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PROTOKÓŁ NR XIX/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 31 STYCZNIA 2012 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 XIX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie otworzył Przewodniczący Rady Gminy                                 

Krzysztof Grzywnowicz. Następnie Przewodniczący powitał Radnych oraz pozostałych 

uczestników Sesji. Na posiedzeniu obecnych było piętnastu radnych (lista obecności stanowi 

załącznik nr 1. do niniejszego protokołu)- Przewodniczący stwierdził więc quorum. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XVII/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2011 r., 

d) przyjęcie protokołu nr XVIII/2011 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

1) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2012 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

2) Druk nr 2-  zmieniający 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; 

3) Druk nr 3- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- zamiany nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

6) Druk nr 6- zbycia nieruchomości przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

8) Druk nr 8- zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

9) Druk nr 9- zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego- 

dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Uwag do porządku obrad nie było. 

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

14 grudnia 2011 roku. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

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

31 grudnia 2011 roku. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Pani Wieńczysława Melcher zwróciła się z prośbą o oddanie 1% podatku 

dochodowego na cel charytatywny- dla chorej dziewczynki w wieku rok i cztery miesiące. 

Dziewczynka nazywa się Weronika Pałka. Pochodzi z wieloosobowej rodziny, która półtora 

roku temu straciła swój dobytek w powodzi. Od czasu powodzi w ramach akcji „pomoc 

powodzianom” Ustronie Morskie pod przewodnictwem pani Gałęzowskiej pomaga                     

tej rodzinie. Mała Weronika ma cystę w głowie, która uciska nerwy, przez co dziewczynka 

straciła wzrok. Potrzebne jest kosztowne leczenie i rehabilitacja. Pani Melcher prosi o pomoc, 

liczy się każda złotówka. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na stronie internetowej Gminy znajdzie się 

informacja o możliwości pomocy oraz nr KRS chorej dziewczynki. 

 Pan Ryszard Grala zabrał głos jako kolejny. Na początek stwierdził, że maszt telefonii 

komórkowej umieszczony na budynku OSP dalej jest i przeszkadza. Następnie powiedział,            

iż uważa, że okręgi wyborcze wyodrębnione w naszej Gminie są niedemokratyczne. Poprosił, 

aby zwrócić uwagę ile osób może oddać głos na jednego radnego w danym okręgu. Wiele 

ludzi nowych zamieszkało w gminie, a przecież okręgi określa się zgodnie z ilością 

mieszkańców. Należałoby zrobić analizę i zmienić okręgi wyborcze. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wie dokładnie jakie nastąpiły zmiany w ilości 

mieszkańców w poszczególnych okręgach, trzeba to sprawdzić. Zaznaczył, iż w poprzedniej 

kadencji takie zmiany były dokonywane. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi dotyczącej masztu telefonii komórkowej. 

Poinformował, że 30 kwietnia wygasa umowa i nie zostanie przedłużona, w związku z tym 

maszt niebawem zniknie. 

 Jako kolejna głos zabrała pani Teresa Gontek. Poinformowała, że w dniu dzisiejszym 

złożyła w Biurze Rady pismo dotyczące zajęcia pasa drogowego przez posadzenie krzewów. 

Powiedziała, że zabiera głos w imieniu siostry, która posiada w Sianożętach działkę,                      

a przebywa tu jedynie sezonowo. Pani Gontek zapytała komu krzewy, które posadziła                                       

przeszkadzają? Stwierdziła, że żadna komisja nie była na wizji lokalnej i nie widziała              
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jak to wygląda, dlatego pani Gontek żąda, aby ktoś to obejrzał. Ona również chce 

uczestniczyć w wizji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia               

przez Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Komisja odbędzie wizję                

w terenie. Skład Komisji na pewno zostanie poszerzony o pracownika Urzędu Gminy.                

Pani Gontek zostanie poinformowana o terminie zebrania Komisji. 

Radny Andrzej Basarab zabrał głos. Stwierdził, że chwała mieszkańcom za to, że sadzą 

rośliny, zwłaszcza gdy inwestują swoje własne środki. Konflikt w tym przypadku zdaniem 

Radnego powstał jednak z innego powodu: z powodu handlu, który prowadził w omawianym 

miejscu jeden z mieszkańców. Komisja na pewno musi to sprawdzić. Może handel w tym 

miejscu stwarza utrudnienie i niebezpieczeństwo dla ruchu samochodów. Może roślinność              

w tym miejscu również nie jest odpowiednia. W działaniu trzeba kierować się zdrowym 

rozsądkiem. 

Wójt powiedział, iż nie chciałby nakręcać całej spirali w tej sprawie. Stwierdził, że tak jak 

każdy dba o porządek i ład na swojej prywatnej posesji, tak Gmina dba o tereny gminne. 

Zwrócił się do pani Gontek, że nie jest przecież ona właścicielką tego terenu, nie może              

więc wiedzieć jakie są odnośnie jego plany. Gmina dba o swoje mienie i budżet. Stwierdził,                    

że to co powiedział Radny Basarab to trochę populizm. Mała budka na rogu nie stwarza 

niebezpieczeństwa. Gminne służby komunalne kontrolowały czy jest porządek wokół miejsca 

handlu. Było czysto, teraz też wszystko jest uprzątnięte. Dochody z tego tytułu to ok. 3 tys. zł- 

każdy dodatkowy grosz do budżetu jest ważny. 

Pani Gontek odpowiedziała, że nikt jej nie powiadomił o tym co tam będzie. Teren                      

ten przecież bezpośrednio sąsiaduje z jej działką. Pan prowadzący działalność miał 

handlować rybami. Decyzja o zgodzie na handel została wydana w ciągu dwóch dni. 

Szesnaście innych gospodarstw również posadziło na nieswoim terenie krzewy. Między 

innymi pan Basarab. I nikt tego nie zauważył. Pani Gontek wspomniała, że na wjeździe                

do posesji jej siostry są pasy dla pieszych- nie powinno tak być. 

Wójt powiedział, że dostał kiedyś sporo drzewek ze szkółki leśnej i sam też sadził                            

je w niektórych gminnych miejscach. Stwierdził, iż nie podchodzi do sprawy złośliwie,                 

nie chce likwidować tej roślinności. Trzeba jednak zweryfikować sprawę. Może jest 

możliwość przesadzenia tych krzewów w inne miejsce. Nikt nikomu nie chce przeszkadzać, 

ani ingerować w jego mienie. 

Radny Basarab stwierdził, że to co powiedział wcześniej to nie jest hasło populizmu. 

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Dodał, że ceni pana Wójta za to, że szuka każdej złotówki 

dla budżetu. Na koniec powiedział, że drzewka, które on sadził w pasie drogowym pochodzą 

właśnie od Wójta. 
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 AD. 3. PRZYJĘCIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE: 

1) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2012 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy                 

Jolanta Włodarek. 

Skarbnik Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały: należy zmienić nazwę zadania 

inwestycyjnego z „Budowa i przebudowa drogi gminnej Gwizd- Grąbnica” na „Budowa                 

i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Gwizd- Grąbnica”. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA 

 Radny Mirosław Szymanek zapytał o środki w kwocie 6 tys. zł wprowadzanych               

do budżetu jako środki pozyskane z wynajmu kuchni w Przedszkolu Publicznym. Zapytał    

czy temat ten był szeroko omawiany na Komisji Budżetu? 

Radny Tomasz Stanisławczyk- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

odpowiedział, że są to środki, które wpłyną do przedszkola z budżetu szkoły, z tytułu 

wynajmu szkoły na kolonie. Temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji. 

Wójt powiedział, że środki te zostaną przeznaczone na zakup wózka do przewożenia 

posiłków. 

Dyrektor Przedszkola pani Dorota Lipnicka- Fiuk wyjaśniła, iż rzeczywista kwota potrzebna 

na zakup wózka będzie dużo niższa. Nie mogła jednak wcześniej wiedzieć ile to będzie 

kosztować. Cena wózka wynosi 1283 zł, zostanie on sprowadzony ze Szwecji. Wykonany    

jest z aluminium, aby był lekki. Będzie spełniał wszelkie wymogi SANEPiD- u. Inne koszty 

związane z wyposażeniem wózka to zakup maty na dno oraz pokrycie wierzchnie. W sumie 

koszt wyniesie ok. 3 tys. zł. 

Radny Szymanek zapytał czy to co jest wpisane w projekcie uchwały to tytuł zastępczy?               

Jego zdaniem zapis kojarzy się jednoznacznie z wynajmem, nie z zakupem. Powinno to być 

zmienione. 

Skarbnik Gminy zabrała głos. Powiedziała, iż nie można zmienić zapisu, uzasadnienie                     

do projektu jest właściwe. Zapis o zakupie wózka ujęty jest po stronie wydatkowej, po stronie 

dochodowej nie wprowadza się wydatków. Te środki dopiero wpłyną w przyszłości                       

do budżetu, i z tego można dokonać wydatku. Dyrektor Przedszkola ma prawo wprowadzania 

takich zmian, jeżeli wydatek nie był planowany w budżecie. 

Radny Szymanek stwierdził, że zapis wyraźnie wskazuje na to, że kuchnia będzie 

wynajmowana. Radny powiedział, że wie o co chodzi i nie będzie roztrząsał dalej                    

tego tematu. Uważa, że jego pytanie było potrzebne i istotne. 

Przewodniczący Rady zapytał czy Radny Szymanek był na komisji i czy rzeczywiście 

omawiany był ten temat? 
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Radny Marek Iwańczyk odpowiedział, że tak, ale sprawa rozpatrywana była pod kątem 

zakupu, a nie wynajmu kuchni. 

Przewodniczący zapytał czy są inne pytania? 

 Radny Szymanek ponownie zabrał głos. Zapytał czy właściwie jest sformułowana 

nazwa zadania inwestycyjnego „wykup bazy przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim”? 

Stwierdził, że wykupuje się nieruchomość z zabudowaniem, a nie „bazę”. 

Wójt odpowiedział, że on wraz z panią Skarbnik też mieli wątpliwości. Po rozmowie                       

z notariuszem oraz prawnikiem ustalili jednak, że to jest najlepsza nazwa dla zadania oraz,             

że jest ona właściwa. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

2) Druk nr 2-  zmieniający 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 GOPS 

Izabela Poznańska. 

Pani Kierownik wyjaśniła, że zmiany w statucie dokonuje się w związku z wejściem w życie              

z dniem 01.01.2012 r. nowej ustawy o pieczy zastępczej. Nakłada ona na Gminę nowe 

obowiązki. Przede wszystkim finansowe. Gmina musi ponosić koszty kierowania dzieci                

do placówek wychowawczych. Na koniec dodała, że wkrótce gmina będzie musiała na stałe 

zatrudnić asystenta rodziny. Będzie to dodatkowe stanowisko, funkcja ta nie może być 

łączona z pracą pracownika socjalnego. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 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. 
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3) Druk nr 3- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości- przedstawiła Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA 

 Radny Marek Rojek zapytał o działkę w Rusowie. Wie, że kiedyś pan, który posiada 

działkę przyległą do tej, którą oddaje się w ramach zamiany, starał się o jej wykup. Zapytał 

czy jest ustalona szacunkowa wartość tej nieruchomości? 

Pani Świecka odpowiedziała, że na pewno wartość działki wzrosła przy uzyskaniu dla niej 

warunków do zabudowy. Łącznie wartość oddawanych w ramach wymiany nieruchomości 

wynosi 192 tys. zł. Działka w Gwiździe ma wartość 39 600 zł., różnica stanowi wartość 

działki w Rusowie i Kukini. 

Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, iż rolnik, o którym wspomniał Radny nie jest                      

już zainteresowany wykupem. Najprawdopodobniej zrezygnuje też z dzierżawy od Agencji 

Gruntów Rolnych. Skłania się ku likwidacji działalności rolniczej. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję 

się”. 

Uchwała Nr XIX/131/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4) Druk nr 4- zamiany nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA 

Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że Spółka chciała, aby oddać im nieodpłatnie                       

tą nieruchomość. Stwierdził, że nie mógł się na to zgodzić, bo dlaczego oddawać coś komuś 

za darmo. Spółka posiada działkę, która poprawi możliwość zagospodarowania działki 

gminnej, więc Gmina z tego skorzystała. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/132/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5) Druk nr 5- zbycia nieruchomości- przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/133/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zbycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6) Druk nr 6- zbycia nieruchomości przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim- 

przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7) Druk nr 7- wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Wiesława Świecka. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/135/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8) Druk nr 8- zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie- przedstawił 

Przewodniczący Rady Gminy. 

DYSKUSJA 
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 Radna Anna Britzen zapytała czy pan Wójt planuje zebrania wiejskie w tym kwartale 

tego roku, tak jak zapisano w planie, czy te, które odbyły się na koniec roku 2011 zalicza się 

na ten poczet? 

Wójt odpowiedział, że nie ma statutowo określonych terminów spotkań z mieszkańcami. 

Miesiące styczeń i luty to według niego złe terminy. Chciałby, aby spotkania z mieszkańcami 

nie odbywały się nie na zasadzie grafiku, ale według potrzeb. Wójt zaznaczył, że nie stroni  

od takich spotkań. Dla niego można organizować zebrania nawet co miesiąc. Dużo zależy              

w tej kwestii od sołtysów- ich inicjatywa jest ważna. Poza tym na co dzień wielu 

mieszkańców odwiedza pana Wójta w Urzędzie w różnych bieżących sprawach, które                 

ich niepokoją. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż jego inicjatywą było umieszczenie zebrań wiejskich 

w I kwartale. Uważa on, że to jest dobry termin. W II kwartał Gmina przygotowuje                     

się do sezonu, więc nikt nie ma głowy do takich spotkań. Plan to jest forma umowna. 

Zebrania wiejskie powinny się odbyć mniej więcej w tym terminie, jednak jak się odbędą 

później nic się nie stanie. 

Radna Britzen dodała, że chodziło jej o to, aby było to właśnie bardziej elastyczne. 

 Radny Stefan Dymański powiedział, że chciałby dołożyć kilka punktów. W planie 

powinny znaleźć się takie punkty jak: zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek 

gminnych, np. GOPS, oraz jednostek kultury, a także informacja z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dodał, że jego zdaniem bardziej celowym 

byłoby opracowanie planów pracy poszczególnych komisji. Dałoby to bardziej wyraźny obraz 

pracy rady. Komisje składałyby sprawozdania z pracy za ubiegły rok. Zgodnie z zapisami 

statutu tak właśnie powinno być. Radny poprosił, aby Przewodniczący zastanowił                  

się nad takim rozwiązaniem. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że to kwestia interpretacji statutu. Poinformował,                     

że w poprzednim roku niektóre komisje złożyły sprawozdania. Dodał, że komisje mogą 

również jeszcze opracować swoje plany. Przewodniczący uznał, iż nie widzi nic przeciwko, 

aby wprowadzić taki tryb pracy. Należy to przedyskutować w poszczególnych komisjach. 

Zapewnił, że zwoła w najbliższym czasie wspólne posiedzenie komisji i odbędzie się 

dyskusja na ten temat. Przewodniczący odniósł się również  do kwestii sprawozdań jednostek 

gminnych oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stwierdził, iż nigdy 

nie było to szeroko przedstawiane radzie i nie jest pewien czy jest taka potrzeba. Będzie                     

to drugi temat do dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję 

się”. 
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Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9) Druk nr 9- zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego- 

przedstawiła Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Magdalena Kołosowska. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XIX/137/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 31 stycznia 2012 roku               

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała 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 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zabrał głos jak pierwszy. Zapytał pana Wójta o dwa 

spotkania: pierwsze to spotkanie z dnia 04.01.2012 r. w sprawie projektu „Ustronie Morskie 

przyjazne diabetykom”- Radny chciał wiedzieć jakie niesie to dla Gminy konsekwencje; 

drugie to spotkanie z Burmistrzem Białogardu z dnia 27.01.2012 r. 

Pan Wójt odpowiedział, że cukrzyca staje się chorobą społeczną. Propozycja, aby nasza 

Gmina przystąpiła do programu padła ze strony pana Wojciecha Pogorzelec po spotkaniu               

z ośrodkami wczasowymi. Wójt poprosił, aby nie patrzeć na to pod kątem skutków 

finansowych. Na razie Gminę nic to nie kosztuje. Wójt podpisał porozumienie, na mocy, 

którego Gmina przystąpiła do projektu. Pierwsze spotkanie miało charakter seminarium 

wprowadzającego. Miało na celu zapoznanie się z przedstawicielami różnych środowisk 

związanych z tą chorobą. Głównie chodzi o to, aby pokazywać co jest ważne w profilaktyce 

choroby. Jest to niewątpliwie także duża promocja dla Ustronia. 

Wiceprzewodnicząca Rady Marzena Molcan dodała, iż program polega na cyklach szkoleń 

dla ratowników- osób, które mają styczność z osobami chorymi. Ośrodek „Wodnik” będzie 

bezpłatnie i profilaktycznie mierzył poziom cukru. Przychylność Gmin jest jak najbardziej 

wskazana w tym temacie. 
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Wójt ponownie zabrał głos. Powiedział, że każdy darmowo może skorzystać z badania                 

i dowiedzieć się trochę na temat pomp insulinowych. Pan Pogorzelec stara się,                     

aby zaangażować w akcję jak najwięcej ośrodków wczasowych. O pieniądzach na razie               

nie było mowy. Przede wszystkim liczy się tu pomoc w szerzeniu informacji. Wójt uważa,             

że jeżeli nawet w przyszłości wystąpiłaby potrzeba wsparcia programu jakąś kwotą,                  

to na pewno znajdzie się ona w budżecie i nie będzie szkoda wydatkować jej jako środki                  

na promocję. W tajemnicy dodał, że w sezonie najprawdopodobniej zorganizowana zostanie 

impreza o tematyce diabetyków. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów, ponieważ nie jest 

pewien czy na pewno plan się wypełni. 

 Następnie odniósł się do pytania o drugie spotkanie- z Burmistrzem Białogardu panem 

Krzysztofem Bagińskim. Spotkanie odbyło się na prośbę pana Burmistrza.                        

Chciał On dowiedzieć się trochę na temat naszej inwestycji- Centrum Sportowo- 

Rekreacyjnego. W Białogardzie również budują basen, dlatego chcieli dowiedzieć                   

się jak to wszystko działa. Drugim tematem była woda i problemy z wodociągami. Spotkanie 

trwało krótko, miało kurtuazyjny charakter. 

 Radna Maria Agnieszka Makowska zapytała o spotkanie z dnia 30.01.2012r.                        

z Dyrektorem PKP- czy są jakieś problemy? 

Wójt Gminy odpowiedział, że tematem spotkania była przebudowa drogi Gwizd- Grąbnica. 

Zadanie to będzie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego- co prawda w niedużej 

kwocie, ale liczy się każdy grosz. Być może kwota będzie aneksowana i zostanie zwiększona. 

Spółka PKP jest zainteresowana budową alternatywnej drogi dojazdowej. Uznali oni,                   

że wjazd ten jest najbardziej niebezpieczny w województwie zachodniopomorskim. Spółka 

zadeklarowała, że pomogą w przebudowie. Powołają komisję, która zweryfikuje sprawę. 

Wójt dodał, że właściwie w grę wchodzą dwa wjazdy: do Gwizdu i koło pana Nowaka. 

Procedury ruszyły, dużo da Gminie pomoc PKP. Na koniec Wójt poinformował,                      

że na przejeździe kolejowym w Sianożętach jeszcze w tym roku zostaną założone rogatki. 

 Radny Szymanek zapytał pana Wójta czy wiadomo coś więcej na temat inwestycji jaką 

prowadzi na plaży przy zejściu od ul. Nadbrzeżnej jeden z mieszkańców? Czy wiadomo kiedy 

parce zostaną zakończone oraz czy inwestor precyzyjnie przedstawił przedsięwzięcie                      

w Urzędzie? 

Przewodniczący stwierdził, że tym pytaniem przechodzimy do kolejnego punktu porządku 

obrad: 

 AD. 5. I 6.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Szymanka. Powiedział, że inwestycja 

prowadzona jest przez osobę prywatną. Silne wiatry utrudniają pracę. W ostatnim czasie 

woda zabrała trzynaście pali z placu budowy. Wójt poinformował, że był tam ostatnio 

zobaczyć jak wszystko wygląda. Sprzęt, który jest niezbędny do wykonywania prac                    

jest bardzo drogi- jest wynajmowany. Dlatego wykonawcy zależy na czasie. Przestój generuje 

koszty. Całość prac ma zostać wykonana do końca maja. Molo ma mieć 63 metry długości. 
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Wójt obawiał się, że będzie tam bałagan, jednak firma zadeklarowała utrzymywać porządek. 

Inspektor nadzoru zdaje się być dobry w swoi fachu, działa dosyć mocno. Nie dopuścił 

ostatnio kilka pali do wbicia, cofnął je i inwestor musiał zakupić nowe. W związku z tym 

Wójt jest spokojny co do tej inwestycji. Jest to przedmiotem jego troski. Nie wyobraża sobie, 

aby inwestycja miałaby przedłużyć się do sezonu. 

Przewodniczący Rady powiedział, że sam wystąpi lub poprosi pana Wójta o wystąpienie                 

z prośbą do inwestora o szersze przedstawienie Radzie inwestycji. 

 Radny Basarab zapytał na jakim etapie jest spór z firmą „Mitex”? Na jakim to jest 

etapie? 

Wójt wyjaśnił, iż trwają negocjacje, które z jego strony zostały przerwane na dzień dzisiejszy. 

Pan Wójt nie odezwał się do pani Prezes w czasie kiedy miał to uczynić. Nie chce                        

on zdradzać szczegółów negocjacji, ponieważ nie sprzyjałoby to ich prowadzeniu. 

 Radny Basarab zapytał także o spór ze Spółką „Baltic Center Polska”. Czy zostało              

im naliczone wzrost wartości za użytkowanie wieczyste na 2012 rok? 

Odpowiedzi udzieliła pani Radca Prawny Agnieszka Jakierowicz. Powiedziała, że toczy                

się cały czas proces. Został powołany biegły. Spółka zakwestionowała jednak jego powołanie 

ze względu na rzekomą stronniczość. Gmina czeka na wycenę biegłego. Moglibyśmy naliczyć 

stawkę, Spółka jednak na pewno by to zakwestionowała, w związku z tym do chwili 

rozstrzygnięcia nie możemy naliczyć opłaty. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla wyjaśnił, że Gmina wypowiedziała umowę kancelarii,               

która do tej pory prowadziła sprawę. Zatrudniona została kancelaria adwokacka z Koszalina. 

Prawnicy są na etapie zapoznawania się z dokumentacją. Nie opóźnia to jednak procesu,     

gdyż sprawa jest zatrzymana. Jest to dobry moment. Pan Wójt w dalszym działaniu będzie 

sugerował się opinią nowej pani adwokat. 

 Radna Wioletta Tomoń zabrała głos w sprawie siłowni. Przypomniała, że siłownia 

była wielokrotnie zalewana przez deszcze. Wójt po oględzinach lokalu zadeklarował pomoc 

w remoncie. Radna stwierdziła, że mimo to nie otrzymała pomocy. Środki na remont zostały 

przesunięte z innych zadań. Razem z GOSiR-em Radna starała się o odszkodowanie. 

Zrobiono to z opóźnieniem, jednak odszkodowanie w kwocie 3 tys. zł zostało przyznane. 

Radna powiedziała, że liczyła na to, że te środki wrócą do budżetu siłowni. Mimo to nie stało 

się tak. Obecnie na sprzęt w budżecie zaplanowano kwotę 200 zł. Sprzęt jest zniszczony, 

wymaga konserwacji i uzupełnienia, zagraża bezpieczeństwu ćwiczących. Na koniec Radna 

zapytała czy środki z odszkodowania wrócą do siłowni na zakup osprzętu? 

Wójt odpowiedział, iż był przekonany, że te środki poszły na remont. Stwierdził, iż szkoda,                 

że nie ma dzisiaj na Sesji Dyrektora jednostki. On nie wie gdzie trafiły pieniądze. 

Głos w tej sprawie zabrała Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, iż nie wie jak zostały 

rozdysponowane środki z odszkodowania. Wymagałoby to przygotowania odpowiednich 

dokumentów. Z tego co pamięta na remont zostały wygospodarowane środki w kwocie              
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ok. 4 tys. zł. Pieniądze z odszkodowania pokryły w pewnym procencie te koszty i za pewne 

pokryły wcześniej dokonane przesunięcia na innych pozycjach planu. 

Radna Tomoń powiedziała, że żaden sprzęt w 2011 roku nie został zakupiony. W tym roku 

ma 200 zł na ten cel, a to właściwie tak jakby środków nie było wcale. 

Wójt stwierdził, że o szczegóły trzeba pytać pana Dyrektora jednostki GOSiR. Trzeba mieć 

świadomość jaki jest budżet Gminy ogólnie. Znana jest doskonale skala zniszczeń 

spowodowana zalaniem, powoli Gmina będzie radzić sobie z tym. Jednak potrzeba czasu, 

Gmina musi działać w trybie oszczędnościowym. 

 Radny Basarab uznał, że sprawa siłowni wraca ta po raz kolejny. Przy budowie 

Centrum „Helios” założono, że siłownia zostanie tam przeniesiona. Zwrócił się do Wójta,            

aby spróbować wygospodarować jakieś pomieszczenie przy basenie na ten cel. Drugą sprawą 

w jakiej Radny zabrał głos były progi zwalniające. Są one częściowo pozrywane w kilku 

miejscach na różnych drogach. Zwrócił się z prośbą o zakup brakujących elementów                       

i naprawienie progów przez pracowników gospodarczych GOSiR- u. Warto uporządkować             

to przed sezonem. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że progi związane są z tematem dróg. W I kwartale 

planowany jest przegląd dróg gminnych i zostanie wtedy zwrócona na to uwaga. 

Poinformował, że winien jest mieszkańcom informacje na temat zgłoszeń jakich dokonali             

na zebraniach sołeckich w 2011 roku. Powiedział, że Urząd stara się sukcesywnie realizować 

wszystkie działania związane z wnioskami mieszkańców gminy. Po części udało się 

zrealizować część potrzeb, reszta prac będzie kontynuowana. Następnie wspomniał                 

o sprawie jaka została poruszona na poprzedniej sesji: drogi w Rusowie i w Kukince. 

Dokonano objazdu i przeglądu z udziałem radnych z Rusowa, niestety pan Basarab nie mógł 

uczestniczyć w objeździe. Po dostarczeniu mieszkańcom Rusowa materiału dokonali                   

oni uzupełnienia powstałych dziur. Poza tym Sekretarz poinformował, że cały czas 

wykonywane są również prace tzw. na zgłoszenie, te drobne i najpilniejsze. Sekretarz 

wyjaśnił, iż zdaje sobie sprawę z tego, że jest jeszcze wiele miejsc wymagających naprawy. 

Stara się reagować na bieżąco i nie zostawiać mieszkańców z problemem. 

 Kolejnym tematem, który poruszył pan Sekretarz była prezentacja multimedialna 

przedstawiająca wykonane prace utrzymaniowe i remontowe na drogach gminy Ustronie 

Morskie, która została upubliczniona pod koniec roku 2011. Przyznał, że w przypadku                 

ul. Bogusława XIV sfotografowany został nie ten odcinek drogi, który powinien. To samo 

przy ul. Konwaliowej. Zdjęcia wykonała osoba, która nie nadzorowała prac. Sekretarz 

zatwierdził prezentację i w związku z tym przyznaje, że ponosi odpowiedzialność                        

za nieporozumienie, za co przeprasza. 

 Na koniec powiedział, że z inicjatywy pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej został wymieniony kontener na odzież używaną przed budynkiem Ośrodka 

Zdrowia. Jak się okazało oddane rzeczy nie trafiały do mieszkańców naszej gminy,                   

a co więcej nie były wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały oddane. Zakupiono nowy 

kontener- najtańszy z możliwych, za cenę 1300 zł. Jest jednak problem z transportem. 

Kontener waży 180 kg. Trzeba go odebrać z miejscowości znajdującej się 100 km                        
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za Poznaniem. Duże koszty wygenerowałoby wynajęcie firmy transportowej. W związku                

z tym pojawiła się prośba do mieszkańców, radnych i przedsiębiorców, o to, aby jeżeli ktoś 

jedzie w tym kierunku i ma możliwość odbioru i przewiezienia kontenera do Ustronia,                

żeby zgłosił się do pani Kierownik i pomógł w przewozie. 

Radny Basarab powiedział, że postara coś załatwić w tej sprawie. 

Przewodniczący Rady zabrał głos odnośnie ulicy Bogusława XIV. Poinformował, że spotkał 

się w ostatnim czasie z wieloma zapytaniami kierowanymi od mieszkańców dotyczącymi              

tej drogi i prezentacji. W związku z tym postanowił złożyć wniosek o skierowanie sprawy             

do kontroli przez Komisję Rewizyjną. Zadaniem Komisji będzie sprawdzić od strony 

formalnej czy prace remontowe były tam prowadzone. Na koniec dodał, że chce znać zdanie 

Rady w tej sprawy. 

Radny Dymański stwierdził, że nie wie czy taka kontrola nie była zaplanowana w planie pracy 

Komisji. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Radna Makowska powiedziała, iż jeżeli wniosek 

zostanie pozytywnie przegłosowany przez Radę, to ona postara się sprawę jak najszybciej 

rozpatrzeć. 

Radna Irena Krawczyk wyraziła swoje zdanie: stwierdziła, że wokół tej sprawy było bardzo 

głośno w ostatnim czasie, dlatego uważa, że należy to sprawdzić. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych (bez radnego Mirosława Szymanka,               

który wcześnie opuścił posiedzenie). Oddano 14 głosów „za”. 

Wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

 Radna Britzen zwróciła się z pytaniem o elektroniczną ochronę sali sportowej                

w Rusowie. Zapytała czy umowa o ochronę została wypowiedziana? Miało się tak stać celem 

oszczędności. 

Wójt odpowiedział, że na razie wiąże nas umowa. Z chwilą jej wygaśnięcia sala nie będzie     

już elektronicznie chroniona. 

 Następnie Radna Britzen zapytała co to jest za „skrzynka, klatka” wystawiona                   

w przedsionku przy wejściu do Urzędu Gminy? 

Wójt wyjaśnił, iż jest to biuro podawcze. Będzie się tam znajdować komputer, drukarka.              

Jest to normalne rozwiązanie stosowane w praktyce w wielu urzędach. Usprawni to proces 

kancelaryjny. Będzie można składać tam wszystkie pisma, uzyskać różne informacje.                  

Jest to na prawdę dobre rozwiązanie, będzie dobrze funkcjonować. 

 Radny Basarab ponowił swój wniosek z poprzedniej sesji o przekazanie diet                    

przez Radnych na cel społeczny. Zapytał czy Wójt dołącza się do ich pomocy? W odpowiedzi 
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usłyszał, że on również dołoży pieniądze. Następnie zapytał czy ktoś z Radnych jest 

przeciwny? 

Przewodniczący powiedział, że chciał przypomnieć o tym na koniec posiedzenia. 

 Radny Piotr Barycki zapytał pana Wójta czego dotyczyły rozmowy z nadleśnictwem: 

drogi w Kukini czy w Kukince? 

Wójt Gminy odpowiedział, że ogólnie dotyczyły dróg. Omawiane było wiele kwestii. Głównie 

chodziło o dofinansowanie pojazdu dla straży pożarnej. Narodził się pomysł organizacji rajdu 

terenowego na terenie naszej gminy. Nadleśnictwo zaproponowało, że mogą przejąć od nas 

drogi dojazdowe do lasów- Wójt stwierdził, że raczej się nie zgodzi. Lepiej, aby były                    

one pod władaniem naszym. W dalszej części wypowiedzi pan Wójt poinformował,                    

że wstępnie został już wybrany wykonawca przebudowy ulicy Polnej. Następnie mówił                  

o planowanym wykonaniu chodnika w Kukini. Powiedział, że następnym krokiem będzie 

poprawa stanu elektryki w świetlicy wiejskiej. Wspomniał o zabawach mikołajkowych, które 

były organizowane na terenie całej gminy. Na koniec powiedział, że dostał kartkę od dzieci, 

które były na wyjeździe w ferie. 

Sekretarz Gminy powiedział, że jutro wraca z urlopu Dyrektor GOSiR-u i na pewno panowie 

spotkają się celem rozmowy na temat środków związanych z siłownią. 

 Radna Makowska zapytała jak długo trwać będą prace przebudowy ulicy Polnej?                         

W odpowiedzi od pana Sekretarza usłyszała, że inwestycja ma zostać ukończona                    

przed sezonem. 

 Radny Marek Rojek powiedział, iż doszły go słuchy, że w mieszkaniach socjalnych            

w Rusowie pewne rzeczy zostały nie do końca zrobione. W mieszkaniu na samej górze 

występują problemy z ogrzewaniem. Poinformował, że wraz z Radną Britzen oraz Sołtysem 

Rusowa planują pójść tam zobaczyć czy to co mówią mieszkańcy jest zasadne. Jeżeli uznają, 

że tak to zwrócą się do Wójta o naprawę tych elementów. Radny uważa, że nie mogą 

zostawić mieszkańców tak samych sobie. 

Wójt odpowiedział, że trochę usterek wyszło z czasem. Inspektor nadzoru nie powinien                 

do tego dopuścić. Pewne elementy zostały już jednak naprawione. Dodał, że zakupiono watę 

mineralną i jeden z mieszkańców zadeklarował, że sam sobie to zrobi. 

Pani Kierownik Magdalena Kołosowska wyjaśniła, iż na bieżąco monitoruje sprawę i stara się 

niwelować usterki. 

 Radna Krawczyk zabrała głos. Powiedziała, że pani Plesiak prosi o utwardzenie drogi 

dojazdowej do jej posesji- przedłużenie ul. Wiejskiej, do państwa Jermakowicz.                       

Pan Sekretarz powiedział, że zapisał sobie prośbę i rozpozna sprawę. 

Następnie Radna Krawczyk zapytała co ze sprawą pani Kopiel? Wójt odpowiedział, że nie            

ma możliwości zabronienie panu Łukasiewicz prowadzenia działalności. Radna zapytała            
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czy pani Kopiel może przyjść do Wójta na rozmowę w tej sprawie? W odpowiedzi usłyszała, 

że tak. 

 Radny Stanisławczyk wystąpił z prośbą o umieszczenie przy zjeździe                                  

z ul. Koszalińskiej na ul. Polną (od strony Koszalina) bardziej jednoznacznego znaku 

wskazującego dojazd do basenu. Przydałoby się, aby miał on element odblaskowy, rzucający 

się w oczy i widoczny również w nocy. 

Sekretarz Gminy powiedział, iż w grudniu odbyło się spotkanie, którego tematem były formy 

marketingu i promocji Centrum na 2012 rok. Jest w planie postawienie takiego znaku. 

 Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał czy pan Wójt może powiedzieć               

coś na temat zniszczonej drogi w Kukince? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że są to trudne tematy. Nadleśnictwo sporo robi w lasach i na własnych 

ternach. Natomiast żeby to zrobić tą drogę to jest trudne. Droga jest spękana i prędzej                   

czy później będziemy musieli coś z nią zrobić. Należy zabezpieczyć chociaż wierzchnią 

warstwę. Drogi gruntowe są drogami naprawianymi na bieżąco. Tak już jest, że takie drogi 

ulegają zniszczeniu przez warunki atmosferyczne. Dotyczy to także nowych nawierzchni.             

Do póki nie będzie środków na utwardzenie to będzie trzeba je chociaż na bieżąco 

remontować. Wójt chce skupić się ogólnie na drogach: Rusowa, Kukinki i Kukini, Gwizdu- 

Ustronia i Sianożęt też. Ulicę Bogusława XIV powinno się zrobić do końca, to jest skrót                 

do ul. Górnej. Ponadto połączenie ul. Polna- Osiedlowa. To samo w Sianożętach. Trzeba 

udrożnić ciągi komunikacyjne. Priorytetem na dziś jest teraz jednak droga Gwizd- Grąbnica. 

 Radna Tomoń powiedziała, chciałaby zaznaczyć, iż siłownia po remoncie niebyła             

już zalewana. Pracownicy GOSiR- u spisali się na medal, wykonali porządnie powierzoną             

im pracę. 

 AD. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady jeszcze raz przypomniał apel do Radnych o przekazanie diet. 

Środki zostaną przekazane dla sołectw. Przewodniczący proponuje uroczyście na Sesji 

wręczyć je sołtysom. Po tych słowach zamknął XIX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

- 11
30

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


