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PROTOKÓŁ NR XVIII/2011 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R. 

 

Część pierwsza Sesji- robocza. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz otworzył XVIII uroczystą Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. Powitał Radnych, Wójta, Sekretarza oraz Skarbnik Gminy, a także 

Sołtysów, Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych. W posiedzeniu udział 

wzięło czternastu Radnych- nieobecny Radny Marian Bedus (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1. do niniejszego protokołu). 

Zaproponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

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

b) Druk nr 2- ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w 2011 roku nie wygasają               

z upływem roku budżetowego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

c) Druk nr 3- oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego-dyskusja, podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie części roboczej. 

Uwag do porządku obrad oraz wniosków o zmianę porządku nie było. 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE: 

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

Włodarek. 

Pani Skarbnik poinformowała, iż zaistniała konieczność wprowadzenia dodatkowej zmiany    

w budżecie gminy na 2011 rok. Nie ma ona jednak wpływu na wynik finansowy, polega tylko 

na przeniesieniu środków między paragrafami: kwota 9 200 zł- dot. zimowego utrzymania 

dróg. 

DYSKUSJA- BRAK. 

GŁOSOWANIE. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XVIII/126/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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b) Druk nr 2- ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego- przedstawiła Skarbnik Gminy. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zaistniała konieczność ujęcia jako wydatek niewygasający 

jeszcze dwóch pozycji: 

 kwota 20 000 zł- remont ul. Okrzei, 

 kwota 6 798,90 zł- montaż biura podawczego w Urzędzie Gminy. 

Ogólnie wydatki niewygasające zamykają się kwotą: 97 502,86 zł. 

DYSKUSJA. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski wyjaśnił, że remont ul. Okrzei należało  wstrzymać. Planuje 

się dokonać zamiany gruntu i bez sensu jest dalsze remontowanie skoro bieg drogi może ulec 

zmianie, co spowoduje, że będzie trzeba wykonać kolejny remont. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI. 

GŁOSOWANIE. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XVIII/127/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Gminy Ustronie Morskie                   

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) Druk nr 3- oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK. 

GŁOSOWANIE. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XVIII/128/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Gminy Ustronie Morskie             

w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Przewodniczący Rady po zakończeniu głosowania nad projektem uchwały 

poinformował, iż do rozpoczęcia części uroczystej Sesji zostało jeszcze sporo czasu,                     

w związku z tym zaproponował zapoznanie się z przygotowaną przez pana Sekretarza 
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prezentacją multimedialną dotyczącą przeprowadzonych remontów dróg gminnych (wydruk 

prezentacji stanowi załącznik nr 3. do niniejszego protokołu). 

 Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że wraz z panią Świecką muszą opuścić 

posiedzenie. Poinformował, że są umówieni u notariusza w Kołobrzegu w celu ostatecznego 

zamknięcia sprawy z „Franspolem”. Dodał, że pan Sekretarz w jego zastępstwie omówi 

prezentację. Następnie pożegnał się i wyszedł. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że prezentacja przedstawia efekty prac jakie 

zostały wykonane na drogach w Gminie, jest obrazem osiągnięć tegorocznych. Nie obejmuje 

jednak wielu różnych drobiazgowych spraw, np. wykonanie ogrzewania na salce w Rusowie. 

Remonty wykonywane były według potrzeb. Wykonawcą była firma „Geo- Bud”                        

R. Brzdęcki. Na koniec dodał, że w drugiej części dzisiejszej Sesji pan Wójt przedstawi 

ponownie prezentację i szczegółowo omówi. 

 Radny Stefan Dymański uznał, że drogi gruntowe w dużym stopniu zostały 

naprawione. Stwierdził jednak, iż takie poprawianie wystarczy tylko na trochę.                     

Radny powiedział, że nie chce, aby ktoś mu zarzucił, że walczy tylko o swoje. Uznał,                    

że warto przejrzeć również inne boczne drogi dojazdowe do posesji mieszkańców np. Gwizd,. 

Grąbnica. Były one zrobione tylko doraźnie na jakiś czas. Teraz znów kwalifikują się                  

do remontu. Trudno jest przejechać tam samochodem osobowym. Radny uważa, że warto 

byłoby przyjrzeć się tym drogom i poprawić ich stan. 

Pan Sekretarz odpowiedział, iż sprawa jest jasna i zrozumiała. Wiele dróg jeszcze wymaga 

remontu. Jednak nie wszystko można wykonać na raz. Tym co ogranicza pole działania               

jest budżet. Sekretarz zauważył, że nikt się nie spodziewał takiej pogody jaka jest teraz.  

Wiele dróg wymaga odwodnienia. Jednak należałoby poczekać do zakończenia zimy                    

i podejść do prac w okresie letnim. Zaznaczył, że znaczącym działaniem było podcięcie gałęzi 

na poboczach. Wiele z nich „wisiało na włosku”. Zagrażały bezpieczeństwu na drodze.                 

Na koniec powiedział, iż chce kontynuować ścinkę. 

 Głos jako kolejny głos zabrał Radny Andrzej Basarab. Zapytał jaka technologia była 

stosowana przy remoncie? Czy wykonawca udzielił gwarancji i na jaki okres? Stwierdził,              

że praca wykonana to była „sztuka dla sztuki”. Powiedział, że w poprzednich latach 

przeznaczane były na remonty znacznie mniejsze pieniądze, a skutki były takie same.                

Na wielu drogach pokazanych jako poprawione stan jest taki jak przed remontem.               

Radny stwierdził, że lepiej naprawić krótszy odcinek drogi, a porządnie, niż dłuższy,                

ale gorzej. Następnie przeprosił, że mówi to dziś w dniu uroczystej Sesji. 

Sekretarz Gminy powiedział, że przyjmuje to jako cenne uwagi. Stwierdził jednak,                     

że nie może się ze zdaniem Radnego zgodzić. Wyjaśnił, że koszt 350 000 zł jaki został 

poniesiony na remonty dróg obejmuje także budowę drogi do wiatraków w Rusowie.             

Dodał, że nie wie jaki kilometraż został wykonany. Wykonanie prac, które sprawiłyby,                 

że przez cztery- pięć lat drogi byłyby w dobrym stanie przy naszych możliwościach 

finansowych nie jest możliwe. Wszystko rozbija się o pieniądze. Rodzaj, zakres i jakość prac 

wykonywanych także. Gwarancje mamy udzielone na ok. rok czasu. Na wiosnę zostanie 
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zrobiony przegląd tych poprawionych dróg i zostaną wykonane ewentualne roboty 

naprawcze. Wykonawca nie wyrzeka się napraw gwarancyjnych. Już teraz na bieżąco 

poprawiają elementy, które uległy zniszczeniu. 

 Radna Anna Britzen zabrała głos odnośnie drogi w Rusowie. Stwierdziła, że ktoś 

popełnił wielki błąd zlecając zebranie tego pobocza na kolonii. Było ono mocne, ubite, 

podtrzymywało drogę. Teraz rozpada się. Prace te jeszcze bardziej zniszczyły drogę,                 

niż poprawiły jej stan. Radna dodała, że jest jeszcze drugi mankament prac prowadzonych           

na drogach gminnych. Brak jest systematyczności u pracownika odpowiedzialnego                     

za te kwestie. Radna Britzen powiedziała też, że mieszkańcy Rusowa są gotowi sami 

wykonać prace remontowe dróg w wiosce, potrzeba im tylko materiału. Na koniec dodała,           

że może faktycznie lepiej zrobić mniej, a dobrze, niż więcej i byle jak. 

Radny Basarab ponownie zabrał głos. Powiedział, że większość dróg w naszej Gminie                

jest wykonana na podbudowie żużlowej. Stwierdził, iż nie jest specjalistą w tej dziedzinie,          

ale wydaje mu się, że takie prace doprowadzają drogę do jeszcze gorszego stanu.                

Wszystko pod nimi się rozmaga. Następnie Radny zapytał na jakim etapie jest naprawa drogi 

w Kukince? Wie, że drzewo trzeba było wozić tamtędy, ale można było je wozić mniejszymi 

samochodami. Ponownie powiedział, że lepiej zrobić dwa kilometry porządnie, a nie więcej 

bez sensu. 

Sekretarz zapytał, które dwa kilometry zrobić i co powiedzieć pozostałym mieszkańcom? 

Powiedział, że chętnie zaprosiłby wykonawcę, aby precyzyjnie wyjaśnił wszystkie 

niejasności. Przewoźnicy drzewa w Kukince zadeklarowali, że będą się starali naprawić 

drogę. Sekretarz powiedział, iż także stan dróg bitumicznych w naszej Gminie jest zły.            

Te 7,5 km dróg należy do klasy D- czyli najgorszej. Dodał, że trudno mu wierzyć,                  

iż wykonawca zdecydował się na wykonanie prac, gdyby miały one pogorszyć stan drogi. 

Firma ta ma dobre referencje i duże doświadczenie. Stwierdził, że drogi psują się, ponieważ 

przez wiele lat nie były na bieżąco remontowano. Ustawa wskazuje, że pracownik powinien 

raz w miesiącu robić przegląd i na bieżąco alarmować o nowych zniszczeniach. Na koniec 

Sekretarz stwierdził, że po rocznym doświadczeniu wie też czego w kolejnych pracach 

unikać, gdzie łatać, a gdzie prowadzić większe prace, chce kontynuować prace               

remontowe dróg. 

Radny A. Basarab powiedział, że nie wątpi w deklaracje pana Sekretarza. Stwierdził,                   

że wystarczy jak pracownik raz na kwartał przejdzie po drogach. Radny nie chce podważać 

wiarygodności i doświadczenia wykonawcy. Powiedział jednak, że on oraz na pewno inni 

Radni mają również pewne doświadczenia. Jego zdaniem można wykonać dwa kilometry 

dobrze, a pozostałe, które potrzeba tylko doraźnie. Radny dodał, że słowa krytyki zawsze ktoś 

będzie kierował i trzeba je przyjmować, myśleć jak rozwiązać problem. Warto wysłuchać. 

Radna Britzen dodała, że nie trzeba być znawcą, wystarczy, że jest się kierowcą, aby ocenić 

stan drogi. 

 Radny S. Dymański zaprosił Sekretarza, aby przyjechał do Gwizdu i Grąbnicy 

obejrzeć drogi. Zaznaczył, że ulica Ku Słońcu również wymaga pewnych prac.                       
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Poza oświetleniem, które jest już w trakcie realizacji należałoby wykonać jeszcze dwie 

zatoczki. Poza tym należałoby postawić tam znak ograniczania prędkości. Droga ta jest 

niebezpieczna. 

Sekretarz powiedział, że cały czas zapisuje kolejne uwagi i postara się wszystkie uwzględnić 

w nowym roku. Poinformował, że jest otwarty na pomysły. Uznał, że warto byłoby 

wysłuchać wykonawcy, który jest specjalistą. 

Radny Marek Rojek stwierdził, że padło dziś wiele gorzkich słów. On chce pochwalić prace 

pana Sekretarza. Powiedział, że przez wiele lat nie było zrobione tyle co w tym roku.              

Jeżeli mamy zrobić porządnie dwa kilometry, tak aby starczyło na kilka lat to praca                  

taka podchodzi pod budowę drogi, nie kwalifikuje się jako rutynowy remont. Dodał,               

iż Sekretarz i Wójt bardzo się starali. Zdaniem Radnego wiele zostało zrobione w porównaniu 

do poprzednich lat. 

Radny Basarab powiedział, że chyba ktoś źle odczytał jego intencje. Nie ocenił on pracy 

Sekretarza źle. Nie było też jego zamiarem czepianie się. Po prostu wyraził swoje zdanie, 

czego celem było poszukanie rozwiązania mniej awaryjnego. Na koniec wspomniał,                 

iż przy skręcie w prawo do Kukinki z Kołobrzegu pobocze wymaga odnowienia. Poprosił, 

aby zgłosić to do Starostwa. 

Radna Maria Agnieszka Makowska powiedziała, że na ul. Polnej przy dojeździe                     

do skrzyżowania na lewym pasie zrobiła się duża wyrwa. Jeżeli nie zostanie zlikwidowana              

to będzie bardzo niebezpiecznie. 

 AD. 3. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

Przewodniczący Rady zamknął część roboczą XVIII Sesji Rady Gminy. 

Czas trwania posiedzenia: 11
00

- 12
00 

Miejsce obrad: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Część druga Sesji- uroczysta. 

Godzina rozpoczęcia uroczystości: 13
00

 

Miejsce: Ośrodek Wczasowy „Korab” w Ustroniu Morskim 

 Przewodniczący Rady otworzył część uroczystą XVIII Sesji Rady Gminy.                 

Powitał wszystkich zgromadzonych- lista obecności stanowi załącznik nr 2. do niniejszego 

protokołu. Następnie wygłosił krótkie przemówienie podsumowujące pracę Rady                         

w mijającym roku: 
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Wysoka Rado! Szanowny Panie Wójcie! Drodzy Goście! 

 Przypadł mi w udziale, zaszczyt podsumowania mijającego roku. Był to trudny rok 

pracy Rady Gminy VI kadencji, jednak należy podkreślić, że zarówno praca Rady                       

jak i pracowników Urzędu na rzecz rozwoju naszej społeczności przyniosła wymierne 

rezultaty. 

 W bieżącym roku ukończyliśmy największą w historii naszego samorządu inwestycję. 

Został ukończony I etap Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Helios”, zwieńczenie działań               

i oczekiwań wielu osób uczestniczących w życiu publicznym w obecnej jak minionych 

kadencjach Rady Gminy. 

 Bez wątpienia ogromnym sukcesem inwestycyjnym gminy Ustronie Morskie, 

realizowanym w całości przy udziale środków z budżetu państwa na podstawie umowy                 

z Urzędem Morskim w Słupsku była budowa systemu ostróg zabezpieczających brzeg morski 

na kwotę 6,5 mln zł oraz opaski brzegowej zabezpieczającej klif w Ustroniu Morskim                      

o wartości ok. 9 mln zł. 

  Rok 2011 był to pierwszy rok działań Rady Gminy VI kadencji. Rada w minionym 

okresie pracowała bardzo intensywnie: 

 odbyło się 14 sesji, na których podjęto 114 uchwał, w tym w dniu 14 grudnia 

uchwalono budżet gminy na 2012 r. w wysokości 23.876.000 zł. Frekwencja na Sesjach 

wyniosła średnio 97%.  

 komisje Rady odbyły 31 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła 95%,                       

co świadczy o rzetelnym podejściu do wykonywania obowiązku radnego. 

 przez cały rok trudna i żmudna praca jaką wykonywała Rada nie zawsze przynosiła 

takie efekty na jakie oczekiwało społeczeństwo. Nad poprawnością wykonywania postanowień 

Rady czuwała Komisja Rewizyjna. W ciągu 2011 roku przeprowadzono 8 kontroli 

sprawdzających. 

 ogólna frekwencja udziału w pracach Rady wyniosła 96%. 

Szanowni Państwo! 

Podsumowując ten mijający Rok chciałbym serdecznie podziękować Koleżankom i Kolegom 

Radnym za trudną i nie zawsze wdzięczną pracę na rzecz naszej społeczności, za poświęcony 

czas. Wielu z nas podjęło się zadań nowych, które są ogromnym wyzwaniem i pod pręgierzem 

publicznej oceny działań, czasami nieadekwatnej i krzywdzącej traci się wiarę w sens 

społecznej aktywności. 

Życzę wytrwałości i uporu, zacytuję w tym miejscu prawdziwą i słynną już sentencję naszego 

kolegi „kto jest cierpliwy ten ma sukcesy”.  

Wiem, że wszyscy musimy kierować się rozwagą, zaangażować całe swoje zdolności,                

żeby w czasach kryzysu gospodarczego, przenoszenia coraz większych obciążeń na samorządy 

udało nam się realizować zadania na miarę naszych wyborczych obietnic. 

 Serdeczne podziękowania za współpracę i zaangażowanie składam Panu Wójtowi, 

Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi, Kierownikom Referatów oraz dyrektorom jednostek 
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organizacyjnych. Serdecznie dziękuję także naszym sołtysom za włożony trud, za wiele 

cennych inicjatyw, za rozbudzenie świadomości społecznej.  

Pełne ciepła podziękowanie należą się Kołom Gospodyń Wiejskich z Rusowa i Kukinki                

oraz wszystkim instytucjom współpracującym z Radą Gminy. 

Szanowni Państwo! 

Kończąc moje wystąpienie chciałbym życzyć wszystkim zgromadzonym, aby Nowy Rok 

przyniósł wiele energii i zapału do dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.                

Z okazji nadchodzącego Nowego 2012 Roku życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 

sukcesów zawodowych, zdrowia oraz spełnienia wszystkich pragnień, zamierzeń                             

i postanowień. 

Życzę Państwu szczęścia, bo nadchodzący rok może być jeszcze trudniejszy                                

dla nas wszystkich. 

 Następnie głos zabrał Wójt Gminy. Powitał gości oraz pozostałych zgromadzonych. 

Powiedział, że gospodarzem dzisiejszego spotkania jest pan Przewodniczący, dlatego on 

chciałby w swojej mowie ograniczyć się tylko do tego co zawiera prezentacja, która zostanie 

przedstawiona. Stwierdził, że współpracy takiej jaka jest między nim, a Radą życzyłby sobie 

chyba każdy samorząd. Stwierdził, że jak to mówią zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

Następnie pan Wójt mówił o inwestycjach. Powiedział, że niektóre inwestycje zostały                 

już zakończone, część pozostała do zakończenia w przyszłym roku. Ale niestety nie ma nic  

za darmo. Duże inwestycje dużo kosztują. Chciałoby się zrobić jak najwięcej, jednak budżet 

jest jaki jest. Wójt stwierdził, że nie można bać się zobowiązań. Podsumowując rok 

stwierdza, że dużo zadań udało się zakończyć.: oświetlenie na ul. Górnej, zatoczka 

autobusowa w Wieniotowie. Przyszły rok również będzie pracowity. Planowane                        

jest wykonanie zejść na plaży, budowa placów zabaw, remont ul. Polnej. Za punkt honoru pan 

Wójt wziął sobie zwiększenie bezpieczeństwa na drodze Gwizd- Grąbnica. Po tych słowach 

Wójt życzył wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku i podziękował za uwagę. 

Sekretarz Gminy powiedział, że prezentacja dot. remontu dróg przedstawiona zostanie                    

w nieoficjalnej formie. Będzie leciała w trakcie dalszej części uroczystości. 

 Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie, po czym wniósł oficjalny 

toast za zdrowie i szczęście wszystkich zebranych na uroczystości. Następnie zamknął XVIII 

Sesje Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 

 


