podpunkt 5. należy umieścić 

jako podpunkt a) druk nr 1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2012- 2025, jako podpunkt b) druk nr 2. 

pozostawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie              

na rok 2012. Ponadto pan Przewodniczący zaproponował, aby jako kolejny punkt porządku 
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obrad (nr 4.) dodać podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy elektrowni 

atomowej w Gąskach. Wyjaśnił, iż proponuje, aby Rada zajęła stanowisko w tej sprawie. 

Pomysł podjęcia omawianej uchwały narodził się w związku ze spotkaniem mieszkańców, 

które odbyło się w poniedziałek 12 grudnia poświęcone planom koncerny PGE EJ 

ewentualnej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w Gąskach. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XV/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r., 

d) przyjęcie protokołu nr XVI/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 02 grudnia 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok: 

1) przedstawienie projektu budżetu, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział 

Zamiejscowy w Koszalinie, 

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy, 

4) dyskusja nad projektem budżetu, 

5) podjęcie uchwał: 

a) druk nr 1.- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2012- 2025, 

b) druk nr 2.- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie               

na rok 2012. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego budowy elektrowni 

atomowej w Gąskach- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

6. Informacja Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

sprawdzającej prawidłowość przeprowadzania przetargów, przygotowania specyfikacji 

przetargowych oraz gwarancji udzielanych przez wykonawców za rok 2010. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie: 

Udział wzięło trzynastu radnych. Oddano 13 głosów „za”. Porządek obrad po zmianach został 

przyjęty jednogłośnie. 

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

30 listopada 2011 roku. Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów 

„za”. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
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Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XVI/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia                      

02 grudnia 2011 roku. Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów 

„za”. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. GŁOS MIESZKAŃCÓW. 

 Pan Jerzy Osior zabrał głos w sprawie elektrowni atomowej. Zaproponował,                

aby do protestów przeciwko budowie elektrowni wykorzystać lokalną młodzież. Muszą oni 

uczyć się postaw obywatelskich. Stwierdził, że walka będzie o wiele trudniejsza niż się 

wszystkim wydaje. Budowa elektrowni zniszczy całe wybrzeże. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że porozmawia z panią Dyrektor o tym,                              

aby zmobilizować i zaangażować młodzież. Im większa świadomość tym lepiej.                

Następnie powiedział, że jedną z pierwszych akcji jaka zostanie podjęta będą listy                        

do Premiera oraz Spółki PGE EJ. Ich treść zostanie odczytana przy omawianiu projektu 

uchwały. 

 Pan Zbigniew Rejbo powiedział, że Spółka PGE wystąpiła do Wojewody z wnioskiem 

o pozwolenie na przeprowadzenie badań. Czas na odpowiedź Wojewoda ma do 25 grudnia. 

Pani wójt Mielna również wysłała pismo do Wojewody o to, aby nie wyrażał zgody.                  

Pan Rejbo zwrócił uwagę, że jeśli spóźnimy się z listami to trudno będzie temu zaprzestać. 

Należy skupić się na tym, aby oni w ogóle nie mogli tam wejść i podejmować jakichkolwiek 

czynności czynności. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że dlatego dziś proponuje się Radnym podjęcie 

uchwały. Jest ona potrzebna, aby Wójt mógł działać w imieniu Rady oraz mieszkańców.             

Pan Wójt poinformował, że ma stały kontakt z innymi wójtami w tej sprawie. Dodał,                     

że uwaga pana Rejbo jest słuszna. 

 AD. 3 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2012 R. 

1) Przedstawienie projektu budżetu. 

Skarbnik Gminy Jolanta Włodarek przestawiła prezentacje multimedialną dotyczącą projektu 

budżetu Gminy. Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 2. do niniejszego protokołu. 

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu 

Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej (kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3.                  

do niniejszego protokołu). 

3) Przedstawienie opinii komisji Rady Gminy: 

 Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna, 

 Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna, 

 Opinia Komisji Rewizyjnej: pozytywna, 

 Opinia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: pozytywna, 
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 Opinia Komisji Rolnictwa: pozytywna. 

4) Dyskusja. 

 Radny Mirosław Szymanek zwrócił uwagę, iż w treści §10 projektu uchwały                      

w sprawie uchwalenia budżetu powinno być: „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów 

(…) o których mowa w §9  (…)”, a nie „w §8”. Pani Skarbnik podziękowała za zwrócenie 

uwagi. Faktycznie jest pomyłka w projekcie. 

 Radny Szymanek ponownie zabrał głos. Stwierdził, że w opisie projektu 

budżetu sytuacja finansowa naszej Gminy przedstawiona została jakoby była na granicy 

wypłacalności. Zwrócił się z prośbą do pana Wójta o baczne obserwowanie wydatków                    

i prowadzenie polityki oszczędnościowej. Dodał, aby nie ulegać pokusie wydatków, a ciąć je. 

Radny uzasadnił swoją prośbę tym, że jeśli nie będzie się przestrzegać tego to w przyszłości 

Gmina stanie przed jeszcze trudniejszą sytuacją, co będzie rzutować na relacje w wyborcami. 

Wójt Gminy powiedział, że budżet jest trudny, nie ma co ukrywać. Poinformował,                         

że projektując budżet skupiono się szczególnie na zmniejszaniu długu. Budżet był 

wielokrotnie modyfikowany. Wójt dodał, że dochody ze sprzedaży majątku maleją. 

Stwierdził, że nie jest to dobra sytuacja, ale podołamy temu. Nie można się poddać i nic nie 

robić- to jest najgorszy wariant. Wskaźniki finansowe naszej Gminy nie są najgorsze wśród 

sąsiednich gmin. Na koniec podziękował pani Skarbnik, a także Radnym za rzetelną pracę 

nad budżetem. 

 Radny T. Stanisławczyk zauważył jednak, że mimo dokładnych analiz chyba 

coś umknęło. Wyjaśnił, że chodzi mu o modernizację świetlicy w Kukini i zakres innych prac 

włączonych w kwotę 61 tys. zł. W Rusowie na plac zabaw przeznaczona jest kwota 171 tys. 

zł, a zakres robót jest o wiele mniejszy. 

Wójt odpowiedział, że kwoty te odpowiadają kosztorysowi wstępnemu. Pani Skarbnik dodała, 

że opisy inwestycji sporządzały odpowiedzialni za zadania pracownicy merytoryczni. 

Więcej informacji udzieliła Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji pani Magdalena 

Kołosowska. Powiedziała, że przy opisie kwoty 61 tys. zł została niepotrzebnie uwzględniona 

budowa placu zabaw i boiska. Będzie to realizowane z innych środków. Te rzeczy są objęte 

jednym planem, stąd też ujęcie tego w opisie. 

Zamknięcie dyskusji. 

5) Podjęcie uchwał: 

c) druk nr 1.- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2012- 2025 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 
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Uchwała Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 roku               

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 

2012- 2025 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d) druk nr 2.- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 roku               

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2012 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady po zakończeniu głosowania podziękował pani Skarbnik oraz panom 

Wójtowi i Sekretarzowi Gminy za opracowanie budżetu na 2012 rok. Radny Andrzej Basarab 

dodał, że ważna jest czujność Radnych, którzy nie „przyklepują” wszystkiego co Wójt                  

im przedłoży, ale analizują i zgłaszają uwagi. Następnie Przewodniczący ogłosił przerwę. 

Po przerwie. 

 AD. 4. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE STANOWISKA 

DOTYCZĄCEGO BUDOWY ELEKTROWNI ATOMOWEJ W GĄSKACH. 

Pan Przewodniczący udzielił głosu panu Piotrowi Skopowskiemu, który odczytał listy                   

w sprawie protestu przeciwko budowie elektrowni atomowej w Gąskach do Prezesa Rady 

Ministrów oraz do Polskiej Grupy Energetycznej. Kserokopie pism stanowią załączniki                 

nr 4. i 5. do niniejszego protokołu. 

DYSKUSJA. 

Radny Stanisławczyk zabrał głos. Powiedział, że jeżeli elektrownia faktycznie powstanie to 

miejscowości Gąski i Sarbinowo praktycznie znikną z mapy turystycznej. Wiele ludzi będzie 

musiało zostać wysiedlonych- za to są przecież duże odszkodowania. Radny zapytał czy ktoś 

ma bliższe informacje na temat tego jak PGE chce rozwiązać ten problem? 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie chcemy tu dziś rozpatrywać tego tak głęboko.                

Dla naszej Gminy elektrownia nie przyniesie na pewno żadnych korzyści. Poprosił,                    

aby rozpatrywać to bardziej w aspekcie psychologicznym niż zdrowotnym i materialnym. 

Podobne zdanie do nas mają także inne gminy. Dlatego pojawiła się ta uchwała i listy. 

Wójt powiedział, ze musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do budowy.                      

Naszym zamiarem jest postawienie sprzeciwu. 
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Następnie głos w tej sprawie zabrał Radny Marek Rojek. Stwierdził, że on również nie widzi 

dla nas żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie- same wady. 

Radna Irena Krawczyk powiedziała, że już teraz w Mielnie inwestorzy wycofują się, a pomysł 

budowy jest dopiero niedawno ogłoszony. 

Radna Anna Britzen zaapelowała do wszystkich, aby wzięli sobie do serca tą sprawę. 

Stwierdziła, że oni jako Radni muszą dać przykład i przyłożyć się do akcji sprzeciwu.  

Dodała, że większa szansa na pewno byłaby, gdyby włączył się w akcję Kołobrzeg. 

Przewodniczący Rady powiedział, że zgadza się z koleżanką. Również poprosił,                         

aby zaangażować się w sprawę sercem i czynem. 

Radny Rojek zauważył, że sprawa dotyczy także miasta Koszalina. Poza tym drżą także ludzie 

z Poznania. Mamy więc wielu zwolenników. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie pomysły są cenne. Na pewno Gmina będzie 

musiała wdrażać je, jeżeli dotychczasowe działania nie będą skuteczne. Dodał, że musimy 

wywalczyć, aby na Pomorzu nie powstała elektrownia. Powiedział także, że w Polsce                   

na pewno elektrownia powstanie, bo musi, ale niech to będzie w miejscu gdzie przyniesie 

najmniejsze szkody. 

Pan Piotr Skopowski zabrał głos jako kolejny. Powiedział, że w życiu nauczył się,                        

że działania najbardziej skuteczne to działania planowane. Powiedział, że nie wszyscy                 

są zainteresowani protestem przeciwko budowie. Tylko ci, którzy bezpośrednio żyją                     

z turystyki. Pan Skopowski poinformował, że planuje założyć stowarzyszenie działające 

przeciwko budowie elektrowni. Zaapelował, aby uruchomić jak największą liczbę osób                 

do działania. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XVII/125/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 grudnia 2011 roku               

w sprawie stanowiska dotyczącego budowy elektrowni atomowej w Gąskach została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 5. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 6. do niniejszego protokołu. 

 Radna Anna Britzen poprosiła Wójta Gminy, aby opowiedział o wizycie w Niemczech 

w Blumbergu. Zapytała czy była mowa o projekcie rewitalizacji parków m. in. w Rusowie? 
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Wójt powiedział, że wizyta miała czysto roboczy charakter. Ustalono harmonogram 

wyjazdów na 2012 rok. 

Pani Magdalena Kołosowska wyjaśniła, iż ustalono sześć spotkań, między innymi                       

na majówkę, na przełowienie lipca i sierpnia, we wrześniu na dożynki, wyjazd studyjny              

oraz wymiana OSP. 

Ponownie głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, że był bardzo mile zaskoczony gościnnością 

Niemców. Następnie odniósł się do pytania Radnej Britzen dot. projektu rewitalizacji parków. 

Powiedział, że starają się oni o pokaźne środki z Unii. Opracowują kilka projektów.                 

Dodał, iż zapytał Niemieckich partnerów czy byliby zainteresowani rewitalizacją starych 

poniemieckich cmentarzy również w ramach projektów unijnych. Odpowiedzieli oni, że tak. 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt, o który pytała Radna został wysoko oceniony            

i tym samym stanął na pierwszym miejscu do wykonania. Jego założenia mają zostać 

zrealizowane na przełomie 2012 i 2013 roku, w zależności od wielkości środków 

finansowych. Następnie Przewodniczący dodał, że rozmowy toczyły się także na temat 

budowy elektrowni w Gąskach. Ku zdziwieniu delegatów dyskusje na ten temat w Niemczech 

już dawno trwają. Wyjaśnił, iż w Niemczech dąży się do likwidacji elektrowni jądrowych. 

Niemieccy partnerzy naszej Gminy również wyrażają zdecydowany sprzeciw. 

Na tym dyskusję zakończono. 

 AD. 6. INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ                                                    

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA 

PRZETARGÓW, PRZYGOTOWANIA SPECYFIKACJI PRZETARGOWYCH ORAZ GWARANCJI 

UDZIELANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW ZA ROK 2010. 

Kopia protokołu z kontroli stanowi załącznik nr 7. do niniejszego protokołu. 

 AD. 7. I 8.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI. 

 Radna Irena Krawczyk zwróciła się prośbą do Wójta oraz Sekretarza Gminy            

o pomoc pani Marii Kopiel mieszkającej przy ulicy Wiejskiej. Nie może ona poradzić sobie            

z sąsiadem- pan Łukasiewicz prowadzi działalność kowalską. Zanieczyszczenia pochodzące  

z jego posesji wraz z wodą wpływają na jej podwórko. Poza tym utrudnieniem jest też hałas.  

Wójt odpowiedział, że zna sprawę. Ciągnie się to od kilku lat. Jeszcze gdy pan Wójt pracował 

w Starostwie wysyłał inspektorów ochrony środowiska, aby skontrolowali działalność tego 

pana. Wójt dodał, że nie ma środków wykonawczych, które można by zastosować celem 

uniemożliwienia wykonywania działalności. Upomnienia sprawiały, że porządkował               

on w części swoje podwórko. Dawało to skutek jednak tylko na chwilę. Ciężko temu zapobiec 

skoro ma on pozwolenia na prowadzenie działalności. Pan Wójt nie wie jak miałby tę sprawę 

rozwiązać. Zadeklarował jednak, że jeszcze raz przyjrzy się temu i spróbuje coś zaradzić. 
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Radny Andrzej Basarab stwierdził, że sprawa ta ciągnie się już od poprzedniej kadencji.           

Jego zdaniem istotny jest tutaj błąd urzędników, którzy wydali pozwolenie na prowadzenie 

takiej działalności w nieodpowiednim miejscu. Radny uznał, że nie można przejść obok tego 

obojętnie. Trzeba coś zrobić. Zdaniem Radnego decyzja nie była wydana zgodnie z prawem            

i na pewno można ja unieważnić. 

 Radny Robert Saraban poinformował, że był u niego pan Zięba w sprawie 

przyznania mieszkania. Radny zapytał jak wygląda sprawa tego pana? 

Wójt odpowiedział, że zaproponował państwu Zięba mieszkanie dwupokojowe w Rusowie. 

Jednak odmówili. Pan Wójt ma także drugą propozycję dla tego pana: mieszkanie                        

przy ul. Osiedlowej- jeden pokój, łazienka i kuchnia, lub przy ul. Kościuszki- dwa pokoje, 

łazienka, kuchnia. Jeżeli i tym razem pan Zięba odmówi to Wójt nie przyzna mu żadnego 

mieszkania. Budynek przy ul. B. Chrobrego musi zostać rozebrany. Poza tym państwo Zięba 

mieszkają w Koszalinie. 

Przewodniczący zapytał czy w umowach nie ma zapisu, jakie są warunki przyznania 

mieszkania w tym przypadku np. odnośnie metrażu? 

Wójt powiedział, że Gmina ma obowiązek wykwaterować ludzi z przeznaczonego                  

do zburzenia budynku. Zapisu co do zasad i warunków nie ma. Dodał, że pan Zięba mieszka 

tu tylko w okresie letnim kiedy prowadzi działalność gospodarczą. Nigdy urzędnicy nie 

zastali w mieszkaniu ani jego samego, ani jego siostry. 

Radny A. Basarab zabrał głos. Powiedział, że w ustawie nie ma wskazania, że należy 

zapewnić taki sam metraż. Dodał, że należy sprawdzić czy nie ma on czasem umowy 

podpisanej na rodziców. Powiedział, że jeżeli ktoś odmawia przyjęcia mieszkania to nie 

znaczy, że dostanie tam gdzie chce. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy jeżeli oni mieszkają w Koszalinie, to czy w ogólne 

należy im się to mieszkanie? 

Wójt odpowiedział, że nie ma informacji o tym czy mają oni tam mieszkanie zapisane                   

na siebie. Poinformował, że państwo Zięba mieli też proponowany wykup mieszkania               

przy ul. Górnej 32- również odmówili. Wójt stwierdził, że po prostu w końcu nie dostaną 

mieszkania jeżeli będą wybrzydzać. 

 Radna A. Britzen poruszyła temat środków przeznaczonych w budżecie                 

na 2012 rok na zakup nowych komputerów do Urzędu Gminy. Zapytała czy te stare, które są                     

w lepszym stanie można by przekazać do Rusowa na świetlice? 

Wójt powiedział, że komputery, na których urzędnicy teraz pracują są bardzo przestarzałe.            

To ile uda się za te 30 tys. zł zakupić to jest kropla w morzu potrzeb. Jeżeli któreś ze starych 

komputerów będą nadawały się do dalszego użytku to Wójt będzie starał się sprawiedliwie 

podzielić dla sołectw. 
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Radna Britzen powiedziała, że na pracownie komputerowe można pozyskać środki z fundacji 

polsko- amerykańskiej. Informacje na ten temat można znaleźć na witrynie wiejskiej.              

Wójt odpowiedział, że po środki na komputery na świetlice wiejskie można też sięgnąć                

do profilaktyki alkoholowej. 

Radny Basarab stwierdził, że wszyscy liczą na budżet. Poinformował, że wnioskuje,                  

aby Radni zrzekli się diety za styczeń, i aby te środki podzielić dla sołectw. (Rozległy się 

oklaski.) Radny powiedział, że bez tej jednej diety Radni poradzą sobie finansowo. 

Zaapelował, aby włączyć się w kryzys i wesprzeć cel społeczny. Poprosił, aby przegłosować 

wniosek, a jeżeli ktoś jest przeciwny, żeby się przyznał. 

Pani Agnieszka Jakierowicz- radca prawny zabrała głos. Wyjaśniła, że Radni nie mogę zrzec 

się diety. Muszą dostać pieniądze na konto, a potem mogą oddać. 

Wójt stwierdził, że cel jest szlachetny. Dodał, że wie, iż wielu Radnych często przeznacza 

swoje diety na cele społeczne. 

Radny A. Basarab zaproponował, aby Przewodniczący zebrał pieniądze i podzielił                     

na sołectwa. 

Przewodniczący odpowiedział, że oczywiście zbierze. Zwrócił uwagę, że może warto byłoby 

określić, dla którego sołectwa i na jaki zakup idą te środki. 

Pan Zbigniew Rejbo zabrał głos. Powiedział, że jak był radnym to również Rada oddawała 

diety. Musieli oni najpierw odebrać dietę w kasie i potem dobrowolnie oddać. 

Przewodniczący Rady powiedział, że myśli, iż wszyscy Radni będą „za”. Głosowanie jest 

niepotrzebne. Na osobnym spotkaniu Radni ustalą dla kogo i na co konkretnie wydadzą 

pieniądze. 

Radna Britzen poparła, aby określić konkretnie cel, rozdrabnianie się nie przyniesie 

oczekiwanych skutków. 

Radny Basarab poprosił, aby najpierw zebrać pieniądze, a potem ustalić na co je przeznaczyć. 

 Radna I. Krawczyk przypomniała o swoim pytaniu z dnia 28 listopada 

dotyczącym sali komputerowej w OSP. 

Głos zabrał Radny A. Basarab. Poinformował, iż sala będzie czynna dwa razy w tygodniu. 

Prowadził ją będzie pan Przemek Tabaczyński, który pracę tę wykonywać będzie społecznie. 

Sekretarz Gminy podziękował Radnemu za wyręczenie i udzielenie odpowiedzi. 

 Radny T. Stanisławczyk powiedział, że słyszał, iż jest propozycja zawarcia 

porozumienia z „Mitexem”. Zapytał jak wygląda sprawa? Czy mamy szansę na wygraną? 

Pani Radczyni odpowiedziała, że czekamy na rozprawę. Dodała, że jest to bardzo 

skomplikowana sprawa. Potwierdziła, że prowadzone były rozmowy odnośnie porozumienia. 
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Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy wygrana jest pewna. Radczyni stwierdziła, że koszty 

procesu są duże. Lepiej jest więc zawrzeć porozumienie i dostać mniej pieniędzy, ale mieć              

je pewne. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że ugody są bardzo trudne. Nigdy nie wiadomo też jaki będzie wyrok. 

Sprawa jest skomplikowana. Pan Bartoszek, który prowadził naszą sprawę nie pracuje                

już w kancelarii. Chcemy rozwiązać umowę i zatrudnić inną kancelarię. Pan Wójt powiedział, 

że nie zamierza robić wokół tej sprawy zamieszania. Wolałby utrzymywać w tajemnicy                      

jej szczegóły. Debata społeczna nie będzie sprzyjać negocjacjom. Czekamy na wyrok sądu. 

Ugoda może wszystko zakończyć szybciej. 

Radny Stanisławczyk zapytał czy były już jakieś sprawy w sądzie? W odpowiedzi usłyszał,              

że sprawa opiera się na razie na opiniach i innych dokumentach. Zapytał więc                            

na co czekamy? Odpowiedziała pani radczyni. Powiedziała, że sąd jest gospodarzem                    

i on prowadzi sprawę. Czekamy na rozwiązanie, oraz czy nie będą potrzebne inne opinie. 

 AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zamknął XVII Sesję Rady Gminy 

Ustronie Morskie.  

Czas trwania posiedzenia: 8
30

-11
30

. 

Miejsce obrad: Sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

  

 

 

 

Protokołowała 

Agata Siwińska 

 


