
PROTOKÓŁ Nr I/2010 

z Sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

z dnia 01 grudnia 2010r. 

 

Przewodniczący Rady V kadencji Andrzej Basarab stwierdził, iż wypełniając ustawowy 

obowiązek, zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o samorządzie gminnym zwołał na dzień dzisiejszy 

tj. 24 listopada 2006r. I Sesję V kadencji  Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Następnie zwrócił się do nowo wybranych radnych słowami: „Koleżanki i Koledzy!  

Zostaliśmy wybrani wolą  swoich wyborców, obdarzeni ich zaufaniem i wiarą , że nasze 

działania będą  służyły dla dobra gminy i jej mieszkańców, dla rozwoju naszej małej 

ojczyzny. Nie zawiedźmy ich zaufania. Niech nasza działalność będzie  odpowiedzialną 

służbą w realizacji interesów zbiorowych, bądźmy odpowiedzialni  za losy jednostek, rodzin i 

grup społecznych, za teraźniejszość i przyszłość gminy. Postawy społeczne, które będziemy 

prezentować niech zaświadczą, że my mieszkańcy gminy Ustronie Morskie w sposób 

właściwy potrafimy korzystać z dobrodziejstw wolności, samorządności i demokracji”. 

 

 Poprosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ustroniu Morskim Pana 

Jana Mirosława Oksenfelda o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnych oraz o wyborze 

wójta gminy.  

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej przed wręczeniem zaświadczeń złożył radnym 

życzenia oraz stwierdził, iż wolą swoich wyborców zostaliście Państwo obdarzeni zaufaniem 

i wiarą, że Wasza działalność będzie dobrze służyła wspólnemu dobru, jakim jest: 

dynamiczny rozwój gminy, poprawa życia mieszkańców, stabilizacja i bezpieczeństwo, 

podniesienie rangi miejscowości na turystycznej mapie kraju i za granicą. Nie zapominajcie 

także o przesłaniach płynących z nauki Kościoła. 

 Największy autorytet moralny i największy Polak w historii świata Jan Paweł II 

powiedział: 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to, 

co może zrobić dla innych”. 

Następnie zostały wręczone zaświadczenia o wyborze radnych. 

 



Przewodniczący V kadencji Rady Gminy Andrzej Basarab poinformował, iż otwarcia I sesji i 

prowadzenia jej do momentu wyboru Przewodniczącej lub Przewodniczącego Rady dokona 

Radna Seniorka Irena Krawczyk. 

  

Ad 1. Sesję otworzyła  Radna Seniorka  Irena Krawczyk słowami: 

                             

  „Otwieram I Sesję VI kadencji Rady Gminy w Ustroniu, witam  wszystkich nowo 

wybranych  radnych, przybyłych gości , szczególnie serdecznie witam  Wójta Gminy p. 

Stanisława Zielińskiego”. 

W sesji, zgodnie z listą obecności uczestniczy 15 nowo wybranych radnych, sesja jest 

prawomocna do podejmowania uchwał ( lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszego protokołu). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ślubowanie radnych. 

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady, 

b) powołanie komisji skrutacyjnej 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady, 

b) powołanie komisji skrutacyjnej 

c) przeprowadzenie tajnego głosowania 

d) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

6. Informacja o stanie gminy. 

7. Interpelacje, zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Sesji. 

 

 

 



 

Ad 2. Ślubowanie radnych. 

 

Radna Irena Krawczyk poinformowała, iż  obecnie radni złożą ślubowanie , które będzie 

przebiegać w następujący sposób :  odczytam rotę ślubowania , a następnie najmłodszy 

wiekiem radny tj. Robert Saraban odczyta w kolejności alfabetycznej nazwiska radnych , 

którzy  potwierdzą rotę słowem „ślubuję”. 

-  Proszę wszystkich o powstanie :  „  Ślubuję uroczyście  jako radny pracować dla dobra i 

pomyślności gminy , działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami gminy i jej 

mieszkańców - godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców , troszczyć się o ich 

sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy ” . 

- Proszę usiąść , a radny Robert Saraban odczyta w kolejności alfabetycznej nazwiska 

radnych .  Wyczytany radny wstaje i potwierdza rotę ślubowania słowem „ślubuję” , 

można dodać „tak mi dopomóż Bóg”. 

 

1. Barycki Piotr – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

2. Basarab Andrzej - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

3. Bedus Marian - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

4. Britzen Anna - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

5. Dymański Stefan - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

6. Grzywnowicz Krzysztof – „ślubuję”. 

7. Iwańczyk Marek - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

8. Krawczyk Irena – „ślubuję”. 

9. Makowska Maria Agnieszka - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

10. Molcan Marzena - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

11. Rojek Marek - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

12. Saraban Robert – „ślubuję”. 

13. Stanisławczyk Tomasz - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

14. Szymanek Mirosław - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

15. Tomoń Wioletta - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Prowadząca obrady stwierdziła, iż kolejnym punktem porządku obrad jest wybór 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

Aby wybór był skuteczny potrzebna jest bezwzględna większość głosów z 

ustawowego składu rady .  

W przypadku Rady Gminy w Ustroniu Morskim ustawowy skład rady wynosi 15 radnych 

więc większość bezwzględna wynosi 8 radnych. 

Wyboru  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

 

-     Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady Gminy ,  

kandydatów zgłaszać mogą tylko radni. 

Proszę o zgłaszanie kandydatów 

 

Radna Agnieszka Makowska  zgłosiła kandydaturę radnego  Krzysztofa Grzywnowicza, który 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

Na przewodniczącego rady gminy proponuję radnego  Krzysztofa Grzywnowicza.  Uważam, 

ze jest on godny tego stanowiska, gdyż jest osobą wykształconą, aktywnie uczestniczącą w 

życiu publicznym z racji wykonywanego zawodu. 

Sprawdził się jako radny poprzedniej kadencji, co zostało potwierdzone w wyborach, w 

których uzyskał najwyższą liczbę głosów. 

Sądzę, że wysokie poparcie tego kandydata przez wyborców jest wskazaniem go na 

przewodniczącego rady i wyrazem wielkiego zaufania. 

Dziękuję. 

 

Radna Anna Britzen zgłosiła kandydaturę radnego Tomasza Stanisławczyka, który pełnił w 

ostatniej kadencji funkcję wiceprzewodniczącego, ma doświadczenie. Jest osobą godną 

zaufania.  

Radny Tomasz Stanisławczyk podziękował za zaufanie, ale nie wyraził zgody na 

kandydowanie. 

 

- Ponieważ nie było więcej zgłoszeń kandydatów Radna Seniorka zaproponowała 

zamknięcie listy kandydatów .  

 

W związku z powyższym  zachodzi konieczność dokonania wyboru komisji 

skrutacyjnej.   



Prowadząca obrady zaproponowała, aby komisja liczyła 3 osoby . Wniosek został przez 

radnych przejęty poprzez aklamację. 

 

 

Zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej : 

1. Radna Anna Britzen zgłosiła kandydaturę radnego Marka Rojka, który wyraził zgodę na 

pracę w komisji skrutacyjnej. 

2. Radny Mirosław Szymanek zgłosił kandydaturę radnej Agnieszki Makowskiej, która 

wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. 

3. Radna Anna Britzen zaproponowała kandydaturę radnego Stefana Dymańskiego, który 

wyraziła zgodę na pracę w komisji. 

 

Lista zgłoszeń została zamknięta. 

Głosowanie nad składem komisji skrutacyjnej. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Skład komisji skrutacyjnej Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - 15 głosów „za”. 

 

Komisja skrutacyjna wyłoniła ze swego grona Przewodniczącego komisji i przystąpiła do 

pracy nad przygotowaniem kart do głosowania.  

Po przygotowaniu kart Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Stefan Dymański ogłosił 

gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania. 

 

Przewodniczący komisji przedstawił radnym  tryb głosowania: 

1. Głosowanie tajne, bezwzględną większością  głosów. Po otrzymaniu karty do głosowania  

radni podchodzą pojedynczo ( według listy obecności)  do wyznaczonego na głosowanie 

miejsca , dokonują wyboru  i wrzucają kartę do urny. 

2. Radni głosują  za pomocą kart ostemplowanych  pieczęcią Rady i podpisanych przez 

Radną Seniorkę, po dokonaniu przez komisję skrutacyjną wymieszania kart.  

3. Za głos ważny uznaje się ten , na którym przy wybranej opcji „jestem za” „jestem 

przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”, zostanie w  kratce postawiony znak  „x” . 

4. Kandydat , musi uzyskać   bezwzględną większość głosów. 

 

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy. 

Po głosowaniu - 10 minut przerwy dla obliczenia wyników wyborów. 

 



Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych; w 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych; bezwzględna ilość głosów wynosi 8. 

Kandydat na Przewodniczącego Rady Krzysztof Grzywnowicz wybrany został jednogłośnie, 

uzyskał 15 głosów „za”. 

tym samym Przewodniczącym Rady Gminy w Ustroniu Morskim został wybrany Pan 

Krzysztof Grzywnowicz – uchwała Nr I/1/2010r. ( protokół komisji skrutacyjnej wraz  

z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu ). 

 Przewodniczący otrzymał kwiaty od Wójta Gminy oraz radnych z życzeniami 

owocnej pracy i pomyślności. 

 

Ad 4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego 

Seniora. 

Radna senior Irena Krawczyk złożyła  gratulacje i przekazała prowadzenie obrad 

nowowybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy. 

 

Krzysztof Grzywnowicz „ dziękuję za zaufanie jakim mnie obdarzyliście. Dziękuję 

szczególnie koleżankom i kolegom z komitetu wyborczego „Sami Swoi”. Mam świadomość 

odpowiedzialności jaka na mnie spoczywa i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby nie 

zwieść Państwa jak i wszystkich mieszkańców naszej społeczności. Zobowiązuję się 

prowadzić politykę otwartości, pojednania i przyjaźni, w której głównym priorytetem będzie 

dobro mieszkańców i gminy. Wszystkie moje wysiłki i starania będą podporządkowane temu 

celowi. Osoby, którym jest bliskie to przesłanie, bez względu na orientację i upodobania 

zapraszam do współpracy. 

Pragnę jeszcze raz podziękować i powiedzieć, ze jestem zaszczycony, że mogę przewodzić 

tak dostojnemu gremium.” 

 

Ad 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż kolejnym punktem porządku obrad jest wybór 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Aby wybór był skuteczny potrzebna jest bezwzględna większość głosów  

z ustawowego składu rady .  

W przypadku Rady Gminy w Ustroniu Morskim ustawowy skład rady wynosi 15 radnych 

więc większość bezwzględna wynosi 8 radnych. 



Wyboru  dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

 

Radny Mirosław Szymanek  zaproponował na to stanowisko kandydaturę radnej Marzeny 

Molcan. Poprosił o poparcie tej kandydatury. Radna Marzena Molcan wyraziła zgodę na 

kandydowanie. 

 

Radna Anna Britzen zgłosiła kandydaturę radnego Stefana Dymańskiego. Stwierdziła, ze jest 

on życzliwie nastawiony do społeczeństwa, zna problemy i potrzeby mieszkańców. Radny 

Stefan Dymański wyraził zgodę na kandydowanie. 

Więcej kandydatur nie zgłoszono, lista została zamknięta. 

 

W zawiązku z tym, że radny Stefan Dymański wyraził zgodę na kandydowanie na 

wiceprzewodniczącego rady należy zmienić skład komisji. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował do składu komisji skrutacyjnej radnego Mirosława 

Szymanka, który wyraził zgodę na pracy w komisji. 

Komisja skrutacyjna przystąpiła do pracy nad przygotowaniem kart do głosowania.  

Po przygotowaniu kart Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Mirosław Szymanek 

ogłosił gotowość komisji do przeprowadzenia głosowania. 

 

Przewodniczący komisji przedstawił radnym  tryb głosowania: 

1. Głosowanie tajne, bezwzględną większością  głosów. Po otrzymaniu karty do głosowania  

radni podchodzą pojedynczo ( według listy obecności)  do wyznaczonego na głosowanie 

miejsca , dokonują wyboru  i wrzucają kartę do urny. 

2. Radni głosują  za pomocą kart ostemplowanych  pieczęcią Rady i podpisanych przez 

Przewodniczącego Rady, po dokonaniu przez komisję skrutacyjną wymieszania kart.  

3. Za głos ważny uznaje się ten , na którym przy nazwisku  kandydata postawiony zostanie 

w  kratce  znak  „x” . 

4. Kandydat , musi uzyskać   bezwzględną większość głosów. 

 

Głosowanie nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 

Po głosowaniu - 10 minut przerwy dla obliczenia wyników wyborów. 

 

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych; w 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych; bezwzględna ilość głosów wynosi 8. 



Kandydaci uzyskali następującą ilość głosów: 

- Molcan Marzena – 12 głosów, 

- Dymański Stefan  - 3 głosy  

tym samym Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Ustroniu Morskim została wybrany radna  

Marzenia Molcan – uchwała Nr I/2/2010 ( protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do 

głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu ). 

 

Wiceprzewodnicząca otrzymała kwiaty od Wójta Gminy oraz radnych wraz z życzeniami 

spokojnej pracy 

 

Wiceprzewodnicząca Rady podziękowała za wybór, szczególnie kolegom radnym Wszystkie 

decyzje uznane za słuszne będą wspólnie popierane. 

 

 

Ad 6. Informacja o stanie gminy 

 

Wysoka Rado! Szanowni Państwo! 

Stosownie do zapisów Statutu Gminy  dotyczących obowiązku  złożenia  nowo wybranej  

Radzie Gminy  informacji o stanie Gminy,  pragnę ten obowiązek wypełnić składając 

informację w zakresie:  

1)  finansów Gminy 

2)  realizowanych obecnie i planowanych do wykonania w 2011 roku inwestycji, 

3)  mienia komunalnego, 

4) stanu organizacyjnego  oraz innych  bieżących spraw  społeczno – gospodarczych gminy. 

 

Ad 1. FINANSE GMINY 

Gospodarka finansowa gminy Ustronie Morskie prowadzona jest w oparciu o budżet 

uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2009 r. 

Dochody  ustalone w wysokości  22.741.355 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone o kwotę 

3.189.623,51 zł. Zmniejszenie planowanych pierwotnie dochodów jest podyktowane  

niewykonaniem zakładanego planu sprzedaży nieruchomości gminnych oraz niekorzystnym 

dla jednostek samorządu  terytorialnego orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w 

2009 r. dotyczącym opodatkowania elektrowni wiatrowych. 

Wydatki  prognozowane w uchwale budżetowej na kwotę 35.351.355 zł, w trakcie roku 

zostały zmniejszone o kwotę 2.612.624 zł, co spowodowane było przede wszystkim 



przeniesienie realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2011, które miały być realizowane   przy 

współudziale środków finansowych z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 

Kołobrzeskiej Grupy Rybackiej. 

Założony w budżecie deficyt w wysokości 12.610.000 zł został zwiększony w trakcie roku 

budżetowego do kwoty 14.140.000 zł, natomiast na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na 

dzień 30 września 2010 r. wyniósł 8.099.230 zł.  Deficyt ten został pokryty następującymi 

środkami finansowymi: 

1)  nadwyżką budżetową uzyskaną w latach ubiegłych w kwocie:             

1.710.935,33 zł, 

2) emisją papierów wartościowych na Giełdzie Papierów Wartościowych  

w kwocie: 3.100.000zł, 

3) emisją obligacji komunalnych w Banku PKO S.A. Warszawa w kwocie:                   

3.900.000   zł, 

4) kredytem zaciągniętym na realizację programów i projektów  

z udziałem środków pomocy zagranicznej w Banku Ochrony Środowiska  

w Koszalinie w kwocie:  287.000 zł. 

Podstawowe źródła dochodów to: dochody własne, dotacje celowe i subwencja oświatowa. 

Dochody własne stanowią najważniejszą pozycję w budżecie gminy. Składają się na nią 

dochody z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa, dochody z majątku Gminy oraz dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 

gminy. Wysokość podatków i opłat lokalnych ustalana jest corocznie w drodze uchwały Rady 

Gminy. Na skutek obniżenia  górnych stawek podatkowych obliczonych za trzy kwartały 

2010 r. Gmina nie uzyskała dochodów  w wysokości 452.171 zł.  

Na dzień  30 września 2010 r. dochody własne stanowią 73,22 % wykonanych ogólnie 

wpływów do budżetu.  Na koniec miesiąca września br.  ich wykonanie  wynosi  10.663.759 

zł, co stanowi 72,3% planu, np.: 

podatek od nieruchomości 5 031 669 ,tj. 64,8% planu 

podatek dochodowy od osób 

fizycznych i prawnych 
887 963 ,tj. 72,95% planu 

dochody z majątku gminy 830 050 ,tj. 78,3% planu 

opłata miejscowa 786 905 ,tj. 105,8% planu 

podatek od czynności 

cywilnoprawnych 
323 597 , tj. 58,6% planu 

opłata targowa 306 131 
, tj. 102,5% 

planu 

opłaty za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 
278 949 tj. 111,6% planu 

podatek rolny 205 345 ,tj. 84,5% planu 



 

W okresie 9 miesięcy otrzymaliśmy dotacje: 

-  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 817.184 zł., co stanowi 

76,1% planu, 

-  na zadania własne w kwocie  287.027 zł., co stanowi 79,2% planu, 

- z innych funduszy celowych    511.406 zł, co stanowi 76,9% planu;  w tym na zadanie 

inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim”  286.447 zł, tj. 

91,8 % planu. 

Do 30.09.2010 r. budżet państwa przekazał nam subwencję ogólną w kwocie 2.283.468 zł, co 

stanowi 84,6 % planu. 

Wydatki na koniec III kwartału 2010 r. wyniosły 69,2 % planu i wyniosły 22.662.073 zł, z 

tego: 

 wydatki bieżące   12.213.097 zł. 

 wydatki inwestycyjne   10.448.976 zł. 

Zadłużenie podatników wobec budżetu gminy na dzień 30 września 2010 roku wynosi 

1.122.990 zł, w tym: 

 podatek od nieruchomości   681.188 zł 

 podatek rolny     117.357 zł 

 podatek leśny                 6 zł 

 podatek o środków transportowych       7.265 zł 

 dochody z majątku gminy     18.914 zł 

 pozostałe dochody    298.260 zł. 

Gmina na dzień dzisiejszy nie posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do 

wykonawców zadań inwestycyjnych oraz w wydatkach bieżących. Wszystkie zobowiązania 

regulowane są terminowo. 

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań długoterminowych na dzień 1 stycznia 2010 roku 

wynosił 0,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto zobowiązania na wydatki inwestycyjne w 

wysokości  7.287.000 zł. Zobowiązania te będą spłacane do końca 2020 roku. W bieżącym 

roku zapłacone zostały odsetki od kredytów w wysokości 189.810 zł. Zadłużenie naszej 

gminy na dzień 30 września 2010 roku stanowi 50,03 % dochodów wykonanych. 

Na dzień 23 listopada 2010 roku na rachunku bankowym gmina posiadała środki finansowe w 

wysokości 1.454.629 zł.  

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik 

bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną 

(odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego).  



W miesiącu sierpniu 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazała 

się analiza stanu finansów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007 -2009. Gmina 

Ustronie Morskie została zaliczona do gmin z nadwyżką operacyjną w latach 2007-2009 oraz 

do jednej z 2.585 jednostek samorządu terytorialnego, która osiągnęła w 2009 r. dodatni 

wynik bieżący. Zauważyć jednak należy, że w kraju jest ogólna tendencja wzrostu 

samorządów wykazujących ujemny wynik bieżący, co świadczy o mniejszej dynamice 

realizowanych dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących.   

Gmina Ustronie Morskie od kilku lat w zakresie finansów przestrzega tej ważnej 

reguły gospodarności środkami publicznymi,  wypracowując wynik dodatni budżetu. 

Zauważyć należy, że ustawodawca jako obowiązek stosowania tej reguły w finansach 

samorządów terytorialnych wprowadził dopiero  od 2011 roku.  Na dzień 30.09.2010 r. 

budżet gminy nadal zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 1.208.249,86 zł.  

Koniec III kwartału 2010 r. wykazał ujemny wynik majątkowy w wysokości 

9.307.479,46 zł. Ujemny wynik majątkowy świadczy o tym, że wydatki majątkowe 

realizowane były na poziomie wyższym niż dochody majątkowe. Podkreślenia wymaga, że 

sytuacja taka nie wynika ze złego zarządzania finansami ale podyktowana jest faktem sytuacji 

spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego w następstwie globalnego kryzysu finansowego i 

gospodarczego. Pomimo obserwowanej w bieżącym roku stopniowej poprawy sytuacji 

przejawiającej się wzrostem aktywności w niektórych sferach gospodarki i w związku z tym 

korzystniejszym kształtowaniem się wskaźników makroekonomicznych w horyzoncie 

rocznym i wieloletnim, nadal utrzymują się liczne ryzyka w zakresie perspektyw 

gospodarczych kraju oraz sytuacji finansowej Gminy Ustronie Morskie. Potwierdzeniem tej 

tezy są dane statystyczne informujące, że we wszystkich jednostkach samorządu 

terytorialnego wynik majątkowy roku 2009 był ujemny, a w porównaniu do roku 2008 

najbardziej powiększył się w gminach o 2.659 mln zł. 

Rok 2010 był intensywnym okresem wyboru właściwej formy wypracowania zasad 

gospodarki finansowej  nowo powstałego obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego. 

Rozważając szeroką gamę dostępnych form  gospodarowania mieniem, podejmując decyzję 

kierowano  się obowiązującymi zasadami oszczędnej gospodarki finansowej  oraz dbałością  

i możliwością stałego nadzoru nad powierzonym majątkiem Gminy. Przedstawiając 

różnorodne warianty prowadzenia działalności i jej skutkach finansowych, zwrócono się  

o wydanie stosownych interpretacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie  

i Krajowego Biura Informacji Podatkowej w Bydgoszczy. Po wnikliwej analizie otrzymanych 

stanowisk tych organów, dokonano wyboru pomiędzy możliwymi formami:  dzierżawa 



mienia powierzona obcemu podmiotowi, powołanie spółki prawa handlowego oraz jednostka 

budżetowa.  

W miesiącu wrześniu 2010 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o powołaniu jednostki 

budżetowej  z dniem 1 października 2010 r. - Gminnego Centrum Sportowo- Rekreacyjnego, 

tym samym uznając taką formę działalności za najbardziej właściwą w zakresie 

gospodarności, oszczędności i nadzoru na mieniem gminnym. 

W związku z tym w miesiącu listopadzie 2010 r. nastąpiło przekazanie majątku  

w dzierżawę wybudowanego obiektu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego nowej jednostce 

budżetowej. Podkreślić wyraźnie należy, że tylko taka forma uposażenia w mienie nowo 

powołanej jednostki budżetowej umożliwiła rozpoczęcie żmudnej procedury ubiegania się o 

zwrot podatku VAT związanego z prowadzoną inwestycją w latach 2005-2010.  

Uwzględniając dotychczas poniesione nakłady inwestycyjne kwotą dochodzoną z budżetu 

państwa w zakresie zwrotu VAT to blisko 2 mln zł.  Istotne jest zauważenie problemowego  

i utrudnionego dochodzenia zwrotu VAT przez samorządy.  

Materia dochodzenia zwrotu podatku VAT (szczególnie przy dużych inwestycjach) 

jest wyjątkowo trudna i skomplikowana, z uwagi na fakt, że ewentualny zwrot jest 

dokonywany przez budżet państwa w obecnej, trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

Potwierdzeniem tego jest fakt, że okoliczne gminy pomimo tego, że  mogłyby, nic w tym 

zakresie nie czynią. Tylko właściwe przygotowanie i staranne przeprowadzenie w oparciu o 

wiedzę i prawne możliwości w nielicznych przypadkach kończą się pozytywnie -  wpływem 

środków do budżetu gminy. 

Rok 2010 to także bardzo ważne wydarzenie dla gminy – debiut w dniu 24 maja na 

CATALYST Rynku Obligacji Giełdy Papierów Wartościowych. Gmina Ustronie Morskie 

debiutowała  jako 7 gmina w Polsce na  zorganizowanym rynku instrumentów dłużnych 

uruchomionym 30.09.2009 r. Catalyst został zorganizowany z myślą o zwiększeniu skali 

finansowania przy wykorzystaniu instrumentów dłużnych. Dzięki wprowadzeniu Gminy na 

Giełdę Papierów Wartościowych obrót instrumentami dłużnymi stał się przejrzysty, co 

bezpośrednio wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów inwestycją budowy Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnego, którą łatwo precyzyjnie obserwować z chwilą wprowadzenia 

papierów do obrotu. Z punktu widzenia inwestorów ważną cechą rynku jest także 

przechowywanie papierów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, co daje 

dodatkową gwarancję rozliczeń zawieranych transakcji. 

Gmina Ustronie Morskie skorzystała w 2010 r. z alternatywnej do kredytu, atrakcyjnej 

formy finansowania – emisji obligacji – instrumentu znanego od wielu lat, który dzięki 



możliwości wprowadzenia na Catalyst jeszcze zyskał na atrakcyjności zarówno dla 

emitentów, jak i dla inwestorów. 

 Na zakończenie należy podkreślić zalety obligacji komunalnych, które powodują, że 

warto rozważyć ich emisję i wprowadzenie na Catalyst. Nie jest ich mało. Przede wszystkim 

możliwość bardziej elastycznego niż w przypadku kredytu dopasowania finansowania do 

potrzeb i możliwości Gminy Ustronie Morskie, krótki czas pozyskania środków, możliwość 

finansowania długoletnich projektów inwestycyjnych w ramach jednego programu emisji, czy 

ułatwiony dostęp do pieniędzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Dla 

samorządów emisja obligacji jest istotnym wsparciem w pozyskiwaniu środków zarówno na 

inwestycje realizowane samodzielnie, jak i dotowane przez unię Europejską. Nie bez 

znaczenia jest także aspekt marketingowy.  

Notowanie obligacji na Catalyst, a więc obecność Gminy Ustronie Morskie na 

rynku kapitałowym, buduje prestiż i nowoczesny wizerunek samorządu, dając 

świadectwo otwartości i nowoczesnego zarządzania finansami. 

 

Ad 2.  INWESTYCJE. 

Inwestycje w trakcie realizacji 

1. Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Ustroniu Morskim – w 2009 r.  

podpisano umowę z nowym Wykonawcą Przedsiębiorstwem Budownictwa 

Mieszkaniowego Nr 2 WROBIS S.A z Wrocławia na realizację w/w zadania . W 

czerwcu br. oddano do użytkowania I etap inwestycji – Kąpielisko otwarte wraz z 

pawilonem usługowym oraz infrastrukturą towarzyszącą (plaża trawiasta, korty 

tenisowe, parking). Trwa realizacja II etapu tj. basen kryty którego umowny  termin 

zakończenia to 31 maja 2011 r.  

Inwestycja częściowo zostanie dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 500 000 zł – Kryty basen oraz w 

przyszłości zostanie złożony wniosek na dofinansowanie hali sportowej w kwocie  

3 000 000 zł. 

2. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie -  Kołobrzeg – Dźwirzyno oraz 

Miasto Barth w ramach międzynarodowej nadmorskiej trasy rowerowej nr 10: 

odcinek Sianożęty – Podczele – trwa realizacja budowy ścieżki pieszo rowerowej od 

Sianożęt do Kołobrzegu. Długość odcinka ścieżki to 2833 m  i szerokości 3 m. 

Umowny termin zakończenia zadania inwestycyjnego do 15 grudnia br. Wykonawcą 

jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „KRĘŻEL” z Kobylnicy.  



Inwestycja dofinansowana z Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca 

Terytorialna – Współpraca Transgraniczna krajów Maklenburgia – Pomorze Przednie 

2007-2013 w kwocie 443 995,80 Euro. 

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na funkcję 

mieszkaniową – lokale socjalne na działce numer 111/2, obręb Rusowo, gmina 

Ustronie Morskie – trwa realizacja zadania przebudowy byłej Szkoły Podstawowej w 

Rusowie na 12 mieszkań socjalnych. Wykonawcą jest Firma Usługowo – Handlowa 

„DOMGAS” Dorota Łapińska z Kukinii. Umowny termin zakończenia inwestycji to 

30 marca 2011 r. 

Inwestycja dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 

429 864,32 zł. 

4. Termomodernizacja Domu Kultury w Ustroniu Morskim – trwają prace 

polegające na wykonaniu docieplenia ścian budynku Domu Kultury, wymianie 

częściowej stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu dachu oraz montażu i instalacji 

solarnej. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMUS Waldemar 

Zawadzki z Kołobrzegu. Termin zakończenia przewidziany dla tego zadania 10 

grudnia 2010 r. 

Inwestycja dofinansowana przez Narodowy fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej PO Infrastruktura i Środowisko w kwocie ok. 210 000 zł. 

5. Odtworzenie istniejących ostróg w morzu – zakończenie robót  - rozpoczęto 

dokończenie 4 szt. ostróg rozpoczętych w 2009 r. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Do 

wykonania jest ostroga W5 oraz dokończenie ostróg W9, W10, i W11. Termin 

zakończenia 31 grudnia 2010 r.  

 

Do realizacji w 2011 r. 

 

1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim 

 

Ad 3. STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO. 

I. INFORMACJE  OGÓLNE 

Gmina Ustronie Morskie zajmuje powierzchnię 5698  ha.  

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 3341 ha tj. 58,33%  powierzchni gminy. 

Lasy stanowią natomiast 28,70 % tej powierzchni i zajmują obszar 1644 ha.  



Pod względem rolniczym na terenie gminy występują  dobre i bardzo dobre warunki 

gospodarowania. Będący miernikiem tych warunków Wskaźnik Waloryzacji Rolniczej 

Przestrzeni Produkcyjnej jest jednym z najwyższym wskaźników w całym województwie 

zachodniopomorskim. We wszystkich wsiach dominują grunty orne klasy III”a” i III”b”  oraz 

IV”a” i „b” ,  a także kompleksy glebowe pszenne dobre , korzystne dla rolnictwa. 

Występujące na terenie gminy słabsze grunty klasy „V” stanowią niewielki procent gruntów 

ornych gminy i występują jedynie na pojedynczych działkach.  

Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na 

terenie gminy , co przejawia się w szczególności w uchwalaniu przez Radę Gminy  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  

Gmina Ustronie Morskie posiada aktualne  studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego przyjęte uchwałą Nr XIII/78/2007 Rady Gminy  w 

Ustroniu Morskim  z dnia 20 grudnia 2007 roku.  

Dokumentem normatywnym , prawnie wiążącym przy korzystaniu z przestrzeni są miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Gmina posiada  aktualnie dwanaście  

obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego sporządzonych i uchwalonych dla 

powierzchni łącznej 2003,50  ha. Nie uwzględniając  powierzchni lasów , obowiązujące plany 

obejmują ponad 50%   powierzchni Gminy na którą składają się następujące plany : 

Lp. 
Nazwa 

planu 
Przedmiot zmiany 

Nr i data  

uchwały 

1. Bagicz 
lotnisko klasy IV, port jachtowy, usługi hotelowe, pensjonaty, funkcja rekreacyjno-

sportowa, aqua park 

XXIX/168/97 

26.03.1997 

2. 

Zm. Mpzp 

gminy 

Ustronie 

Morskie 

Program gazyfikacji wsi Kukinia, Kukinka, Rusowo, kolektor sanitarny, zalesienia, 

zabudowa mieszkaniowa, gospodarcza, ogrody działkowe, tereny produkcyjne, 

składowe, rzemiosła, usługi, przetwórstwo rybne, tereny sportowe 

XXX/174/97 

02.04.1997 

3. 

Zm. mpzp 

gminy 

Ustronie 

Morskie 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi rzemieślnicze, komercyjne, infr. 

techniczna 

XXXIX/252/ 

2002 

30.04.2002 

4. 

Mpzp. Gminy 

Ustronie 

Morskie 

Zabudowa mieszkalna, mieszkaniowo-pensjonatowa, letniskowa, usługowa, hotele, 

inf. techniczna 

XLII/300/2002 

10.10.2002 

5. 
Zm. Mpzp- 

wiatraki 

Budowa zespołu urządzeń elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą ( drogi, sieci energetyczne) 

VIII/47/2003 

4.06.2003 

6. 

Zm. mpzp 

planu 

ogólnego gm.  

Przeznaczenie terenu pod farmę elektrowni wiatrowych 
XI/55/2003 

8.09.2003 

7. 

Zm. mpzp 

planu 

ogólnego gm.  

Przeznaczenie terenu pod farmę elektrowni wiatrowych 
XI/56/2003 

8.09.2003 

http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-1.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-1.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-2.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-2.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-4.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-4.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-4.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-5.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-5.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-6.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-6.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-7.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-7.aspx


8. 

Zm. mpzp  

Ustronie 

Morskie i 

Sianożęty 

Projektowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , zab. mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi za wyjątkiem usług hotelarskich, zab. 

mieszkaniowa-pensjonatowa, zab. usług turystycznych wczasowych, mieszkaniowa 

letniskowa, zab. usług komercyjnych handlu, gastronomii, zab. zagrodowa, zieleń 

niska i wysoka, zab. produkcyjna, magazynowa, cmentarz komunalny, infrastruktura 

elektroenergetyczna, gazowa, zieleń parkowa 

XI/53/03 

8.09.2003 

9. 

Zm. mpzp 

Ustronie 

Morskie, 

Sianożęty, 

Wieniotowo 

Zabudowa  usług turystycznych wczasowych, hotelarskich, zieleń parkowa, zab. 

rekreacji indywidualnej, mieszkaniowa jednorodzinna,  droga gminna, usługi 

komercyjne gastronomii, handlu, turystyczne z działalnością leczniczą, zab. 

mieszkaniowa wielorodzinna, parking dla samochodów, ciąg pieszy, zab. 

zagrodowa. 

XXXIV/193/05 

5.09.2005 

10. 

Zm. mpzp  

Ustronie 

Morskie i 

Sianożęty 

Przedmiotem ustaleń planu jest zmiana części zapisów, ustaleń ogólnych 

funkcjonalno-przestrzenne dla poszczególnych funkcji zawartych w §6 i §8 tekstu 

planu, bez zmiany rysunku planu. 

XXVI/164/09 

16.02.2009 

11. 

Zm. mpzp  

Ustronie 

Morskie i 

Sianożęty 

Zmiany planu ul. Polnej 
XXXI/200/2009 

29.06.2009 

12. 

Mpzp obrębu 

ewidencyjneg

o Kukinka 

Zabudowa mieszkaniowa usług nieuciążliwych, turystyki, publicznych, sportu i 

rekreacji wraz z obsługą w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz 

terenami rolnymi, leśnymi, zielenią izolacyjną  

XL/282/2010  

30.08.2010 

  

Poza wymienionymi planami opracowane zostały i uchwalone dwa nowe plany obejmujące 

północne obszary gminy tj. 

 w dniu 22 października 2010 roku  uchwałą Rady Gminy  Ustronie Morskie Nr 

XLIII/302/2010 z dnia 22 października 2010 roku w sprawie uchwalenia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sianożęty i części obrębu 

Bagicz (plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 353 ha) ,  

 w dniu 5 października 2010 roku uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie Nr 

XLIV/306/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie Morskie i części obrębów 

Wieniotowo i Gwizd – część A. (Plan obejmuje obszar ok. 538 ha). 

Plany te będą obowiązywały po 30 dniach od opublikowania ich w dzienniku urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Ponadto informuje się , że gmina  jest w posiadaniu części dokumentacji „wejściowej” do prac  

planistycznych, która pozwala na właściwe podejmowanie decyzji z zakresu planowania 

przestrzennego o charakterze inwestycyjnym jak i strategicznym.  Urząd posiada następujące 

opracowania: 

http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-8.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-8.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-9.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Zalacznik-Nr-9.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Za%C5%82acznika-Nr-10.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/Za%C5%82acznika-Nr-10.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/XXXI-200-2009.aspx
http://bip.ustronie-morskie.pl/home/Pliki-do-URL/Prawo-lokalne/Studium-i-plan-zagospodarowania/Za%C5%82aczniki/XXXI-200-2009.aspx


1. „Strategię Rozwoju  Gminy Ustronie  Morskie ” przyjętą uchwałą Rady Gminy   Ustronie 

Morskie; 

2.  Waloryzację przyrodniczą gminy Ustronie Morskie wykonaną w 2004 r. przez zespół 

Biura Konserwacji Przyrody w Szczecinie; 

3.  Studium krajobrazu kulturowego gminy Ustronie Morskie wykonane w  2004 r. przez 

Waldemara Witka; 

4.  Program ochrony środowiska do 2012r. sporządzony w 2004 r. 

5.  Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2013 r. sporządzony w 2004 r. 

6. Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru planu miejscowości Ustronie 

Morskie ,  Sianożęty, Kukinka i Bagicz;  

7. Opracowania ekofizjograficzne dla całej Gminy Ustronie Morskie ; 

8. Gminną Ewidencję Zabytków wykonaną w 2007 roku przez Biuro Dokumentacji 

Zabytków w Szczecinie , 

9. W trakcie opracowania jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię 

elektryczną i paliwa gazowe  i plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe.  

 

II.  STAN POSIADANIA MIENIA KOMUNALNEGO  

Powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność gminy wynosi : 288,94  ha. 

Wartość mienia komunalnego na dzień 30 września 2010 roku szacowana jest na kwotę  

łącznie : 69.596.799.- złotych  w tym wartość gruntów komunalnych : 24.462.858.- złotych. 

1. Zagospodarowanie mienia 

Z powierzchni ogólnej 288,94 ha gruntów komunalnych n/w obszary zagospodarowane są w 

następujący sposób :  

1. .Powierzchnia gruntów  przeznaczonych  w planie zagospodarowania przestrzennego pod 

zabudowę  wynosi : 68,55 ha czyli  23,72 % ogólnej powierzchni gruntów komunalnych.  

 Przeważająca część tej powierzchni to grunty oddane w użytkowanie wieczyste  o 

powierzchni 44,17 ha położone w Bagiczu w zasób których wchodzą m. inn. : 

- grunty przeznaczone na utworzenie lotniska turystycznego w Bagiczu ,  

- grunty o  powierzchni 15,58 ha położone w Wieniotowie przeznaczone pod zabudowę 

mieszkalno –usługową. Pozostałe grunty z tej grupy położone są w Ustroniu Morskim ( 2,49 

ha) i Sianożętach (4,03 ha). W Sianożętach grunty te m.inn.  położone są przy ulicy 

Kołobrzeskiej (pod zabudowę mieszkaniową z usługami) , Kwiatowej (zabudowa usług 

sportowych , mieszkaniowa). W Ustroniu Morskim grunty te położone są m.inn. przy ul. 

Rolnej oraz ul. Wojska Polskiego , Kościuszki  ( pod zabudowę  turystyczną, mieszkalno-

usługową ) . 

2. Powierzchnia dróg wynosi 104,47 ha co stanowi 36,15 % gruntów komunalnych. 

Największa ilość gruntów stanowiących drogi gminne położona jest w obrębach :  



- Ustronie Morskie (24,56 ha) , Rusowo (17,80 ha) ,  Kukinia (17,42 ha)  

   oraz  Bagicz ( 17,66 ha).  

3. Grunty rolne i wykorzystywane rolniczo  zajmują 10,50  ha gruntów gminnych tj. 3,79 % 

i są to przede wszystkim grunty  położone w obrębie Rusowo i Ustronie Morskie. Są one  

aktualnie wydzierżawione na cele rolne .  

4. Grunty zabudowane  zajmują powierzchnię 17,43 ha czyli 6,03% gruntów gminnych i są 

to tereny położone w Ustroniu Morskim zabudowane budynkami mieszkalnymi i 

gospodarczymi , budynkami zespołu  szkół w Ustroniu Morskim   , przedszkolem w 

Ustroniu Morskim , Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim , świetlicami w 

Kukini i Rusowie , gminnym ośrodkiem zdrowia w Ustroniu Morskim i inne. Gmina w 

swoim zasobie mieszkaniowym posiada lokale mieszkalne w 12 budynkach (łącznie  39 

lokali mieszkalnych + 29 w budowie).      

5. Tereny zieleni i place zajmują 56,63 ha gruntów gminnych, co stanowi 19,59% 

wszystkich gruntów komunalnych. W przeważającej części położone są one w obrębie 

Wieniotowo (28,98 ha) i  przeznaczone głównie na zieleń parkową (m.in. w obrębie 

Rusowo 15,31 ha teren parku podworskiego ) oraz tereny przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod zieleń ogólnodostępną i parkową , boiska sportowe 

(Ustronie Morskie – 10,01 ha). 

Pozostałe grunty to działki budowlane przygotowane do sprzedaży w Ustroniu Morskim , 

Rusowie oraz  m. inn. cmentarze i nieużytki .  

  Z  mienia komunalnego  w 2010 roku (sprzedaż , użytkowanie wieczyste,  dzierżawa , 

najem,  inne opłaty oraz rozliczenia za nieruchomości) do dnia  31 października  br. dochody  

wyniosły : 2.521.497,03- zł (netto). 

Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2011 stanowią kwotę  6.793.798,25- zł. 

 

W chwili obecnej ogłoszono  na dzień 13  grudnia br. przetarg ustny  nieograniczony na 

sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Granicznej  o powierzchni 

ogólnej 0,2761  ha  , cena wywoławcza  wynosi  1.500.000.- zł.(brutto). 

 

Ad. 4  SPRAWY ORGANIZACYJNO - STATUTOWE 

 

Gminę Ustronie Morskie zamieszkuje 3 575  mieszkańców, w tym 1857 kobiet  i  1718 

mężczyzn na dzień 30.11.2010r. 

Gmina podzielona jest na 6 sołectw : Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, Sianożęty  

i  Ustronie Morskie. 

Swoje zadania gmina wykonuje przy pomocy niżej wymienionych gminnych jednostek 

organizacyjnych: 

- Urząd Gminy 



- Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Ustroniu Morskim w ramach Zespołu Szkół 

- Przedszkole Publiczne w Ustroniu Morskim 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

- Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim 

- Biblioteka Publiczna 

 

We wszystkich tych jednostkach zatrudnionych jest według stanu na dzień 30 listopada 2010 

r. 152 osób, w tym 53 pracowników fizycznych. 

 

Stan zatrudnienia   w  w/w  jednostkach   obrazuje poniższa tabela . 

     Jednostka   

     samorządowa 

      Pracownicy  umysłowi Pracownicy fizyczni 

Obsługa 

Ogółem 

    administracja   inne zawody   

            1 2                3 4 5 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

3 5  instruktorzy+  

    specjaliści 

2 10 

Biblioteka Publiczna 

 

2 2  bibliotekarzy - 4 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

4 3  pracownik 

    socjalnych 

1 opiekunka 8 

Gminny Ośrodek 

Zdrowia 

 2  lekarzy 3 5 

Przedszkole 

Publiczne 

 5  nauczycieli 9 14 

Zespół Szkół  

w Ustroniu Morskim 

4 36 nauczycieli 11 51 

Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w 

Ustroniu Morskim 

3  

- 

 

- 
3 

Urząd   Gminy 

 

27 - 1 28 

Gospodarka 

Komunalna 

2 - 23 25 

OSP 

 

- - 2 2 

Klub „Uśmiech” 

 

- 1 lekarz 1 2 

                                

        45 

 

54 

 

53 
 

152 

 

 

Stopa bezrobocia na koniec września 2010 r. w gminie Ustronie Morskie wynosiła 5,2 %  

(115 zarejestrowanych bezrobotnych). Natomiast 31 grudnia 2009 roku wynosiła 11,2 %  

(244 zarejestrowanych bezrobotnych). Porównując w grudniu 2006 roku wynosiła 14,8 %  

gdy zarejestrowanych było 326 bezrobotnych  

Gmina Ustronie Morskie należy do związków i stowarzyszeń: 

- Stowarzyszenie : Związek Miast i Gmin Morskim siedziba w Gdańsku 



- Stowarzyszenie : Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty siedziba w Karlinie 

- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA z siedzibą w Szczecinie 

- Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” z siedzibą w Poznaniu 

- Stowarzyszenie :Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka” siedziba Kołobrzeg 

- Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” siedziba Gościno 

- Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej 

Gmina Ustronie Morskie współpracuje z gminami w Polsce: 

- Miastem Ustroń 

- Gminą Kamionka Wielka 

Współpracuje również z gminami w Niemczech: 

- Gminą Hirschfelde,   

- Gminą Willmersdorf 

- Miastem Werneuchen 

- Stowarzyszeniem Parku Regionalnego „Barnimem Feldmark”  w Blumbergu 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu ks. Jerzemu Lubińskiemu – Proboszczowi Parafii 

Ustronie Morskie. 

 

Ks. Proboszcz przede wszystkim podziękował za możliwość bycia razem. Przypominał, ze w 

1989r. odzyskaliśmy wolność, a w 1990 przywrócony został samorząd. Ks. Proboszcz przybył 

do tutejszej Parafii w 1991r. i od tej pory jest razem z mieszkańcami w chwilach radosnych i 

smutnych, powitaniach i pożegnaniach. Kolejne wybory. Podziękował serdecznie za 

zaproszenie. Podziękował także tym, którzy nie chowali głowy w piasek, ale do ślubowania 

dodali znamienne „tak mi dopomóż Bóg”. Należy pamiętać nie tylko o relatywizmie, ale i o 

tolerancji, która jest bardzo ważna. W dzisiejszych czasach brak jednak kultury, codzienne 

słownictwo młodych ludzi, , wulgaryzm języka, agresja są nie do przyjęcia. Stwierdził, że 

trzeba odejść od wzajemnych zarzutów, agresji, arogancji, odwetu, zemsty, nienawiści. 

Zadedykował radnym wiersz młodego wówczas poety Jana Kochanowskiego do Mikołaja 

Reja, który będąc uznany i sławny przyznał młodemu poecie palmę pierwszeństwa, a w jego 

słowach nie widać fałszu tylko pokorę. 

Dzisiaj wybrani zostali ludzie młodzi, młodzi radni. Ks. Proboszcz życzył im, aby potrafili 

wnieść odrobinę treści i im właśnie przekazał kolejną dedykację w formie wiersza Jana 

Kochanowskiego „ Inszy niecheć pałace mają …”. Niechaj młodzi okażą szacunek dla tych 

starszych, którzy już odeszli. Wiele się zmieniło, należy to uszanować. Każdy ma prawo mieć 



inne zdanie, ale np. Stefan przyjął przegraną z pokorą, podziękował. Zwrócił się do zebranych 

z apelem, aby zachować pokorę, aby dobro zwyciężyło. 

 

Przewodniczący Rady podziękował za cenne uwagi wygłoszone przez ks. Proboszcza. 

Stwierdził, że będzie czynił starania o zachowanie wspólnego języka, a decyzje 

wypracowywane  będą także wspólnie. 

 

Ad 7/8. Interpelacje, zapytania. Wolne wnioski. 

 

Interpelacji, zapytań, wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz przypomniał radnym, iż ustawowym 

obowiązkiem jest złożenie przez nich w ciągu 30 dni od daty ślubowania oświadczeń 

majątkowych. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął I 

sesję VI kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

 

 

 

 

Protokołowała 

Ewa Oksenfeld 


