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PROTOKÓŁ NR XX/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 18 MARCA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XX Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim. Powitała serdecznie Radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana 

Sekretarza, Kierowników jednostek gminnych, Sołtysów Gminy oraz wszystkich przybyłych 

gości. Stwierdziła quorum – obecnych 14 radnych – nieobecna Radna Sylwia Kręglewska - 

lista obecności – załącznik nr 1 do protokołu). Dodała, że proponowany porządek obrad został 

dostarczony. Zapytała, czy są jakieś propozycje zmian.  

Radna Marzena Molcan w imieniu Klubu Radnych Sami Swoi złożyła wniosek formalny o 

wycofanie z porządku obrad  druku nr 1 i druku nr 9, ponieważ wpłynęło pismo z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej (załącznik numer 2 do protokołu). 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała o której Pani Molcan 

otrzymała uchwałę.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że wersję papierową otrzymała przed chwilą, 

natomiast informację e-mail odebrała ok. 13. 

Radny Denis Tomala powiedział, że ma wrażenie, że Radna Molcan nie czytała   z dokładna 

interpelacją. D odał,  że Kolegium badając wstępnie uchwałę stwierdziło oraz informuje, że 

ostateczne badanie uchwały odbędzie się w trakcie posiedzenia Kolegium Izby w dniu 13 

kwietnia 2016 r, więc ostateczna decyzja nie zapadła i nie widzi związku, aby wycofać 

uchwałę. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że wie, że jest to wszczęcie postępowania i umie 

czytać ze zrozumieniem, więc prosi, aby jej nie poprawiać. Oznajmiła, że nie jest to wyrok, 

ale wydaje jej się, że w dobrym tonie by było wstrzymać się do podjęcia uchwał w których to 

część radnych stawia wyrok na Wójcie, a uważa, że należałoby poczekać do rozstrzygnięcia 

organu nadzorczego jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, albo jeszcze wyżej jeśli ktoś 

się nie będzie zgadzał z wyrokiem.  

Radny Denis Tomala powiedział, że również uważa, że nie powinno się dyskutować na 

temat uchwał. Dodał, że tym bardziej nie rozumie, jaki związek ma uchwała zmian w 

budżecie. 
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że podjęcie następnych uchwał budżetowych 

skutkuje. Dodała, że jeżeli zaskarżenie przez Wójta uznane byłoby za zasadne to wszystkie 

uchwały budżetowe nie mają podstaw.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosi o wyjaśnienie wątpliwości Panią Mecenas, 

ponieważ nie można brnąć dalej w błędy jeżeli RIO wskazuje, wszczęło postępowanie 

i wyznaczyło termin do poprawy. Dodał, że Rada powinna się dostosować, ponieważ podjęte 

uchwały będą następnymi, które trzeba będzie poprawiać. Poprosił o rozszerzenie tematu 

panią Skarbnik i panią mecenas, żeby nie popełniać nadal błędów. Oznajmił, że są pewne 

kompetencje, których nie można przekraczać i ustalać prawa według własnego uznania. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie chodzi tu o kompetencje. Dodał, aby przypomnieć 

w jaki sposób uchwała została podjęta. Dodał, że jego zdaniem sesja została zwołana 

z powodu niekompetencji Pana Wójta, który nie zabezpieczył środków w uchwale, 

w projekcie budżetu na 2016 pomimo, iż wyrok pierwszej instancji był w sierpniu. 

Powiedział, że mógł w myśl art. 256 ustawy o finansach publicznych zabezpieczyć kwotę 

i później przedstawić jakieś propozycje, a nie propozycję usunięcia inwestycji. Wszystko to 

są wydatki bieżące, a Pan Wójt zaproponował po raz kolejny usunąć inwestycję, które są 

istotne dla mieszkańców. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że nie wie jak będzie wyglądał kształt 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Dodała, że jeżeli by się zdarzyło, że organ nadzoru uchyliłby 

uchwałę, to zrozumiałe jest, że wprowadzanie po niej innych zmian może spowodować 

kolizję w przyjętym systemie i trzeba będzie dostosować to tak, aby porządek prawny 

ujednolicić. Podejmowanie kolejnych uchwał może spowodować dalsze przesunięcia, 

natomiast to już radni zadecydują jak to widzą i jaką decyzję w tym zakresie podejmą.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że § 4 mówi, że ustala się termin 

usunięcia wymienionych nieprawidłowości do dnia 8 kwietnia 2016 r. Dodała, że w związku 

z tym radni muszą się ustosunkować do tego, natomiast jeżeli do 8 kwietnia nie zostaną te 

zarzuty wyprostowane można zakładać, że ta uchwała zostanie uchylona. Powiedziała, że 

posiedzenie kolegium będzie 13 kwietnia, ale termin do kiedy Rada musi sprostować 

nieprawidłowości wynikające z art. 233 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych to 

8 kwietnia. Dodała, że jeżeli uchwała ta zostanie uchylona przez RIO to wszystkie uchwały 

i wszystkie zarządzenia zmieniające budżet od 1 lutego będą nie ważne, jak również nie 

ważne będzie wprowadzenie zmian WPF. Zmiany i wyrzucenie tych zmian spowoduje 

kolejną komisję i podejmowanie wszystkich zmian, które były podejmowane. Przypomniała, 

że 1 lutego była podjęta uchwała, kolejne podjęte uchwały to uchwała nr XVIII/ 138/2016, 

następna uchwała dot. WPF, która zostaje natomiast zmiany do WPF, które były 

wprowadzane z tyt. szybkiej sesji nadzwyczajnej związanej z PSZOK i zobowiązaniem się 

przez radę do zapłaty ok. 14 000,00 zł dot. I raty. W tej chwili gmina jest w systemie, nie ma 

podstawy żeby realizować zadanie. Kolejne to sprawa, która faktycznie została zapłacona 

530 000,00 zł  ale jeśli uchwała zostanie uchylona nie było podstaw do zapłaty. Dodała, że 

kolejna uchwała była podjęta 26.02.2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zarządzenie nr 



str. 3 
 

14/2016, które zostało wprowadzone na 500 + z 29.02.2016 r. plus dzisiejszy projekt uchwały 

związany ze zmianami w budżecie jest kontynuacją zmian, które już istnieją.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała co by było gdyby informacja 

przyszła w poniedziałek. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wpłynęło dzisiaj o godzinie 12:25 

i zostało wysłane do wszystkich radnych i skserowane. Oznajmiła, że wszyscy radni zostali 

poinformowani i na tę chwilę jest to moment, gdzie można to rozpatrzeć. Gdyby nie było 

informacji, to by nikt nie wiedział, natomiast  Gmina poinformowałaby radnych na pewno, 

ponieważ mieli wiedzę, że 16 jest kolegium w tej sprawie i po kolegium w dniu wczorajszym 

został wykonany telefon i wiadomo już, że jest wszczęte postępowanie w tej sprawie. 

Oznajmiła, że taką ustną informację by Radni dostali. Podkreśliła, że jest pisemna informacja, 

którą należałoby rozpatrzeć.  

Radny Denis Tomala powiedział, że RIO nie wszczęło postępowania  ze swojej strony, tylko 

Wójt napisał skargę, więc miał świadomość jakie będą konsekwencje. Powiedział, że jeżeli 

chodzi o wiarygodność wypowiedzi Pani Skarbnik przytoczył wypowiedź z protokołu: 

„ Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że to pan tak uważa, po to jesteśmy 

tutaj, żeby Państwo mieli pełną świadomość. Dodała, że Wójt nie weźmie na siebie tego 

obowiązku i ciężaru. Ostatnio była też sytuacja, gdzie jeden z radnych stwierdził, iż można 

było bez problemu wypłacić pieniądze, podpisać umowę bez zabezpieczenia środków na 

wywóz nieczystości. Jest to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. Wytłumaczyła, że w 

momencie, kiedy dzieje się coś nieprzewidzianego jest coś takiego jak rezerwa ogólna, gdzie 

Wójt gminy może ściągnąć pieniądze i je uruchomić. Rezerwa ogólna nie funkcjonuje w 

takiej wysokości i nie jest w stanie zabezpieczyć tych pieniędzy” Taka była wypowiedź Pani 

Skarbnik, natomiast chciałby przytoczyć fakt, iż Wójt podpisał umowę o której była mowa 

dnia 5 stycznia natomiast uchwała dot. zmian w budżecie została podjęta 29 stycznia, więc 

albo Pani wypowiedź jest nieprawdziwa. Informacje są z bipu i wierzy, że są one prawdziwe. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie prawda. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że zaskakuje go to, że urząd dba o informacje dla 

radnych. Dodał, że wszystko zaczęło się od tego, kiedy urząd dostał wyrok i nie informował i 

nie miał zamiaru poinformować, a teraz kiedy kolejny raz pali się grunt pod nogami szuka się 

ścieżek. 

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby przedmówca nie mówił na forum, że Wójt jest 

niekompetentny bo nie zabezpieczył środków w budżecie po pierwszym wyroku instancji. 

Dodał, że kiedy toczy się postępowanie spadkowe to toczy się latami i nikt nie zabezpiecza 

środków po pierwszym wyroku. Oznajmił, że nie jest to w kompetencji radnego, aby oceniał 

czy pan Wójt jest kompetentny czy nie. Dodał, że wybrało go społeczeństwo, które dało mu 

zaufanie. Jeżeli utraci zaufanie to odbierze mu to społeczeństwo. Poprosił, żeby nie 

stwierdzać, że Wójt jest niekompetentny, bo jest to nie na miejscu. Podkreślił, że nikt 

dokumentów przed nikim nie chowa, wszyscy dostali dokumenty i jest stawiany jako klub 
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wniosek, a decyzję podejmą radni w trakcie głosowania. Klub „Sami Swoi” ma odmienne 

zdanie dlatego zostały postawione przez Przewodniczącą Klubu wnioski formalne, które 

muszą być poddane głosowaniu. Dodał, że drugi klub może mieć odmienne zdanie i może 

przyjąć porządek posiedzenia zaproponowany przez Panią Przewodniczącą. Oznajmił, że nie 

ma sensu brnąć dalej w błędy.  

Radny Denis Tomala powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym mówi, że to Rada 

ocenia Wójta.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie klub radnych będzie decydował, tylko rada. Nie 

ma w tej chwili posiedzenia klubów tylko jest sesja rady. Rada działa kolegialnie. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że gdyby rady Wajgert dobrze słuchał i zrozumiał to by 

wiedział, że powiedział, że państwo radni będą decydować jako Rada, a klub postawił 

wniosek formalny.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że apeluje do radnych, ponieważ wydaje jej się, że 

spotkali się w połowie drogi. Klub Sami Swoi ma swoje argumenty, Klub Porozumienie 

Razem ma swoje argumenty, ale wydaje jej się, że słuszne by było odstąpienie od głosowania 

nad tymi uchwałami do momentu uzyskania rozstrzygnięcia przez organ nadzorczy.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w pismach urzędowych kierowanych do mieszkańców 

nie ma mowy o radzie tylko mówi się cały czas o Porozumieniu Razem. W każdym Piśmie o 

które wystąpią mieszkańcy nie ma innej odpowiedzi tylko Porozumienie Razem. Nie ma 

mowy o tym, że zdecydowała o tym Rada, tylko Porozumienie Razem.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał czy jest to kłamstwo. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie istotne czy to jest kłamstwo, ponieważ decyzja jest 

jedna. Kolegialnie Rada podejmuje decyzję, a urzędnik wychodzi zbyt daleko ze swoimi 

kompetencjami. Poprosił o wskazanie protokołu, że to Porozumienie Razem podjęło decyzję. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że ona i jej klub nie zgadza się z tymi opiniami, 

dlatego nie podpisują się pod tym. Zapytała, czy ma  być zapisywane z imienia i nazwiska jak 

kto głosował.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy faktycznie te uchwały zostaną zakwestionowane 

jeśli zostaną podjęte. Po opinii Pani Mecenas prosi o 5 min przerwy, żeby się wyciszyć i 

zastanowić.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że jeżeli wyjdzie z obiegu jedna regulacja, 

którą sporządza się do budżetu to wszystkie kolejne mogą stać w kolizji i na pewno będą, 

ponieważ budżet jest to spójna całość i jeżeli coś zostanie wyłączone będzie problem i będzie 

trzeba to dostosować do regulacji, która przyjmie spójny charakter. Jeżeli by się stało, że 

zostałaby stwierdzona nieważność tej uchwały to będzie to cieniem na wszystkie kolejne, 

które zostaną podjęte.  
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Przerwa. 

Po przerwie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nadal podtrzymuje zdanie, że nawet jeśli uchwała 

zostanie uchylona w całości to i tak kolejne uchwały będą jak najbardziej ważne, gdyż nie 

został zachwiany wynik budżetu jak i również nie były dokonywane zmiany po stronie 

dochodów. Zgłosił wniosek daleko idący, aby wycofać druk nr 1.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wniosek dalej idący jest o zmianę pkt jednego, ale 

konsekwencja wycofania jednego punktu jest konsekwencją wycofania kolejnego druku. Klub 

Sami Swoi wystąpił o wycofanie dwóch druków które są ze sobą powiązane. Zaproponował, 

aby były przegłosowane dwa wnioski, wniosek dalej idący i klubu Sami Swoi, ponieważ jest 

to powiązane.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że myśli, że nie 

jest to powiązane z drukiem nr 9. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że chciałby wiedzieć czy Pan Grzywnowicz myśli czy 

jest pewien. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest pewien. 

Dodał, że uważa, że druk numer 9 nie jest powiązany z drukiem numer 1 ponieważ nie 

ingeruje w treść uchwały.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że trudno jest się bezpośrednio i 

jednoznacznie do tego odnieść. Związek druków istnieje, one się między sobą różnią. Patrząc 

tylko prawnie można nad tym osobno głosować, jeden druk nie ma bezpośredniego wpływu 

na drugi natomiast punkty zaczepienia istnieją, druk numer 9 jest szeroko rozbudowany. Jest 

to wola radnych jak ta interpretacja będzie wyglądała.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że podtrzymuje wniosek formalny, aby głosować nad 

dwoma drukami, ponieważ wg jego oceny druki są powiązane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan radny podważa 

kompetencje pani prawnik.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy zmienia to postać rzeczy, jeżeli nad każdym punktem 

będzie głosowanie odrębnie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli chodzi o druk numer 9 

w sprawie skargi na Pana Wójta to podstawą do wniesienia skargi jest uchwała. Jeżeli będzie 

rozstrzygnięcie RIO, ewentualne uchylenie uchwały to wniosek o złożenie skargi jest 

niezasadny, bo opiera się na uchwale budżetu. Podstawą do tej skargi jest uchwała z 1 lutego 

w sprawie której zostało wszczęte postępowanie. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że przy całym szacunku do Pani Skarbnik nie jest ona 

osobą prawną, żeby robić wykłady na temat prawa. Od tego jest obsługa prawna w osobie 

Pani Mecenas i to jest dla nich wiążące. Zbyt dużo błędów popełniono od początku roku, 

jeżeli chodzi o obsługę prawną i dlatego są takie, a nie inne problemy.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie zgadza się z taką oceną. Są zarówno pracownicy 

Urzędu Gminy, jak i kierownicy poszczególnych jednostek po to, aby przedstawiać radnym 

informacje by mogli wyciągać jako radni wnioski. Radca prawny przedstawia jak to wygląda, 

ale Rada wyciąga wnioski. Ocena Pana Sekretarza czy Pani Skarbnik jest dla niego istotna. 

Poprosił, aby tego nie negować.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że głos Pani Skarbnik jest głosem merytorycznym, 

a głosem  decyzyjnym jest głos Pana Wójta. Dodał, że na radzie dyskutują radni, a jeżeli są 

problemy zgłaszają je tylko i wyłącznie do Pana Wójta.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy jego wypowiedź różniła się czymś od wypowiedzi Pana 

Leciaho.  

Radny Andrzej Basarab wnioskował o zamknięcie dyskusji i poddania osobno druków pod 

głosowanie przed przegłosowaniem całego porządku obrad. 

 

GŁOSOWANIE za wycofaniem druku numer 1: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 8 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących” (podczas głosowania brak  Radnej Sylwii 

Kręglewskiej) 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

 

 

GŁOSOWANIE za wycofaniem druku numer 9: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 6 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” (podczas głosowania 

brak  Radnej Sylwii Kręglewskiej) 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że druk nr 9 pozostał 

w porządku obrad. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że prosi o wprowadzenie do porządku posiedzenia 

sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej za rok poprzedni. 
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GŁOSOWANIE za wprowadzeniem sprawozdania komisji Rewizyjnej: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” (podczas głosowania brak  Radnej Sylwii 

Kręglewskiej) 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zgodnie z prawem trzeba przyjąć cały porządek 

posiedzenia.  

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że można ale absolutnie statut nie nakłada 

takiego obowiązku.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zwyczajowo było to stosowane. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że jeśli było stosowane zwyczajowo jak 

najbardziej można. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że zwyczajowo nie wskazuje, że jest obowiązkowe.  

c) przyjęcie protokołu nr XVI z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 4 stycznia 2016 roku, 

przyjęcie protokołu nr XVII z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016 roku, 

przyjęcie protokołu nr XVIII z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 1 lutego 2016 roku, 

 

 

 przyjęcie protokołu nr XVI z XVI Sesji Rady Gminy z dnia 4 stycznia 2016 

roku 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest w protokole zapis mówiący, że przy każdym 

głosowania Porozumienie Razem coś podejmowało, czy Rada podejmowała przy każdym 

głosowaniu. Dopytywał, czy przy jakimś zapisie z głosowania jest mowa o tym, że 

Porozumienie Razem podjęło czy ile było głosów za, a ile przeciw. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska odpowiedziała, że ile było głosów za, 

ile przeciw. 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XVI/2016: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”, 2 „wstrzymujące” (podczas głosowania brak  Radnej Sylwii 

Kręglewskiej) 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

 

 przyjęcie protokołu nr XVII z XVII Sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2016 

roku 
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GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XVII/2016: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za”, 3 „wstrzymujące” (podczas głosowania brak  Radnej Sylwii 

Kręglewskiej) 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

 przyjęcie protokołu nr XVIII z XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 1 lutego 2016 

roku, 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XVIII/2016: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” (podczas głosowania 

brak  Radnej Sylwii Kręglewskiej) 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w statucie jest zapis, że 

głosy liczy Przewodnicząca bądź Pan Wiceprzewodniczący, bądź Pani Przewodnicząca może 

wyznaczyć kogoś z rady. Poprosił, aby było zgodnie ze statutem rady gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska odpowiedziała, że pani. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że ma liczyć 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący bądź wyznaczony radny. Tak jest dokładnie zapisane.  

 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie Wójta w okresie 

międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Gminy wg § 31 pkt. 3 statutu Gminy 

Ustronie Morskie. Dodał, że w okresie międzysesyjnym uchwalone uchwały mają status 

obowiązujących.  

Dopowiedział, że 29 stycznia miała miejsce wizyta u niemieckich partnerów w sprawie 

ustalenia programu współpracy na 2016 rok; 

1 luty -  Spotkanie w sprawie ustanowienia użytkowania na obwodzie rybackim rzeki Parsęty 

– ZMiGDP Karlino; 

1 luty – Wizyta Prezydenta Zduńskiej Woli w sprawie funkcjonowania CSR „Helios” – dobre 

praktyki; 

3 luty  – Konwent Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Kołobrzeskiego; 

17 luty – „Walczymy o miliony” – akcja mająca na celu ochronę brzegu morskiego  

w Ustroniu Morskim – spotkanie z dyr. Technicznym Urzędu Morskiego w Słupsku – 

Adamem Borodziukiem – sala kinowa GOK; 
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19 luty – Konferencja nt. „Zamach na edukację. Stop!” w Koszalinie;  

20 luty - Podsumowanie działalności i wybór nowych władz w OSP Kukinia; 

25 luty – Odprawa Roczna – Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu; 

29 luty – Posiedzenie Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego w sprawie dróg powiatowych na 

terenie gminy;  

3 marca – Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół w Ustroniu Morskiem nt. punktu 

przedszkolnego (załącznik nr 3 do protokołu).  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie dot. postępowań 

przetargowych (zał. nr 4 do protokołu). 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że miało być 

sprawozdanie z wykonania uchwał, a nie z podjętych uchwał. To co przedstawił pan Sekretarz 

są to uchwały podjęte w tym okresie, a chodzi o wykonanie uchwał, które nie muszą być z 

tego miesiąca, a zostały wykonane w tym okresie międzysesyjnym. Nadal nie są składane te 

sprawozdania. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Pani Przewodnicząca powołuje się na statut 

§ 31. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że Przewodnicząca zobowiązuje wg statutu Wójta do 

składania sprawozdań z wykonania uchwał. Dodała, że punkt poprzedzający tego paragrafu 

mówi o tym, że porządek obrad obejmuje w szczególności informację Przewodniczącego 

Rady o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W obecnej kadencji Pani 

Przewodnicząca nie złożyła żadnej informacji o podejmowanych działaniach. Statut jest jaki 

jest, ale jest aktem obowiązującym. Cały czas radni powołują się na statut i jak najbardziej 

trzeba go przestrzegać. Dodała, że wraz z radnymi z klubu Sami Swoi pokusili się o to, żeby 

wypunktować te § w których Pani Przewodnicząca nie przestrzega w ogóle statutu W związku 

z niewywiązywaniem się ze swoich obowiązków określonych statutem Gminy Ustronie 

Morskie wzywa się Przewodniczącego Rady Gminy Ustronie Morskie do przestrzegania 

statutu Gminy Ustronie Morskie w następujących paragrafach: 

§ 31 pkt. 2 Porządek obrad obejmuje w szczególności informacje Przewodniczącego Rady 

o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

Do obecnej kadencji Pani Przewodnicząca nie złożyła żadnej informacji o podejmowanych 

działaniach. 

§ 49 ust. 1 pkt. 6 W przypadku projektu uchwały wnoszonego przez Komisje, kluby lub 

radnych Przewodniczący przesyła projekt uchwały do Wójta w celu wyrażenia stanowiska, 

czego Pani Przewodnicząca nie czyni.  

§ 55 ust. 2 Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza 

oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych 

obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje 

odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.  
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W obecnej kadencji Pani Przewodnicząca postępuje w tej kwestii niezgodnie ze Statutem.  

Przewodniczący Rady winien sam dokonywać przeliczenia głosów, a nie czynić to za 

pośrednictwem pracownika Biura Obsługi Rady. § 55 ust.3 statutu Gminy mówi, że do 

przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć Radnych.  

§ 62 ust. 1 Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie. Jak 

dotąd Rada przedkłada tylko w formie uchwały roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej.  

§ 69 ust. 2 Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien 

usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce 

Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. 

W zbiorze dokumentów Biura Rady w czasie tej kadencji pomimo zdarzających się 

nieobecności Radnych podczas posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy nie ma żadnych 

pisemnych usprawiedliwień. 

§ 71 ust.1 W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego 

obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia; 

Jednocześnie nadmieniamy, biorąc pod uwagę opinię publiczną, że § 119 mówi, że protokoły 

z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Gminy (pismo załącznik nr 5 do 

protokołu). Oznajmiła, że odsłuchując komisję wspólną, ponieważ nie mogła być do końca 

zauważyła, że nie ma na nagraniu informacji ile było głosów za, nie ma mowy, czy projekt 

został zaopiniowany pozytywnie czy odrzucony.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że § 69 ust. 2, winien nie oznacza, że musi. Dodał, że 

może, ale nie musi się tłumaczyć. Powiedział, że Wójt ma przedłożyć sprawozdanie ze swojej 

działalności, a wszystko czyta Pan Sekretarz.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie powiedział, że stanowisko Sekretarza po to jest powołane.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie raz osoby z klubu Sami Swoi podnoszą rękę 

prosząc o głos i tego głosu nie dostają. Oznajmił, że o głos prosił przed Panią Molcan. 

Powiedział, że przy § 32 jest określone, i prośba jest do Pani Przewodniczącej o to, aby tak 

jak mówi punkt 8 Przewodnicząca Rady informowała o złożonych interpelacjach i 

odpowiedziach na nie. Jest to określone w § 32. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pracuje dla Pana Wójta. Pan Marek 

Leciaho przytoczył winien. Radni również na podstawie statutu, że Pan Wójt winien 

uczestniczyć w każdej sesji, co nie jest do końca prawdą. Nie ma też zapisu w statucie, że 

jeżeli Pana Wójta nie ma na sesji, to że sesja się nie może odbyć. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że chciałby prosić Pana 

Leciaho, aby nie obrażał pracowników łącznie z Panią Skarbnik i Panem Sekretarzem, 
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dlatego, że nie zasługują sobie na to, żeby w taki sposób mówić. Stanowczo sobie wyprasza 

takich wypowiedzi, które radny stosuje. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zwrócił się z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń Komisji 

i sesji Rady Gminy Ustronie Morskie w godzinach pracy urzędu. Podyktowane jest to tym, że 

na komisjach i sesjach często koniecznym jest obecność pracowników urzędu lub jednostek 

organizacyjnych, którzy mają normowany czas pracy. W związku z tym, że w naszej gminie 

stało się częstą praktyką zwoływanie posiedzeń rady przeciągających się do godzin 

wieczornych, co stanowi znaczną uciążliwość dla pracowników. Jednocześnie prosi, aby 

zauważyć, iż Urząd poprzez dokonaną przez Radnych korektę w budżecie na rok 2016 nie ma 

zabezpieczonych środków na pokrycie kosztów związanych z nadgodzinami pracowników 

urzędu. Apelował więc, aby Pani Przewodnicząca wzięła pod uwagę zasady współżycia 

społecznego, które mówią wyraźnie o poszanowaniu życia prywatnego pracowników urzędu 

gminy i jednostek organizacyjnych w Ustroniu Morskim. Biorąc pod uwagę 25 lat 

funkcjonowania samorządu w Gminie Ustronie Morskie sesje i komisje odbywały się w 

godzinach pracy urzędu i jednostek organizacyjnych, jedynie incydentalnie odbywały się w 

godzinach popołudniowych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 25 ust. 4 na 

zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługuje dieta oraz zwrot kosztów 

podróży służbowych. Zaznaczył, że art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że 

pracodawca jest obowiązany zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu 

brania udziału w pracach organów gminy. Dieta radnego jest kompensatą strat z tytułu 

pełnionych obowiązków w radzie, natomiast funkcja radnego jest funkcją społeczną i nie ma 

charakteru zarobkowego. Jest to kwestia kompromisu z pracodawcą i nie powinna stanowić 

problemu w kwestii  zwoływania i zamykania posiedzeń radnych w godzinach pracy urzędu i 

jednostek organizacyjnych (pismo załącznik nr 6 do protokołu).  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z licznymi zaległościami w 

protokołach z posiedzeń Rady Gminy Ustronie Morskie i negatywną w tej kwestii opinią 

publiczną wnioskuje, aby protokół wg § 44 statutu Gminy Ustronie Morskie odzwierciedlał 

jej przebieg i w szczególności zawierał numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej 

rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywał numery uchwał, imię i nazwisko 

przewodniczącego obrad i protokolanta, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, imiona 

i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 

odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji, ustalony porządek obrad, przebieg 

obrad, streszczenie wystąpień, treść zgłoszonych i uchwalonych wniosków, przebieg 

głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw i „wstrzymujących” oraz 

głosów nieważnych, podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 

W obecnej kadencji część Radnych domaga się, aby protokół miał charakter stenogramu 

natomiast w większości samorządów protokół jest streszczeniem, w którym podaje się tylko 

najistotniejsze fakty z obrad, czyli zwięzłe streszczenia wystąpień mówców, wnioski, 

zapytania, odpowiedzi i przebieg głosowań. Uzupełnił, iż nagrania z posiedzeń Komisji i sesji 

są zgrywane z dyktafonu i nagrywane na płyty w celu archiwizacji. Przychylność ze strony 

Pani Przewodniczącej pozwoliłaby na zachowanie terminów, co również wpłynęłoby na 

opinię mieszkańców, co do funkcjonowania samej Rady Gminy jak i również Biura Obsługi 
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Rady. Jednocześnie nadmienił, iż wg § 119 statutu Gminy Ustronie Morskie protokoły z 

posiedzeń Rady podlegają udostępnieniu nie wcześniej niż po ich formalnym przyjęciu. 

Zaznaczył,  iż do obowiązków osoby obsługującej posiedzenia Rady Gminy oprócz 

sporządzania protokołów z sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady należy prowadzenie 

rejestrów uchwał Rady Gminy, interpelacji, wniosków Radnych, prowadzenie rejestru 

korespondencji na wniosek Pani Przewodniczącej (skanowanie i rozsyłanie poczty wszystkim 

Radnym, kserokopia dla osób nieobsługujących poczty elektronicznej), organizacja 

załatwiania skarg i wniosków należących do właściwości Rady Gminy, sporządzanie 

projektów uchwał, kompletowanie materiałów sesyjnych i dostarczenie ich radnym najpóźniej 

na 7 dni przed terminem obrad, prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem 

wyborów ławników do sądów, wsparcie dla Sołtysów i Rad Sołeckich jak i również wszystkie 

inne zadania zlecone przez kierownika referatu. Do obowiązków osoby obsługującej Biuro 

Rady Gminy należy również przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym uchwał 

podjętych przez Radę Gminy, sporządzonych na podstawie dostarczonego projektu uchwały 

w programie Legislator, gdzie sporządzona uchwała zatwierdzana jest podpisem 

elektronicznym i na wniosek Wójta podpisany elektronicznie przesyłana jest za pomocą 

oprogramowania do Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego w celu 

publikacji jak i również do Bazy Aktów Własnych, która wymaga bieżącej aktualizacji. Praca 

obsługi Rady to również sporządzanie informacji dotyczących Rady Gminy w celu 

przekazania do Publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, sporządzanie zestawień 

o wysokości przysługującej diety Radnego na podstawie list obecności z posiedzeń Rady 

Gminy, informacji z wykonania uchwał Rady Gminy oraz sporządzanie sprawozdania 

opisowego z wykonania budżetu za miniony rok.  Podkreślił, że wszystkie te zadania 

wymagają czasu, sumienności, odpowiedzialności i konsultacji z przełożonymi, Radnymi, jak 

również z kierownikami i pracownikami referatów oraz jednostek organizacyjnych Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie.   Zaznaczył, że Miasto Kołobrzeg, na które wielokrotnie dla 

przykładu powołują się Państwo Radni Gminy Ustronie Morskie, mimo, iż w Radzie Miasta 

zasiada o 7 Radnych więcej niż w Radzie Gminy Ustronie Morskie, co nie jest jednoznaczne 

z mniejszą częstotliwością posiedzeń i obowiązków, do obsługi Rady Gminy ma 

zatrudnionych dwóch inspektorów oraz Kierownika Biura Rady - łącznie trzech pracowników 

do obsługi rady (pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Przekazał na ręce 

Przewodniczącej uwagi co do sposobu prowadzenia sesji i komisji. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że urząd powołuje się na statut, a chciałby przypomnieć, 

że jest regulamin organizacyjny urzędu, który jest załącznikiem do zarządzenia Pana Wójta. 

Powiedział, że § 15 ust. 2 pkt 12 zarządzenia  jest jednoznaczny, że Wójt przedkłada radzie 

projekty uchwał.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w § 69 pkt. 2 statutu słowo winien. Pan Sekretarz 

powiedział, że taka sama sytuacja. Dodał, że nie zgodzi się z tym, ponieważ § odnośnie 

uczestnictwa Pana Wójta w sesjach - § 116 który mówi, że Wójt uczestniczy w sesjach rady. 

Nie pisze, że winien tylko uczestniczy. Powiedział, że § 32 pkt 1 statutu mówi, że  

interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. Czyli jak Pana Wójta nie ma to nie ma do 

kogo kierować.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że interpelacje można 

składać pisemnie. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że to, że brzmienie mówi, że Wójt 

uczestniczy w sesjach rady, jest to jego prawo, a nie obowiązek. Wynika to jasno z przyjętego 

już orzecznictwa, gdzie wielokrotnie celem doprecyzowania starano się zmienić zapisy w 

statutach i użyć dodatkowego słowa bardziej obligującego do uczestnictwa co jednoznacznie 

przez wszystkie sądy zostało uznane za naruszenie prawa. Wójt ma prawo, to jest jego wolna 

i absolutnie nie można Pana Wójta do tego przymusić.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że może Pani Mecenas ma rację, ale myśli, że nie do 

końca. Dodał, że jeżeli radni składają projekt uchwały do zaopiniowania to zawsze są uwagi, 

a do projektów uchwał Pana Wójta nie ma uwag. Do projektu numer 2 zgłosił uwagę, że jest 

zapis do 2015 roku, a jest 2016 rok. Zapytał jak ma się do tego podpis Mecenas, który mówi, 

że projekt uchwały jest zgodny.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że myśli, że Pani Mecenas nie ma racji w tym 

przypadku, bo Pan Wójt powinien uczestniczyć , a jak nie  to powinien upoważnić kogoś. 

Dodał, że nie wiedzą czy na dzień dzisiejszy ktoś może na sesji Pana Wójta reprezentować. 

Mecenas Marta Thiele-Staszewska powiedziała, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym Wójta reprezentuje zastępca lub sekretarz. Ta osoba ma prawo wypowiadać się w 

imieniu Wójta i na pewno stosowne umocowania są w urzędzie. Żaden przepis nie nakazuje 

pokazania tego radnym w związku z tym jest to domniemanie prawne.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na komisji wspólnej pana Wójta nie było i było 

pytanie odnośnie uchwały. Pan Sekretarz powiedział, że nie wie jakie jest zdanie pana Wójta 

w poruszonej sprawie. Jak Wójta nie ma to nikt go nie reprezentuje, bo kierownictwo nie wie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nigdy nie uchyla się od 

bycia na komisji czy sesji. Oznajmił, że druga sprawa, która go bardzo boli to jest to, że nikt z 

nim nie ustala konkretnej godziny ani terminów. Dodał, że ma życie gminy, umówione 

spotkania z ludźmi, wyjazdy związane z obowiązkami i często nie może pogodzić tych 

tematów, bo jest komisja nie ustalona z nim. Chętnie by uczestniczył, ale wiele razy się 

zdarzyło, że był w Szczecinie, w Warszawie albo na miejscu miał jakieś spotkania. Jego rola 

jest jasna i czytelna. Jeśli urząd przedstawia projekty uchwał i daje je do porządku obrad 

termin powinien być ustalony z Wójtem. Oznajmił, że nie zgadza się na nocne sesje, 

ponieważ powinny one odbywać się w godzinach pracy urzędu.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że zwraca się z prośbą o doprecyzowanie swoich 

wypowiedzi. Mówiąc, że może pani ma racje stawia wątpliwość co do osoby Pani Radczyni, 

która wypowiada się w określonych sprawach natomiast panowie kwestionują. Prosi, aby 

formalnie to zakwestionować, a nie na posiedzeniu rady. Prosi, aby decyzyjnie określać, a nie 

podważać czyjeś wypowiedzi.  

Radny Denis Tomala poprosił o zamknięcie dyskusji i przejście do meritum sesji.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że odniesie się do 

wypowiedzi związanych ze statutem i obowiązkami Pani Przewodniczącej. Dodał, że statut 

gminy ma wiele niezgodności z uchwałą o samorządzie i wiele z nich zostało przytoczonych 

zaczynając od tego, że wyłączną kompetencją przewodniczącego rady jest organizowanie 

i prowadzenie sesji. Nie ma żadnych innych uprawnień i innych obowiązków. Mówienie 

o sprawozdaniach z okresów międzysesyjnych jest dalekim nadużyciem. Wynika to z 

struktury samorządu. Nie przypomina sobie kiedy Pan Przewodniczący Andrzej Basarb 

wprowadził takie sprawozdanie, on również jako Przewodniczący takiego nie wprowadził. 

Wydaje mu się, że było regułą, że takie sprawozdanie nie było przedkładane. Powiedział, że 

to co jest mówione, że jest zapis, że protokoły z komisji i sesji podlegają udostępnieniu po ich 

formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Gminy. 

Gdyby to było wg obowiązującego prawa znaczy to, że protokół powinno się umieścić zaraz 

po napisaniu. Odpowiedzialna za treść protokołu, zawartych informacji, zapisów jest osoba, 

która ten protokół sporządza, za autentyczność wypowiedzi i zgodność przebiegu  również. 

Jest tu niezgodność z obowiązującymi przepisami oraz z  tym co jest w statucie. W statucie 

rzeczywiście jest zapis, że podlega opublikowaniu po formalnym przyjęciu. Można by 

znaleźć mnóstwo zapisów, które są dzisiaj nie zgodne z tym, co mówi ustawa o samorządzie. 

Oznajmił, że jako Wiceprzewodniczący i Radny oczekuje pomocy prawnej i wcale się tego 

nie wstydzi, że popełnia błędy i nie wie jak coś wykonać. Jeżeli te informacje byłyby 

przekazywane na bieżąco myśli, że Pani Przewodnicząca ustosunkowała by się, bo chodzi o 

to, żeby wszyscy przestrzegali statutu i zgodnie z tymi zasadami postępowali. Statut jest dla 

wszystkich mieszkańców, bo jest to statut gminy Ustronie Morskie. Oznajmił, że czas zająć 

się pracami nad statutem, aby nie było takich niezgodności jakie występują i wiele rzeczy, 

które zapisami można naprawić i udogodnić. Jeśli chodzi o protokoły wystarczy zapis, że 

będziemy nagrywać, kamerować sesję i nie będzie potrzeby protokołu sporządzać, 

a mieszkańcy którzy nie koniecznie przychodzą na sesję będą mieli możliwość obejrzenia 

przebiegu obrad. Uważa, że wiele takich zmian jest potrzebnych i koniecznych. 

Radny Marek Leciaho odniósł się do słów Wójta mówiących o godzinach o której będzie 

zwoływana sesja. Oznajmił, że przykro mu bardzo, ale w statucie nie ma zapisu mówiącego 

o tym, o której sesja ma się odbyć. Może być nawet w nocy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że statut miał być już 

zmieniony w poprzedniej kadencji. Radny Grzywnowicz, który był Przewodniczącym nie 

doprowadził do zmian. Dodał,  że jest półmetek kadencji i może warto by powołać komisję 

statutową i ten statut dopasować do dzisiejszych przepisów prawa. Dodał, że radni 

niejednokrotnie powołują się na zapisy statutowe w związku z tym pozwolił sobie jeszcze raz 

przejrzeć statut i się okazuje, że jest dużo zapisów, które powinny być już dawno zmienione. 

Zaproponował, aby powołać komisję statutową, aby opracowała ramy zapisów żeby 

dostosować do obowiązującego prawa. Powiedział, że statut jest statutem, a regulamin urzędu 

jest regulaminem.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jakikolwiek statut by nie był trzeba go 

przestrzegać. Statut czeka na nowelizację już 5 lat. Inicjatywa zmiany statutu leży po stronie 
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rady. Powiedział, że to nie on stawia zarzuty Pani Przewodniczącej. W imieniu Pana Wójta 

odczytał dwa pisma, które są apelem i prośbą do Pani Przewodniczącej. Zarzuty do 

nieprzestrzegania statutu postawiła Pani Przewodnicząca klubu wraz ze swoim klubem. 

Polecił słownik profesora Doroszewskiego i słowo winien, warto przeczytać. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to czasownik występujący w zdaniach w 

połączeniu z okolicznikiem. Jest wskazane żeby ktoś coś zrobił, wykonał. Jest wskazane, 

żeby ktoś lub coś spełniało określone warunki. Dodał, że jest wskazane, co nie oznacza że 

musi być wykonane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest pożądane konieczne żeby ktoś coś 

zrobił. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że zgadza się wypowiedzią Pana Krzysztofa i Pana 

Wójta odnośnie statutu. Luki są bardzo duże, niektóre tematy są tak przestarzałe, że nie ma o 

czym mówić. Radni też się powołują na statut i na ustawę o samorządzie gminnym. 

Przypomniał, że klub wniósł poprawki, które mu odpowiadały. Proponował wraz z klubem 

prace nad całością statutu, ponieważ są za tym, żeby powołać komisję statutową i dopracować 

statut, aby był adekwatny do każdej wypowiedzi zgodnie z ustawą o samorządzie.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że wydaje mu się, że uwagi merytoryczne są 

właściwe na temat jakości  pracy rady, na temat prowadzenia obrad przez Panią 

Przewodniczącą. Oznajmił, że właściwszym momentem byłoby przedyskutowanie tego na 

komisji wspólnej, a nie na sesji, gdzie wyraźnie spowolnia to pracę i stoi się w miejscu.  

Radny Andrzej Basarab postawił wniosek o zamknięcie dyskusji. Prosił, żeby nie obwiniać 

poprzedniej kadencji rady, ponieważ komisja pracowała nad zmianą statutu, a miała być 

nowelizacja ustawo o samorządzie i z tego względu przerwano prace nad zmianą statutu. Nie 

jest tak, że Pan Krzysztof Grzywnowicz był w tamtym czasie Przewodniczącym i zaniechał, 

tylko przerwano prace na wniosek komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że chciał 

powiedzieć to co powiedział Radny Basarab. Taka sytuacja miała miejsce, a i nie  

Przewodniczący rady decyduje, tylko jest powołana komisja statutowa, która obraduje. Po 

sugestiach Pani prawnik, która w tamtym czasie prowadziła obsługę prawną w urzędzie prace 

komisji zostały przerwane w oczekiwaniu na nowelizację ustawy. Dodał, że było wiele 

spotkań, wiele pracy już włożonej, ale zostało to zamknięte. Powiedział, że grupa Sami Swoi 

ma prawo złożyć wniosek o powołanie komisji statutowej, który zostanie rozpatrzony 

i prawdopodobnie przegłosowany  i formalnie będzie wszystko jasne.  

 
3. Głos mieszkańców. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynęło pismo od 

Pani Iwony Rudnickiej –Brandt.  
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Pani Iwona Rudnicka - Brandt powiedziała, że w imieniu mieszkańców prosi radnych o 

rozsądek w wyborze lokalizacji wskazanej przez Wójta. Puściła w obieg mapkę, aby radni 

mieli świadomość o czym mówią. Powiedziała, że mowa o działkach mieszkaniowych, które 

są wskazane na PSZPK z utopijnym dojazdem z drogi krajowej numer 11, ponieważ w tej 

chwili ścieżka rowerowa, która we wskazanym miejscu przebiega nie jest wykaszana i nie jest 

dostępna do normalnego funkcjonowania. Mieszkańcy obawiają się, że dojazd będzie 

odbywał się przez drogę wewnętrzną robioną przez mieszkańców z cienką warstwą asfaltu jak 

i również nieprzyjemnego zapachu przy wzmożonej ilości śmieci, które mają być  

składowane. Dodała, że rozumie, że są brane pod uwagę małe ilości, ale 60 000 ludzi jest w 

Ustroniu w sezonie i nie jest mowa o wiosce pod Karlinem, która taki punkt posiada i gdzie 

mieszka 1000 osób, tylko mowa o naprawdę dużym natężeniu ilości śmieci, które mogą być 

gromadzone. Uważa, że poronionym pomysłem jest gromadzenie czegoś takiego 

i lokalizowanie na działkach mieszkaniowych, gdzie wszędzie wokół będą mieszkali ludzie. 

Myśli, że nikt nie chciałby mieć  w pobliżu takiego punktu. Powiedziała, że trzeba się nad 

tym zastanowić, kupiono bazę, było wysypisko śmieci, gdzie przekazano teren spółce, a teraz 

chce się lokować PSZOK o którym nikt z mieszkańców nie wiedział, że Pan Wójt 

zaproponował taką lokalizację. Dodała, że pismo było składane w dużych emocjach po 

wysłuchaniu materiału w kronice lokalnej. Powiedziała, że dopytała, doczytała i wie, że Pan 

Wójt ma rację, że taki punkt może powstać nawet w centrum miasta. Powiedziała, że ma 

wątpliwości, czy świadomość ekologiczna polaków jest taka, że punkt będzie gromadził 

śmieci różnego rodzaju i mimo, że są to segregowane to wszyscy wiedzą jak one wyglądają. 

Prosi Pana Wójta i Radnych, żeby się zastanowili, bo oczekuje opinii środowiskowej, 

a niestety Pan Wójt nie ma takiego obowiązku. Punkt ten nie jest korzystny, ponieważ duże 

koszty będą z przystosowaniem drogi, ponieważ w tej chwili nie ma ani drogi ani kanalizacji. 

Zapytała dlaczego tam ma być ulokowany ten punkt. Poprosiła o rozsądek, bo mieszkańcy są 

oburzeni. 

Radny Stanisław Bęben zapytał na której działce planowany jest PSZOK, czy na 

mieszkaniowej czy na budowlanej.  

Pani Iwona Rudnicka - Brandt powiedziała, że są to gminne działki, które. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że podziela obawy Pani Iwony. Wie gdzie jest 

ulokowane osiedle – ul. Leśna dawne Wieniotowo. Jeżeli okazało by się, że dojazd do 

PSZOK odbywałby się przez osiedle, to jest to duże utrudnienie dla mieszkających tam osób. 

Faktycznie okres letni różni się od okresu zimowego. Na miejscu mieszkańców nie wyobraża 

sobie żeby ruch kołowy z odpadami zielonymi, gruzem czy oponami miałby się odbywać 

przez to osiedle.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie używałby sformułowania śmieci. Postawił 

wniosek, aby Wójt wskazał więcej miejsc, aby zdecydowała Rada. Wiadomo, że nigdy nikt 

nie będzie zadowolony, a to musi powstać na terenie gminy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak przyjdzie mieszkaniec 

to radni się uaktualniają. Zapytał, jaka jest odległość od domu Pani Iwony do tego miejsca.  
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Oznajmił, ze nigdy nie mówił, że to na bank tam będzie. Powiedział, że mówił, iż gmina ma 

pewną lokalizację, na której to posadowią. Dodał, że ma pewne rozwiązanie. W Bagiczu leci 

rura wodociągowa, ujęcie, ale można by zrobić tam ładnie i ekologicznie , ale są protesty i 

ludzie nie chcą. Podkreślił, że to nie są śmieci, nie jest to nowe wysypisko. Dodał, że słyszał, 

że gmina buduje spalarnię, co jest absurdem. PSZOK jest to tylko punkt selektywnej zbiórki. 

Każdy ma wersalkę, stary telewizor,  pralkę, którą wywozi raz albo dwa razy w miesiącu w 

określonych godzinach. Gmina ma obowiązek wszystko przewieźć. Gruz jest wspaniałym 

materiałem do zmielenia i utwardzania dróg. Ustawodawca myślał szeroko, jeżeli nie ma 

obwarowań środowiskowych to jest to tylko punkt zbiórki selektywnej. Dodał, że nie 

wyobraża sobie, aby był dojazd od ulicy Leśnej. Dodał, że opracowuje zmianę organizacji 

ruchu i można postawić znaki mówiące o 2, 3 tonach i żaden wielki samochód tam nie 

wjedzie. Nie ma tam codziennego dostępu, będzie regulamin. Dopowiedział, że ma pomysł 

i przedstawi go na najbliższej komisji, bo pewne rozwiązania mogą być. Zmiana lokalizacji 

jest możliwa, rozmawiał z Prezesem Miśko. W tym momencie składają dokumentację, 

zmiana lokalizacji jest możliwa po potwierdzeniu całości projektu. Zrobi się aneks do umowy 

i zmieni lokalizację. Termin jest w 2017 roku, trzeba się zastanowić dla dobra wszystkich.  

Radny Denis Tomala zapytał, gdzie był Pan Wójt, jako organ wykonawczy,  że zostawił tak 

ważny problem  na sesję nadzwyczajną, gdzie Rada została postawiona pod ścianą. Wójt już 

dawno miał strategię, którą  przestawił radzie, dużo wcześniej została podjęta uchwała i by 

nie było takiego problemu. Gospodarka odpadami to gospodarowanie publiczne, a nie 

jednorazowy wydatek, więc jak można działać doraźnie bez planów. Co do terminów też ma 

duże wątpliwości czy można zmienić  lokalizację, bo chodzi o dofinansowanie Wnioskował, 

aby Pan Wójt udostępnił porozumienie, które podpisał ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty. Chciałby doczytać jakie są sankcje za niedopełnieni formalności.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że widać, że Pan Tomala nie 

ma doświadczenia samorządowego. Łatwo słowa dobierać, obrażać, mówić o niekompetencji. 

Podkreślił, że chciałby wiedzieć jakie Pan Tomala ma kompetencje, przecież parę miesięcy 

dopiero jest w radzie. Dodał, że ubolewa, że nie ma Pana Tomali na żadnej sesji czy komisji, 

a jak przyjeżdża to pod niego są robione posiedzenia. Poprosił, aby się nie obawiać, ponieważ 

od tego jest Wójt wybrany przez mieszkańców, który odpowiada za to co robi. Poprosił, aby 

nie obrażał ponieważ nie ma racji. 

Radny Denis Tomala zapytał, czy Pan Wójt może odpowiedzieć chociaż na jedno pytanie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił o złożenie zapytania na piśmie.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że radni nie trzymają się porządku obrad. Są 

mieszkańcy, jest głos mieszkańców. Jako radni w sprawie lokalizacji będą możliwość 

dyskutować na komisji wspólnej, wypracują wspólne stanowisko. Apelował, aby się nie 

obrażać, ponieważ nie jest to miejsce ani czas. Prosił, aby trzymać się porządku obrad, 

ponieważ jest to punkt głos mieszkańców.  
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Radny Marek Iwańczyk powiedział, że mieszkańcy przysłuchują się temu co mówią radni w 

kwestii Wójta. Wójt robi tak, żeby było jak najlepiej w gminie, stara się.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że szkoda, że teraz Wójt występuje o wypracowanie 

wspólnej koncepcji, której nie było przy wyznaczeniu punktu w Bagiczu. Przypomniał, że 

została podjęta uchwała o konsultacjach społecznych.  

Sołtys Wsi Ustronie Morskie Julian Rosiński powiedział, że w związku z obniżeniem 

środków w budżecie gminy na rok 2016 przeznaczonych między innymi na zmiany planów 

zagospodarowania przestrzennego Sołtysi wyrażają w imieniu zainteresowanych 

mieszkańców sprzeciw na tego typu działania dodał, że w ich odczuciu i odczuciu osób  

składających wnioski o stosowne zmiany, takie podejście Państwa Radnych jest 

niezrozumiałe i nie służy dobru ogólnemu gminy. Dodał, że z ich wiedzy wynika, że urząd 

gminy ma na ukończeniu trzy plany zagospodarowania, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w 

obecnej i poprzedniej kadencji nowe projekty zmian. Obniżając tak znacznie kwoty w 

budżecie na działania urzędu w zakresie prac planistycznych hamuje się rozwój gminy 

i działa się ze szkodą dla mieszkańców i inwestorów. Ponadto zmiany planów mają za 

zadanie wprowadzenie ładu przestrzennego, uporządkowanie zasad kształtowania zabudowy 

na terenie sołectw. Bardzo ważne jest umożliwienie zagospodarowania własnych 

nieruchomości zablokowanych złymi ustaleniami obowiązujących od kilkunastu lat planów w 

Rusowie, Kukini, Gwiździe, Sianożętach i na południu Ustronia Morskiego. Oznajmił, że 

biorąc pod uwagę powyższe żądają zaniechania dotychczasowych działań klubu, żądają 

wprowadzenia korekty do budżetu wspólnie z Panem Wójtem, tak by znalazły się środki na 

zabezpieczenie wszystkich zaplanowanych dotąd potrzeb, w tym tak kluczowym dla Gminy 

Ustronie Morskie zakresie. Powiedział, że podpisali się wszyscy sołtysi. 

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że do niego zwrócili się 

właściciele ośrodków, które rozpoczynają działalność już pod koniec kwietnia. Dodał, że 

chodzi o zejście na plażę dla osób niepełnosprawnych na ulicy Północnej. Taśma, która była 

położona jest w fatalnym stanie, została rozjeżdżona jak była refulacja, a ośrodki które 

rozpoczynają działalność jest to jeden Ośrodek osób niepełnosprawnych, Jantar rozpoczyna 

zielone szkoły. Z tego co wie po spotkaniu z Dyrektorem Urzędu Morskiego na dzień 

dzisiejszy nie ma możliwości, żeby cokolwiek zrobili więc szukane jest jakiekolwiek inne 

rozwiązanie. Dlatego też zwraca się do Rady, do Wójta o wsparcie, ponieważ ludzie już 

zaczynają działalności, gdzie przyjadą osoby niepełnosprawne na wózkach,   

Pani Iwona Rudnicka - Brandt zapytała, co może odpowiedzieć mieszkańcom. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tej lokalizacji nie było 

jeszcze, na razie szuka i rozmawia. Dodał, że za szybko było ta akcja, będzie temat poruszony 

na komisji. 

Pani Iwona Rudnicka - Brandt powiedziała, że cały czas przez osiedle odbywa się ruch 

ciągników, które wywożą śmieci bio. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że musi tak być, ponieważ 

jest to droga publiczna.  

Pani Iwona Rudnicka - Brandt powiedziała, że rozumie, że zostanie to zaprotokołowane 

w momencie, kiedy przyjdzie prosić o poprawę nawierzchni. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak. Powiedział, że 

odpowiadając Sołtysom wszyscy wiedzą, że w poprzedniej kadencji rozpoczęto zmianę do 

planu i zmianę do studium na wniosek mieszkańców, ponieważ wszystko jest dla ludzi. 

Oznajmił, że nie można ludziom utrudniać i mówić nie bo nie, ponieważ od tego jest Wójt i 

od tego jest Radny, aby dbać o mieszkańców. Z ubolewaniem podkreślił, że na komisjach 

była blokada jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego przez grupę Radnych i 

będzie wnioskował o zwiększenie środków. Dodał, że były te pieniądze w budżecie 

pierwotnym, ale zostały obcięte. Podkreślił, że chce dokończyć studium i plan i ma prośbę do 

Radnych, żeby pozwolili zwiększyć środki na paragrafach, gdzie zabrakło pieniędzy, 

ponieważ urząd nie może podpisać żadnych umów. Kolejny raz kij w szprych przez ludzi, 

którzy tu siedzą i nie mają zielonego pojęcia, a wprowadzają destrukcję nie przeciwko 

Wójtowi, a przeciwko mieszkańcom, którzy są zainteresowani zmianą planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, jakie środki zostały 

wydatkowane do tej pory. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w tym roku nic nie 

zrobiono, tylko podpisano umowę na rewitalizację, bo jest to jednym z elementów studium.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że może zielonego pojęcia o pewnych rzeczach nie mają, 

ale myśli, że po to gmina daje olbrzymie pieniądze na obsługę prawną kancelarii, żeby ta 

kancelaria wspomagała w każdej kwestii jeśli jest łamane lub omijane prawo. Nikt nie jest 

alfą i omegą. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w 2015 roku w projekcie budżetu była wyznaczona 

kwota w rozdziale 710 04 plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 226 000,00 

zł. Zapytał, jaka kwota została wydatkowana na koniec tego roku. Nadmienił, że w tym roku 

została zabezpieczona kwota 210 000,00 zł . Dziwi się, że kwota 210 000,00 zł nie pozwala 

podpisać jakiejkolwiek umowy zwłaszcza, że plan jest podzielony na kilka części.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nastąpiła chyba jakaś pomyłka, 

bo w tym roku patrzymy w 710 04 zakup usług pozostałych tam są plany. Jeśli mowa o 

całości jest to zakup usług pozostałych, ponieważ dochodzą prace komisji urbanistycznej i 

wynagrodzenie. Należy rozpatrywać zadaniówkę. Powiedziała, że było 164 000,00 zł 

natomiast Radni skorygowali o 34 000,00 zł i jest 130 000,00 zł. Dodała, że jest sprawa 

związana z podpisaniem umowy z firmą Armagedon, która od trzech lat się ciągnie kwota 28 

536,00 zł, sprawa z rewitalizacją o czym Radni byli informowani dodatkowe 45 000,00 zł, 
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które w projekcie nie były uwzględnione . Na tą chwilę nie zostało wiele do wykorzystania na 

plan.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Pani Skarbnik nie udzieliła mu odpowiedzi na jego 

pytanie. Powiedział, że w § 4300 710 w 2015 roku projekt zakładał 156 000,00 zł. Dodał, że 

na tę chwilę ma wprowadzone wykonanie do 30 września 2015 roku, więc ze 156 000,00 zł 

zostało zrealizowane 24 780,30 zł. Zapytał jaka kwota została zrealizowana na koniec roku. 

Dodał, że w tym roku zostało zaplanowane 130 000,00 zł. Dopytywał, jaka kwota została już 

zrealizowana w związku z umowami. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli chodzi o sprawozdanie za 

2015 rok jest obowiązek do 31 marca tego roku i do tego czasu każdy z Radnych dostanie.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Wójt odmawia udzielenia …………………. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Wójt niczego nie 

odmawia. Trzeba słuchać Panią Skarbnik do końca.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest godzina 16. Urząd nie 

pracuje, nie ma pracowników. Podkreśliła, że nie pamięta wszystkich kwot i wszystkich 

paragrafów, które są. Oznajmiła, że jeżeli Radni chcą prosi o przerwę, zrobi analitykę i 

udzieli .Podkreśliła, że gdyby Radny Tomala wiedział jak to funkcjonuje, to by wiedział, że 

umowy, które zostały podpisane i nie zostały zrealizowane w roku 2015 nie zostały 

wypłacone, ponieważ ktoś się z nich nie wywiązał. Żeby były realizowane muszą przejść na 

rok 2016 z terminem zapłacenia  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby się odnieść do odezwy Sołtysów do klubu 

Radnych. Podkreślił, że budżet uchwaliła cała Rada, a nie Klub Porozumienie Razem. 

Uchwalał budżet. Powiedział, że analizy nie mieli do tej pory, rozmawiali o tym, mówili, że 

jest nadwyżka budżetowa , która będzie w czerwcu z roku 2015 z zadań, które nie będą 

wykonane. Dodał, że jeżeli Wójt się zwraca o środki niech przedstawi analizę. Nikt z 

Radnych nie powiedział, że jeżeli brakuje środków i jest potrzebne zadanie nie przesunie. 

Jeżeli nie ma analizy, a na koncie 170 000,00 zł przeznaczone, nie ma analizy ile środków 

zostało wykonanych to skąd mogą wiedzieć ile środków jest wykorzystanych.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że było 6 komisji wspólnych dot. 

projektu budżetu. Dodała, że ten punkt jak i inne był bardzo szczegółowo omówiony i 

przedłożony co można zweryfikować w nagraniu. Każde zadanie, mimo, że nie było potrzeby 

było rozłożone, rozszerzone o podjęte przez radę uchwały związane z przystąpieniem do 

zmian zagospodarowania przestrzennego na dane tereny. Prosi, aby nie mówić, że nie było 

analizy, przedłożeń i szacunków. Dodała, ze poprawka, która była wprowadzona przez klub 

Porozumienia Razem w ogóle nie była uzasadniona i przedłożona tak jak należy i Państwo 

Radni nie dopuścili nikogo do słowa, aby uzasadnić i rozmawiać nad każdą zmianą. Urząd 

chciał się odnieść do każdego punktu i przedstawić gdzie jest jaka umowa. Rady Tomala 

wtedy powiedział, że nie ma potrzeby, że Klub Porozumienie Razem czy jakikolwiek radny 
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który wniósł poprawkę nie musi uzasadniać, że wystarczy, że ustnie przeczyta i będzie 

przegłosowane. Oznajmiła, że ta zmiana jak i inne w takiej formie się odbyła.  

Radny Denis Tomala powiedział, że chciałby uzyskiwać wszystkie informacje od Pana 

Wójta na piśmie, ponieważ osobiście stracił do Pani Skarbnik zaufanie, bo Pani Skarbnik jest 

niewiarygodna. Powiedział, że na komisji na pytanie jakie jest średnie wynagrodzenie w 

Urzędzie Gminy odpowiedziała Pani, że nie udzieli informacji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie udzieliła, ponieważ bała się 

odpowiedzialności karnej.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Pani Skarbnik próbowała wmówić radzie, że art. 236 

ustawy o finansach publicznych jest jednoznaczny przy braku możliwości …….. podczas 

uchwalania przez radę budżetu na kolejny rok. Dodał, że jego zdaniem ktoś na takim 

stanowisku powinien się wstydzić takiej wypowiedzi  Udziela Pani mieszkańcom 

nieprawdziwych informacji np. umowy na ten rok nie pozwalają na pokrycie wydatków, a jak 

widać Regionalna Izba Obrachunkowa nie podzieliła takiego zdania. Nie znała Pani Skarbnik 

znaczenia art. 227 ustawy o finansach publicznych, sugerowała uchylenie uchwał, 

wprowadzała w błąd odnośnie podwyżek w Urzędzie Gminy. Na komisji wielokrotnie 

zaprzeczała Pani, że są planowane podwyżki a na sesji okazało się, że były zaplanowane.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to Wójt planuje 

podwyżki. Powiedział, do Sołtysa Matuszewskiego, że jest to odrębny temat. Ma informację z 

Urzędu Morskiego, że być może zjazd techniczny będzie robiony w tym roku natomiast do 

sezonu będzie trzeba to naprawić, albo przełożyć na drugą stronę. Dodatkowo Urząd Morski 

daje warunkowo możliwość dzierżaw. Jest to dobra wiadomość, jest umówiony z nowym 

Dyrektorem w Urzędzie Morskim.  

Mieszkaniec Tadeusz Stadnik zapytał , jak będzie wyglądała plaża w Ustroniu Morskim w 

sezonie letnim. Dopytywał, czy będzie zakamieniona jak obecnie czy te kamienie zostaną 

uprzątnięte. Zapytał, czy Gmina jest zabezpieczona przeciw powodzi. Zapytał, czy jest jakiś 

plan na odzyskiwanie plaży. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest akcja zbierania 

podpisów do Ministra Grabarczyka o to, żeby dokończyć przebudowę. Nadmienił, że dąży do 

tego, żeby zrobić tzw. progi wodne zwalniające napływ fali, żeby został klif i refulację. 

Dodał, że inwestycję prowadzi Urząd Morski. Dopowiedział, że wybiera się do Warszawy 

z petycją, żeby nie została zdjęta inwestycja z zadania.  

Mieszkaniec Tadeusz Stadnik powiedział, że progi te nie są dobrym rozwiązaniem, 

ponieważ nie będzie ni plaży ani kąpielisk. Ludzie przyjeżdżają żeby pływać, kąpać się, 

nurkować i opalać się. Są to dwie funkcje, jeżeli są naruszone to ludzie uciekają. Jest to żyć 

albo nie żyć dla Ustronia Morskiego.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że progi podwodne będą 120 

metrów w głębi. I nie będą widoczne.  
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Mieszkaniec Tadeusz Stadnik powiedział, że piasek który został zarefulowany na plaży 

kołobrzeskiej poszedł z wiatrem dlatego, że nie można powielać piasku z głębi, gdyż jest z 

wiatrem unoszony. Powinien być to regulator naturalny  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozumie obawy i będzie 

rozmawiał z Urzędem Morskim. 

Ewa Laskowska właściciel hotelu Lambert powiedziała, że przyszła, ponieważ otrzymała 

negatywną informację na wniosek związany ze zwiększeniem rozbudowy działek, który 

składa od wielu lat. Zapytała czy jest szansa na pozytywną decyzję, a jeśli nie byłoby miło 

usłyszeć uzasadnienie dlaczego wniosek został oceniony negatywnie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że brak środków 

finansowych na dokończenie planu. Dodał, że po petycji Sołtysów i głosie mieszkańców 

sprawa ta nabierze tempa. Z tego co wie Radni Sami Swoi głosowali za natomiast Radni 

Porozumienia Razem głosowali przeciwko. Ma nadzieję, że teraz zmienią zdanie.  

Ewa Laskowska właściciel hotelu Lambert zapytała, czy dotyczy to konkretnie jej wniosku 

czy ogólnie planu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że głosowanie dotyczyło 

obszaru na podstawie wniosków mieszkańców. 

Ewa Laskowska właściciel hotelu Lambert powiedziała, że chciałaby zapytać o możliwość 

zwiększenia zabudowy. Dodała, że chciałaby zrobić dwie oranżerie, które usprawnią funkcję. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że większość radnych 

mówiła, że będą wspierać przedsiębiorców. Ma nadzieję, że jak mówili tak w kampaniach 

wyborczych to będą tak robić. Hotel Lambert jest jednym z piękniejszych w Ustroniu i sądzi, 

że budowla która powstanie upiększy jeszcze teren. Oznajmił, że jest to kwestia pieniędzy i 

zatwierdzenia planu. W tej chwili ma związane ręce, ludzie do niego piszą, dzwonią i trzeba 

reagować i ludziom odpowiadać.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez 

komisję budżetu na ogrody zimowe , zabudowa do 60 % . Wniosek został zaopiniowany 

pozytywnie, a co dalej to już kwestia Wójta  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że komisja budżetu nie jest 

całą radą. Z jednej strony Rada mówi, że się zgadza a z drugiej zabiera pieniądze.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotyczy to wniosku, który Pani Ewa już 

wcześniej składała i zmiana planowana jest w ramach tzw. Ustronia Centrum, gdzie jest kilka 

obiektów, które ta strefa obejmuje. Dodał, że było to tematem komisji wspólnej w której 

uczestniczył architekt i autor. Nie została podjęta żadna opinia. W kwestii Ustronia Centrum 

Radni wypowiedzieli się, że potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, uzasadnienia ze strony 

Urzędu, analizy. Była mowa, że Radni sami wystąpią do organów, urzędów czy jest to 
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zasadne i zgodne z prawem to co proponuje projektant, a Wójt przedkłada. Urząd wystąpił do 

Pani Przewodniczącej jako referat gospodarki nieruchomościami za zgodą Pana Wójta ze 

stosownymi pismami w grudniu i do dnia dzisiejszego nie ma stanowiska jednego z klubów. 

Klub Sami Swoi odesłał Panu Wójtowi odpowiedź i stanowisko. Na dzień dzisiejszy nie ma 

odpowiedzi ze strony Klubu Porozumienie Razem i od Pani Przewodniczącej. Dotyczy to 

również pism, które były składane Panu Przewodniczącemu Klubu odnośnie inwestycji. 

Radni mają prawo nie odpowiadać, ale mieszkańcy mogą z tego powodu odczuwać 

niezadowolenie. Dzisiejsza odezwa Sołtysów jest chyba świadectwem. To co Pan Tomala 

zarzuca, że rozliczenia na koniec roku były niewielkie w tym rozdziale, trzeba zadać sobie 

pytanie dlaczego. Powiedział, że dlatego, że część zobowiązań finansowych na podstawie 

umów zawartych kilka lat temu z projektantami są niesfinalizowane finansowo i przechodzą 

na rok następny. Niektóre rzeczy stoją, ponieważ trzeba dokonać 33 uzgodnień i jest 

wstrzymywane na forum Rady, bo Pan Wójt Ustronie Centrum przedłożył.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że warto dodać, że jedna z 

działek dotyczy jego rodziny i tutaj widzi, że jest to robione złośliwie pod jego kątem i jego 

rodziny. Oznajmił, że przykro mu, że jest takim hamulcem, ale może po prostu może wycofa 

się z tego, jeżeli kogoś to usatysfakcjonuje to chętnie to zrobi, żeby ten plan przyjąć. Zapytał, 

czy nie jest mieszkańcem miejscowości i nie może o nic wnioskować. Podkreślił, że wszystko 

jest zgodnie z prawem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zastanawia się jak to jest, że hotel Lambert chce 

budować oranżerię skoro mają problemy z parkowaniem.  

Ewa Laskowska właściciel hotelu Lambert powiedziała, że potrzebuje oranżerii do obsługi 

gości przyjazdowych w takiej ilości na jaką obiekt ma ilość miejsc. Jest to ułatwienie funkcji 

obiektu. Byłoby to miejsce gdzie grupy w momencie przyjazdu zostaną przywitani. Hol 

recepcyjny mimo, że jest duży jest kłopotliwy dla innych osób. Byłoby to miejsce  gdzie 

goście mogliby zapalić papierosa, bo w całym obiekcie nie można. Są to rzeczy  dodatkowe, 

nie priorytetowe i jeśli nie uzyskają zgody też dadzą sobie radę. Nie bardzo rozumie dlaczego 

miałaby być inna decyzja. W drugim budynku na poziomie minus jeden ma bazę zabiegową i 

jest to bardzo niekomfortowe. Dodała, że chcą ją przenieść do byłej restauracji od ulicy 

Chrobrego, gdzie jest trochę ciasno i nowa oranżeria ułatwiłaby poczekalnię dla gości. Nie 

spełnia to metrażowych wymagań. Powiedziała, że wynajęli parking, mają u mowę na kilka 

kolejnych lat i potrzeby mają zabezpieczone w 100 %.  

Radny Marek Leciaho przypomniał, że § 106 statutu Gminy mówi, że Sołtysi mogą zabierać 

głos na sesji. Dziwi się, że jak był uchwalany budżet nikt nie sugerował takich rzeczy. Dodał, 

że przyjmą to do wiadomości i będą robić cokolwiek, żeby pochylić się nad tym. Nie mają 

prawa głosu, ale mają prawo sygnalizować pewne problemy. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że owszem chętnie by uczestniczyła, ale dla 

niej pora 14:00 – 20:00 nie odpowiada i na pewno większości Sołtysów też. Przyjeżdżają 

dzieci ze szkoły, mąż z pracy. Wiele ludzi pracuje jeszcze. Dodała, że rozumie, że są różne 
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sprawy, ale jak się słucha z boku to czasami uśmiecha się pod nosem, czasami jej przykro. 

Prosi, aby Radni zastanowili się nad tym co czasami się mówi. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że ma uwagi do prac geofizyki 

Toruń. Ma kontakt z panem, który jest inspektorem nadzoru, który wszystkie szkody 

szacował. Dodał, że rozmawiał z tym panem i powiedział, że mają pozwolenie na wjazd na 

drogi gminne ciężkim sprzętem. Deklarują, że wszystkie szkody naprawią. Powiedział, że jest 

to nierealne. Cały czas ludzie dzwonią, ciężki sprzęt jeździ. Firma obiecała, że posprząta 

drogi z błota, bo przy deszczu może dojść do nieszczęścia. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest podpisane 

porozumienie z tą firmą łącznie ze szkodami ewentualnymi, które by wystąpiły. Wie, że 

jeżdżą po polach, mają brudne opony i potem ciągnie się za nimi błoto. Pan Adam i Pan 

Stefan monitują to, robią zdjęcia i będą wyciągane zgodnie z porozumieniem konsekwencje. 

Zapytał kiedy kończą. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że firma ta sama nie wie, że będzie 

to z opóźnieniem.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że pytania Radnych, 

którzy nie zostali dopuszczeni do głosu przenosi na punkt 6 interpelacje i zapytania. 

Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 – usunięty. 

Druk nr 2 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 

roku – dyskusja, podjęcie uchwały: 

Radny Andrzej Basarab powiedział w kwestii formalnej, że druk nr 1 nie został usunięty, a 

wycofany z porządku obrad. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przeprosiła Radnych, ponieważ popełniła błąd 

przy uzasadnieniu. Uzasadnienie dot. sołectw na 2016 rok. Uchwała została poprawiona bez 

uzasadnienia. Winno być ustawa z dnia 21 lutego 2016 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014 r. 

poz. 301) reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego. Utworzenie funduszu sołeckiego 

nie jest nakazane ustawą, lecz zależy od woli Rady Gminy, która musi być wyrażona uchwałą 

do 31 marca 2017 r. Podjęcie uchwały rozstrzygającej kwestię funduszu sołeckiego na rok 

następny jest obowiązkiem Rady Gminy, który musi być wykonany w każdym roku.  

Radny Denis Tomala powiedział, że uchwała została przygotowana niezgodnie z prawem. 

Punkt 2 nie jest zgodny z art. 2 ust. 3 ustawy 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim, którego 

brzmienie jest: uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnieni funduszu ma zastosowanie do 
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kolejnych lat budżetowych następnego roku w którym została podjęta. Zapytał, kto 

konstruował uchwałę, uzasadnienie zostało skopiowane z roku poprzedniego. Uchwała 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29.04.2014 roku potwierdza jego słowa 

i stwierdza nieważność uchwały w sensie dot. wyrażenia w 2015 roku oraz na 2015 rok. 

Zasugerował, aby w projekcie uchwały usunąć w 2017 roku i na rok 2017 w § 1. Powiedział, 

że chciałby, aby do tego ustosunkowała się Pani Prawnik.  

Mecenas Marta Thiele Staszewska poprosiła o 5 minut, aby mogła przejrzeć 

i ustosunkować się do tego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska przeszła do DRUKU NR 3. 

Druk nr 3 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 

2016 – dyskusja, podjęcie uchwały 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z nowelizacją ustawy 

o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. uległ zmianie art. 11 a, w związku z czym Rada 

Gminy określa w drodze uchwały , corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt począwszy od 2012 r. Dodał, że temat 

omawiany był na komisji spraw społecznych 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna.  

Przewodnicząca Klubu Radnych Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia 

klubu jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

jest pozytywna. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy nie powinna być ujęta kwota jaką się przeznacza. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest ujęta w §5. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że kwota może się zmienić, 

ponieważ to życie pokaże. Nie jest powiedziane, czy zbraknie czy zostanie.  

Mecenas Marta Thiele – Staszewska powiedziała, że literalne brzmienie przepisu ustawy 

o funduszu sołeckim nie wskazuje roku jaki trzeba wyodrębniać, wskazuje tylko datę do 

kiedy należy podjąć uchwałę i wskazuje  w zakresie wyodrębnienia bądź niewyodrębnienia. 

Trzymając się literalnie należałoby uznać, że powinno się zrezygnować ze wskazania na rok 

2017, jest to kwestia rozbieżna. Zarówno w treści uchwały jak i w § 1.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że należałoby 

zmienić uzasadnienie bo wskazuje jak byśmy nie wyodrębniali funduszu sołeckiego.   
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że odczytała, że ustawa z dnia 21 

lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, reguluje zasady tworzenia funduszu sołeckiego. 

Utworzenie funduszu sołeckiego nie jest nakazane ustawą, lecz zależy od woli Rady Gminy, 

która musi być wyrażona uchwałą do 31 marca 2016 r. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy ma być 

wykreślone w Gminie 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ma być wykreślone w Gminie 

Ustronie Morskie obowiązywać będzie dotychczasowa zasada przyznawania środków na 

podstawie wniosków Sołtysów do projektu budżetu 2017 roku. Dotychczas stosowana 

praktyka nie spowoduje usztywnienia środków budżetu.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy zdanie wcześniej 

jest właściwe. Nie będzie obowiązywało jak nie będziemy chcieli. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ustawa jasno mówi, że trzeba do 

31 marca każdego roku podjąć uchwałę. 

Radny Denis Tomala powiedział, że  ustawa mówi o tym, że Rada wyraża raz zgodę na 

wyodrębnieni funduszu i nie ma konieczności w przyszłych latach podejmować uchwały, 

natomiast jeżeli Rada zrezygnuje z funduszy sołeckich to wtedy trzeba przygotować uchwałę 

o rezygnacji.  

Mecenas Marta Thiele – Staszewska powiedziała, że nie było sytuacji, że był wyodrębniany 

fundusz, więc nie podejmowano kolejnych uchwał rok rocznie. Dodała, że nie jest w stanie 

dokładnie przytoczyć, ale w którymś momencie spotkała się z rozstrzygnięciem RIO, gdzie 

znalazła zdanie o podejmowaniu rok rocznie. Trudno jej się odnieść czy jest to aktualne czy 

nie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozumie, że gdyby Rada 

nie zdążyła podjąć uchwały do 31 marca, a zrobiłaby to w kwietniu to byłaby dopiero na 2018 

rok. 

Mecenas Marta Thiele – Staszewska powiedziała, że w ogóle by nie była ważna, ponieważ 

byłoby po terminie prawa materialnego czyli po dacie którą ustawa wskazuje.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że będzie się 

upierał, ponieważ tekst jest wyraźny: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w 2017 r. Jest to związane z ostatnią nowelizacją, wcześniej faktycznie 

podejmowało się na wyznaczony czasookres do momentu kiedy się odwoła. Jeżeli Rada w 

kolejnych latach nie będzie wyodrębniała funduszu sołeckiego to podejmowanie uchwał nie 

jest konieczne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na komisji wspólnej były inne kwoty, a w załączniku 

są całkowicie inne.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przedłożyła realne kwoty na tą 

chwilę, ponieważ kiedy była komisja zakładała, że nie jest zamknięty budżet. W związku z 

tym zrobiła jeszcze raz zestawienie roku 2015 i 2014, stan liczby mieszkańców i dochody, 

które były wypracowane natomiast liczba mieszkańców jeśli chodzi o podstawienie do wzoru 

będzie konieczna do 30 czerwca roku poprzedzającego, czyli na 30 czerwiec roku 

poprzedzającego. Dodała, że nie ma takiej podstawy dlatego zakłada  30 czerwiec 2015 i 

mogą być różne w zależności od ilości mieszkańców. Powiedziała, że wysokość środków 

przeznaczonych na dane sołectwo jest równa jednak nie większa niż dziesięciokrotność kwoty 

bazowej. Kwota bazowa jest to ilość dochodów wypracowanych czyli 21 260 255,32 zł, ilość 

mieszkańców na 31.12.2015 roku czyli 3606 mieszkańców co daje kwotę bazową 5 895,80 zł. 

W Ustroniu Morskim na 30 czerwca 2015 r było 2301 mieszkańców i podstawiając do wzoru 

byłaby kwota 147 453,96 zł, natomiast ustawa narzuca, że kwota nie może być większa niż 

dziesięciokrotność kwoty bazowej. Jeżeli jest kwota bazowa 5 898,80 zł to na sołectwo 

Ustronie Morskie kwota musi być skorygowana do kwoty 58 958,00 zł i tylko takie środki 

mogą być przyznane. Rada Gminy do końca lipca musi podjąć uchwałę związaną ze środkami 

na fundusze sołeckie i może założyć, że na dane sołectwo środki będą większe w zależności 

od potrzeb. W Sianożętach jest 515 mieszkańców co daje 42 154,97 zł, w Gwiździe mowa o 

102 mieszkańcach co daje 17 805,32 zł, w Kukince mowa o 85 mieszkańcach co daje 

16 803,03 zł, w Kukini mowa o 215 mieszkańcach co daje 24 467,57 zł i w Rusowie mowa o 

396 mieszkańcach co daje 35 138,97 zł. Oznajmiła, że na 30 czerwca 2015 w zależności od 

ilości mieszkańców w danym sołectwie kwoty te mogą ulec zmianie. Powiedziała, że w 

miejscowości Rusowo środków nie wystarczy, bo jeżeli zostaną wprowadzone zadania, które 

powinny być finansowane ze środków z funduszu sołeckiego to na tę chwilę pieniędzy nie 

wystarczy. Przy dzieleniu pieniędzy i tworzeniu regulaminu na koniec lipca Rada będzie 

decydować czy zmniejszyć czy zwiększyć środki.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że temat ten jest pierwszy 

raz. Dodał, że dopiero drążymy. Trzeba to wprowadzić tak jak było zaproponowane przez 

radnych. 

Radny Denis Tomala powiedział, żeby w tytule uchwały usunąć w treści 2017 roku oraz w § 

1 na rok 2017 i dwa ostatnie zdania. 

WESZŁA RADNA SYLWIA KRĘGLEWSKA. 

GŁOSOWANIE za wprowadzeniem poprawki do projektu uchwały nr XX/143/2016 Z 

18.03.2016  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego wykreślić 

2017 rok oraz w § 1 usunąć rok 2017 i zdanie w uzasadnieniu  

 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Radny Denis Tomala powiedział, że jest ciekawy jakie jest stanowisko Sołtysów.  
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Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że przy budżecie, który został w 

tym roku ustalony doszli do wniosku, że sporo pieniędzy zostało zabranych i będą korzystać z 

funduszu sołeckiego. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w Sianożętach generalnie środki zostały dodane, a nie 

zabrane. 

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że nie mówi o inwestycjach tylko 

o wydatkach bieżących, które zostały ograniczone. Było spotkanie z Panią Przewodniczącą i 

było spotkanie z Wójtem i decyzję podjęli wszyscy jednogłośnie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w promocji w budżecie 2015 roku projekt budżetu 

zakładał 380 000,00 zł, a w tym roku ta kwota była większa o 40 000,00 zł  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uchwała była 

omawiana na komisji wspólnej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska nie udzieliła głosu Sołtysowi wsi 

Kukinka Krzysztofowi Szydłowskiemu. Powiedziała, że skoro jest już wydawana opinia to 

nie jest to w temacie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że warto wysłuchać Sołtysa 

ponieważ temat dotyczy ich. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że jak będzie miał na sołectwo 

15 000,00 zł podzieli z radą sołecką tak,  jak będzie uważał, a nie jak ktoś uważa.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w tej chwili Pan Sołtys ma o 1 816,00 zł więcej 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu jest 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XX/143/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku po 

poprawkach w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 

roku została podjęta jednogłośnie. 
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GŁOSOWANIE program opieki nad zwierzętami 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XX/144/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2016 

została podjęta jednogłośnie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na aspekt 

o którym już mówiono, czyli na liczenie liczby głosów. Podkreślił, że nie jest to złośliwość, 

powołując się na statut. Dodał, że łatwiej przebiega głosowanie. Dopowiedział, że analizował 

to z Panią obsługującą radę. Z jej pozycji, z perspektywy technicznie liczenie głosów odbywa 

się w sposób utrudniony. Nie rzadko dochodzi do sytuacji, gdzie było powtarzane liczenie. Z 

perspektywy Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego wspaniałym rozwiązaniem będzie 

liczenie głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest jej bardzo miło, 

tylko szkoda, że półtora roku wcześniej Pan Sekretarz tego nie zauważył.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że liczyła kiedyś głosy jak była 

Wiceprzewodniczącym.  

Druk nr 4 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 

2016- 2019 – dyskusja, podjęcie uchwały: 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wynika wprost z art. 6 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ma 

stanowić podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które 

będą podejmowane w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób 

przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie w gminie oraz 

zminimalizować jego skutki. Dodała, że program został przedstawiony na KSSIPP. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 

2016 - 2019 została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 5 – w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie 

na lata 2016-2018 – dyskusja, podjęcie uchwały: 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że konieczność opracowania Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny wynika wprost z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dziecko i rodzina wymagają wsparcia oraz 

szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz powinna koncentrować się przede 

wszystkim na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwianie dostępu do 

oświaty, systemu ochrony zdrowia, wypoczynku oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka i 

różnych zagrożeń życiowych. Program ma na celu wzmocnienie pozycji rodziny i dziecka w 

gminie poprzez zaplanowanie kompleksowych i zintegrowanych działań, które będą 

podejmowane w ramach lokalnego systemu wspierania rodziny. Mając powyższe na uwadze 

przyjęcie „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 

2016 – 2018” uznać należy za zasadne. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami 

Swoi była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XX/146/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na 

lata 2016-2018 została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6 – w sprawie oświadczenia Rady Gminy Ustronie Morskie zawierającego poparcie 

dla działań Wójta Gminy w zakresie wzmocnienia odcinka pasa nadmorskiego w Ustroniu 

Morskim wzdłuż działek nr 321/13, 321/12 i 320 – dyskusja, podjęcie uchwały: 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Radni Rady Gminy Ustronie Morskie 

poprzez uchwałę oświadczają, iż w pełni popierają działania Wójta na rzecz ochrony klifu 

morskiego, w tym wzmocnienia odcinka pasa nadmorskiego w sołectwie  Ustronie Morskie 

wzdłuż działek nr 321/13, 321/12 i 320. Radni wyrażają w ten sposób poparcie dla działań 

Wójta w celu pozyskania środków finansowych na wskazaną inwestycję na szczeblu 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Słupsku, 

który będzie bezpośrednim beneficjentem i inwestorem. Dodał, że do podjętego projektu 

uchwały chciałby załączyć petycje do Pana Ministra jako Radnych jako przedstawicieli głosu 

mieszkańców wraz z podpisami, które są cały czas zbierane za pomocą mieszkańców, 

Sołtysów, jednostek. Na dzień dzisiejszy jest ponad 600 podpisów, do momentu kiedy Pan 

Wójt będzie jechał na spotkanie z Ministrem będą zbierane podpisy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że  uchwała była 

przedstawiona na komisji wspólnej. Dodała, że zaopiniowana była pozytywnie.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami 

Swoi była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy można z Panem z Urzędu Morskiego 

porozmawiać, żeby zrobił wizualizację, by w przyszłości uniknąć protestów ludzi. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak najbardziej. Dodał, że 

na razie jest zmiana władzy i różne rzeczy się dzieją. Powiedział, że jak najbardziej 

przedstawi koncepcję, na razie trzeba starać się o środki, aby nie zostały zabrane.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy prace wykonywane przez Urząd Morski 

zostały zakończone (wymiana gwiazdobloków na odłamki, kamienie). 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że część tylko, bo pierwotnie 

miało być na całości. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, żeby skupić się na kąpielisku i odcinku na 

wysokości Zdrojowa Invest. Dodał, że myśli, że plaża nie odpowiada normom kąpieliska, 

kamienie granitowe są rozrzucone na całej plaży w związku z tym jest to duże utrudnienie dla 

osób korzystających z plaży, a jednocześnie wystają metalowe elementy, które są ewidentnie 

niebezpieczne dla spacerowiczów. Natomiast dla osób korzystających z kąpieliska rzecz nie 

do przyjęcia. Nie sądzi, aby ktokolwiek przyjął to kąpielisko do użytkowania. Kwestie 

estetyczne być może zostały osiągnięte poprzez wymianę gwiazdobloków na kamienie skalne 

natomiast plaża zawęziła się i jest bardziej pozioma, o 3 metry jest plaża zawężona.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie ma wpływu na 

urządzenia hydrotechniczne. Dodał, że musimy dopuścić progi zwalniające i refulację. 
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Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że plaża nie nadaje się do użytku. Wydaje mu 

się, że kwestie techniczne nie zostały zachowane, bo założenie było zamienić gwiazdobloki 

na kamienie skalne, a uważa, że zostały one niechlujnie rozrzucone.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że z tego co mówił Dyrektor 

to tak ma być. Dodał, że myśli, że po zrobieniu progów i refulacji kamienie zostaną 

częściowo zasypane. Dopowiedział, że ma nadzieję, że uda się to zrobić tak jak udało się 

zrobić Sianożęty. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że wystające elementy metalowe mogą być 

zagrożeniem. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że się temu przyjrzy 

i napisze pisma, aby usunęli.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XX/147/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie w sprawie oświadczenia Rady Gminy Ustronie Morskie zawierającego poparcie dla 

działań Wójta Gminy w zakresie wzmocnienia odcinka pasa nadmorskiego w Ustroniu 

Morskim wzdłuż działek nr 321/13, 321/12 i 320 została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 7 – w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zawartego na podstawie uchwały 

nr VI/59/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z 

zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie oraz zawartego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie obejmującym wykonanie niektórych zadań zarządcy drogi – dyskusja, podjęcie 

uchwały: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że po rozpatrzeniu skargi 

w sprawie zawartego na podstawie uchwały nr VI/59/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie 

porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie oraz zawartego 

porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie obejmującym wykonanie 

niektórych zadań zarządcy drogi.  Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w 

sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę za 

bezzasadną. Dodał, że w dniu 17.12.2015 r. do Biura Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

wpłynęła skarga Pana Grzegorza Pytloch w sprawie zawartego na podstawie uchwały nr 

VI/59/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie porozumienia dotyczącego realizacji zadania z 

zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie oraz zawartego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu 
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bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie obejmującym wykonanie niektórych zadań zarządcy drogi. Przewodniczący Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim, zgodnie z zakresem kompetencji skierował niniejszą sprawę do 

rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpoznała złożoną skargę na 

posiedzeniu w 25.01.2016 roku. W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi, komisja 

Rewizyjna zapoznała się z zebraną w sprawie dokumentacją, jak również wysłuchała 

wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim, mających związek z niniejsza 

sprawą.  Ustalono, że w okresie od 16 do 23 grudnia 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa 

w Szczecinie prowadziła kontrolę doraźną gospodarki finansowej Gminy Ustronie Morskie w 

zakresie finansowania zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych tj. ul. 

Rolna, Kolejowa i Wojska Polskiego położonych w Ustroniu Morskim. Kontrolą był objęty 

okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Prace w zakresie bieżącego utrzymania ww. 

ulic w okresie objętym kontrolą wykonywane były przez jednostkę budżetową tj. Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. W wyniku przeprowadzonych czynności 

kontrolnych stwierdzono, że Urząd Gminy nie przedłożył Radzie Gminy projektu uchwały o 

przejęciu przez Gminę Ustronie Morskie wykonywania zadań należących do zakresu 

właściwości Powiatu Kołobrzeskiego. Nie zawarto również porozumienia z Powiatem 

Kołobrzeskim w sprawie wykonywania ww. zadań. Poza tym ustalono, że Gmina Ustronie 

Morskie poniosła odpowiednio w 2011 roku – 827, 59 zł, 2012 roku – 1.135,41 zł oraz 2013 

roku – 2.387,41 zł tytułem kosztów utrzymania ulicy Kolejowej, Rolnej 

i Wojska Polskiego w miejscowości Ustronie Morskie. Jak wynika z treści informacji 

pokontrolnej nakłady poniesione przez Gminę w poszczególnych latach (mimo braku 

porozumienia, co do ich finansowania), nie naruszały zapisów ustawy o dyscyplinie finansów 

publicznych. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów 

publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki 

finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego 

działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej. Jednocześnie 

wskazać należy, że w trakcie kontroli nie ustalono, iż ze strony Gminy Ustronie Morskie 

doszło do naruszenia przepisów ww. ustawy, co znalazło odzwierciedlenie w treści informacji 

pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej ze Szczecina. W zaleceniach pokontrolnych 

Gmina Ustronie Morskie została m.in. zobowiązana do podjęcia działań polegających na 

przejęciu przez Gminę do wykonania zadań należących do właściwości innych jednostek 

samorządu terytorialnego wyłącznie za zgodą Rady Gminy Ustronie Morskie 

i na podstawie stosownego porozumienia, zawieranego pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego. Efektem tego było podjęcie uchwały przez Radę Gminy Ustronie Morskie i 

Radę Powiatu w Kołobrzegu. Następnie podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem 

Powiatu w Kołobrzegu a Wójtem Gminy Ustronie Morskie w sprawie powierzenia realizacji 

zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Ustronie Morskie. Ponadto przed rokiem 2011 służby komunalne prowadziły 

czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych, pomimo braku stosownego 

porozumienia. Wszelkie te czynności były prowadzone dla dobra mieszkańców w sytuacji, 

gdy podjęcie działań ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu było opóźnione. 

W drodze głosowania komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną z zaleceniem 
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rozliczenia ze Starostwem Powiatowym kosztów poniesionych przez Urząd Gminy na 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Ustronie Morskie na lata 2011-2014.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych Sami 

Swoi popiera komisję rewizyjną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była zgodna komisją rewizyjną. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w poczcie otrzymał pismo, informujące  że 

Przewodnicząca otrzymała zaproszenie na Radę Powiatu. Jest zapis mówiący o tym, że jeden 

z punktów dot. dróg powiatowych. Zapytał, czy jest to zarządzenie związane z przejęciem 

tych dróg na stałe czy tylko na okres sprzątania. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ustawa mówi, że żeby 

przejąć drogi musi być uchwała Rady Gminy, Rady Powiatu i wszystkich ościennych gmin, 

których powiat dotyczy. Wynegocjowano większą kwotę niż została ustalona, bo część zadań 

będzie robił powiat, a część Gosir. Kwota wynegocjowana to 7 000,00 zł. Trzeba dbać o ład i 

porządek, ponieważ nie będą przyjeżdżać turyści. Była rozmowa dot. przejęcia dróg. Starosta 

upoważnił go do prowadzenia rozmów z Radnymi w sprawie przejęcia dróg, ponieważ powiat 

nie zrobi żadnych inwestycji na drogach powiatowych w granicach administracyjnych samej 

miejscowości. Droga Lotnicza do Rusowa, Kukinki, Kukini i do Dygowa musi zostać drogą 

powiatową. Natomiast była propozycja, żeby odcinek od Rolnej w kierunku Wieniotowa 

przekazał powiat Gminie jak i również ulicę Polną. Wzrośnie majątek Gminy, będzie 

możliwość zarządzania drogą jak i za urządzenia, które są w drogach za które powiat bierze 

dosyć spore pieniądze (wodne, melioracyjne, elektryczne, gazowe). Dopowiedział, że wybiera 

się do Szczecina w sprawie środków na Gwizd-Grąbnica, trzeba wykupić dwie działki jeśli 

zgodzą się Rolnicy. Wie, że są różne zdania na ten temat, ale wie, że jeśli Gmina nie przejmie 

dróg to powiat ich nie zrobi. Dopowiedział, że można będzie przy okazji zrobić malutkie, 

zapomniane drogi. Możliwe są też zamiany, ale musi być zgoda Rady.   

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta zapytała, czy na drodze publicznej, która idzie Kukinia, 

Kukinka, Rusowo za utrzymanie czystości i porządku odpowiada powiat.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta zapytała, czy bezpośrednio może zgłaszać wszystko do 

powiatu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 
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Uchwała nr XX/148/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zawartego na podstawie uchwały 

nr VI/59/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie porozumienia dotyczącego realizacji zadania 

z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Ustronie Morskie oraz zawartego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z 

zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Ustronie Morskie obejmującym wykonanie niektórych zadań zarządcy drogi została podjęta 

jednogłośnie. 

Druk nr 8 – w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – 

dyskusja, podjęcie uchwały:  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że do Rady 

wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Rada swoje stanowisko musi wyrazić 

poprzez uchwałę. Projekty uzyskał opinię pozytywną komisji wspólnej.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami 

Swoi była negatywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Uchwała nr XX/149/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa została podjęta 

większością głosów. 

 

Druk nr 9 – w sprawie stanowiska Rady Gminy w Ustroniu Morskim dotyczącego 

nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków przez Wójta Gminy Ustronie Morskie - 

dyskusja, podjęcie uchwały: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że projekt 

stanowiska zaproponowanego przez „Porozumienie Razem” dotyczy sytuacji związanej z 

procedowaniem, podjęciem uchwały z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2016 rok. Jest to powiązane z wezwaniem, które Wójt przedstawił jak i również 

proponowanej uchwały, która była niezgodna z przebiegiem sesji i ustaleniami. Stanowisko 

zawiera opis treściwej sytuacji jakie miało miejsce w naszym samorządzie na co się nie 

zgadzamy. Po sugestiach Pani Mecenas i po komisji wspólnej w uzasadnieniu prawnym 

został dopisany §18 ust 2 pkt 3 statutu Gminy Ustronie Morskie. Jest to rodzaj uchwały, która 

nie dotyczy zasad procedowania nad uchwałami, bo jest to oświadczenie, ale mimo to 
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proponuje się dopisać, że uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 przy czym załącznikiem będzie 

zawiadomienie. Czyli uzasadnienie stanowi załącznik numer 1  do projektu uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że było to 

przedstawiane na komisji wspólnej.  

GŁOSOWANIE za przyjęciem poprawki: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że było to 

przedstawiane na komisji wspólnej.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami 

Swoi była negatywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za”, 6 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie stanowiska Rady Gminy w Ustroniu Morskim dotyczącego nieprawidłowości w 

wypełnianiu obowiązków przez Wójta Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością 

głosów. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że w związku z 

podjęciem uchwały dotyczącej zawiadomienia do Wojewody o nieprawidłowościach przy 

wykonywaniu obowiązków przez Wójta chciałaby powiedzieć, że  Klub Radnych Sami Swoi 

nie zgadza się z postawionymi zarzutami i pomimo, że nie podejmuje również wystosuje 

swoje do Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie przedstawi swoją opinię i swoje zdanie. 

Oznajmiła, że w związku z postawionymi zarzutami wobec Pana Wójta Gminy Jerzego 

Kołakowskiego przez klub Radnych Rady Gminy Porozumienie Razem w Ustroniu Morskim 

pismem skierowanym do Pana Wojewody Z dnia 18 lutego 2016 r.  informujemy, że 

zawiadomienie to wyraża jedynie stanowisko jednego większościowego klubu Rady Gminy i 

jest całkowicie odmienne od naszego  stanowiska. Jednocześnie zawiadamiamy Pana 

Wojewodę o nieprawidłowościach dostrzeganych przez nas przy wykonywanych 

obowiązkach przez Przewodniczącą Rady Gminy, dotyczących sposobu prowadzeniu obrad 

sesji i komisji wspólnych oraz rażącego naruszenia swoich obowiązków przy przekazaniu 

uchwały nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia l lutego br. do Pana 



str. 37 
 

Wojewody. Zgodnie Z art. 19 Ustawy o samorządzie gminnym oraz § 12, 13 i 20 statutem 

Gminy Ustronie Morskie do podstawowych obowiązków Przewodniczącego Rady należy 

min. podpisywanie i przekazywanie podjętych uchwał do właściwego wojewody. W dniu 9 

lutego br. Pani Przewodnicząca Rady otrzymała uchwałę podjęta na sesji 1 lutego br. 

Uchwała ta nie została podpisana przez Przewodnicząca Rady bez wskazania przyczyn 

takiego postępowania i przetrzymana do dnia 24 lutego br. (w tym dniu została podpisana 

przez Panią Przewodniczącą). W naszej ocenie jeśli w  przekazanej w dniu 9 lutego uchwale 

była „niezgodność  z głosowaniem i przebiegiem  sesji” odbytej l lutego br. Pani 

Przewodnicząca powinna powiadomić pisemnie o tym  wszystkich radnych oraz Wójta ze 

wskazaniem tych nieprawidłowości, które spowodowały, że nie podpisała przedmiotowej 

uchwały i nie skierowała jej tym samym do publikacji i do Regionalnej Izby Rachunkowej. W 

naszym przekonaniu takie działanie stanowi rażące naruszenie przepisów stanowiących o 

obowiązkach przewodniczących rad gminnych. Należy dodać, że Wójt pismem z dnia 8 

lutego br. skierowanym do Rady Gminy wezwał do usunięcia naruszenia prawa w podjętej l 

lutego br. uchwale wyrażając w ten sposób swoje stanowisko co do treści i sposobu podjęcia 

tejże uchwały na sesji rady. Przewodniczący, jak wynika z  naszej wiedzy nie odniósł się 

pisemnie do stawianych zarzutów. Uczynione zostało to dopiero 22 lutego br. w formie 

przekazanego  projektu uchwały za pośrednictwem Biura Rady wyrażającego stanowisko 

wobec wezwania do usunięcia naruszeń prawa przesłanego przez Wójta 8 lutego br. do Rady. 

Pani Przewodnicząca w naszym przeświadczeniu przyjęła nieprawidłową procedurę w 

stosunku do sposobu przekazywania uchwał do publikacji oraz załatwiania wezwań do 

usunięcia naruszenia prawa kierowanych do Rady przez organ wykonawczy. Konsekwencją 

czego była zwłoka w publikacji ww. uchwały. Warto dodać, że stanowisko wyrażone poprzez 

pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały W dniu 19 lutego br. o odrzuceniu wezwania do 

usunięcia naruszenia prawa otrzymanego od Wójta Gminy jest stanowiskiem posiadającego 

większość w Radzie Gminy Klubu Radnych Porozumienie Razem. Dlatego obiektywna ocena 

zgodności powyższej uchwały z przebiegiem sesji powinna należeć do organów 

zewnętrznych takich jak nadzór Pana Wojewody oraz Regionalna Izba Obrachunkowa, a nie 

samej Rady Gminy. Jednocześnie wyrażamy sprzeciw jako radni Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim przeciwko praktykom nierównego traktowania członków naszego klubu przez Panią 

Przewodniczącą Rady, będącą członkiem klubu mającego większość, podczas prowadzenia 

sesji i komisji wspólnych. Bycie członkiem mniejszościowego klubu w radzie gminy nie 

może być podstawą do odbierania głosu, skracania wypowiedzi, pozwolenia na wymianie 

stanowisk w omawiających kwestiach jednej stronie bez możliwości ustosunkowania się 

drugiej strony. Ponadto Pani Przewodnicząca w naszej ocenie dokonała czynności 

niedopuszczalnej. Na wniosek Wójta zwołana została sesja nadzwyczajna w dniu 26 lutego 

br. na godzinę 15:00, ale z powodów niezależnych - nagłe wezwanie organu zewnętrznego do 

przekazania podjętej w sprawie uchwały do godziny 13:00 - Wójt wystąpił o przesunięcie 

sesji na 11:00. Na sesję o godzinie ll:00 stawili się tylko radni jednego klubu oraz Pani 

Przewodnicząca Rady. Sesja jednak nie została przez Panią Przewodnicząca ani otwarta, ani 

zamknięta. Sesja została otwarta o godzinie 15:00. Pani Przewodnicząca wystąpiła o nie 

potrącanie diet radnych nieobecnych o ll:00 (głównie członkowie klubu, w którym jest Pani 

Przewodnicząca), ponieważ sesja w jej przekonaniu sie nie odbyła, a jednocześnie wystąpiła 

o nie potrącanie diety za nieobecność dla jednego z członków klubu większościowego na sesji 
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o godzinie 15:00. Takie działania są dla nas niezrozumiałe. Wszyscy radni zostali wybrani 

w wyborach powszechnych i reprezentują swoich wyborców i mają prawo do równego 

traktowania na forum rady. Niestety, takie zasady nie są stosowane w gminie Ustronie 

Morskie, co wywołuje nasz sprzeciw. Przewodniczący Rady powinien stanąć ponad 

podziałami w radzie i pełnić w sposób merytoryczny i profesjonalny swoje obowiązki. 

Jednocześnie jesteśmy poruszeni faktem ustalania terminów sesji i komisji w tej kadencji rady 

w godzinach popołudniowych i późno popołudniowych. Rozumiemy doskonale, że jest to 

wewnętrzna kwestia organizacyjna każdej rady, i że mogą incydentalnie mieć miejsce takie 

sytuacje, gdzie koniecznym jest spotkanie radnych nawet w godzinach wieczornych. Jednak 

niezrozumiałym dla nas jest fakt, że mimo naszych wniosków o zwoływanie sesji w 

godzinach pracy urzędu (często konieczny jest udział etatowych pracowników 

merytorycznych urzędu gminy i jednostek organizacyjnych) posiedzenia rady rozpoczynają 

się o 14:00 lub nawet 17:00. Funkcja radnego jest funkcją społeczną nie zarobkową, a art. 25 

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym pozwala zwolnić radnego od pracy zawodowej celem 

wzięcia udziału w posiedzeniu rady. Nadmienić trzeba, że spośród 15 radnych tylko kilkoro 

pracuje na etacie. W naszym przeświadczeniu takie postępowanie zaprzecza zasadom 

współżycia społecznego i jest kolejnym przejawem ignorowania głosu (nierównego 

traktowania) grupy radnych będących w mniejszości. Reasumując wszystkie wyżej 

wymienione praktyki i działania podejmowane przez Panią Przewodniczącą Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim, spowodowały, że nasz klub radnych składa na ręce Pana Wojewody 

niniejsze zawiadomienie w trosce o poszanowanie praw wszystkich członków rady oraz 

właściwe wywiązywanie się z obowiązków ustawowych i statutowych przewodniczącego 

rady.  

 

Druk nr 10 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim w okresie od 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że zgodnie z § 95 ust. 1 

Statutu Gminy Ustronie Morskie - Uchwała Nr XIII/73/2003 z  dnia 08 grudnia 2003 roku- 

Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 31 marca każdego roku ~ roczne 

sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim. W 2015 roku Komisja Rewizyjna 

działała na podstawie planu pracy zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

Nr III/23/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. Komisja przeprowadziła 5 kontroli planowanych, 

2 zlecone przez Radę Gminy (wydatki Wójta, dożynki) oraz rozpatrzono 2 skargi. Protokoły z 

kontroli oraz posiedzeń Komisji znajdują się w Biurze Rady Gminy - każdorazowo 

przedkładano je do zapoznania Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.  

 

1. Kontrola Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.  
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Kontrolę przeprowadzono w dniach: 24-25.02.2015 r. Z czynności tej sporządzono protokół, 

w  którym zawarto nieprawidłowości oraz wnioski, a całość, przedłożono i odczytano Radzie 

w trakcie sesji w dniu 28 maja 2015 roku.  
 

2. Rozpatrzenie skargi: Pana Grzegorza Pytlocha na bezczynność Wójta Gminy ~  który 

będąc odpowiedzialnym w zakresie segregacji odpadów stałych, nie podstawił  niezbędnego 

wyposażenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej W Ustroniu Morskim przy ul. Bolesława 

Chrobrego 78 i 78A. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 kwietnia 2015 roku - skargę 

uznano za nie zasadną. W dniu 29 kwietnia 2015 r. ~ Rada w sprawie przyjęła Uchwałę nr 

V1/62/2015.  
 

3. Kontrola bezpieczeństwa dzieci na publicznych boiskach i placach zabaw udostępnionych 

w gminie oraz bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkoły.  
 

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 23-24.04.2015 r. Z czynności tej sporządzono protokół, 

w którym zawarto nieprawidłowości oraz wnioski, a całość, przedłożono i odczytano Radzie 

w trakcie sesji w dniu 28 maja 2015 roku.  
 

4. Kontrola w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok.  
 

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21 maja 2015 roku. Komisja dokonała oceny wykonania 

budżetu Gminy za rok ubiegły oraz przygotowała wniosek w sprawie absolutorium. Po 

rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok postanowiła pozytywnie 

zaopiniować jego wykonanie i zwróciła się do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Przyjęto Uchwałą nr 

VIII/74/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.  

 

5. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

Kontrolę przeprowadzono w dniach 28-29.09.2015 roku. Z czynności tej sporządzono 

protokół, w którym zawarto wnioski oraz potrzeby jednostki organizacyjnej. Całość, 

przedłożono i odczytano Radzie w trakcie sesji w dniu 29 października 2015 roku.  
 
6. Rozpatrzenie skargi: Pani Marii Biazik na działalność Wójta Gminy - w sprawie 

wykonania wyroku orzeczonego przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu. Posiedzenie Komisji 

odbyło się w dniu 20 października 2015 roku ~ skargę uznano za nie zasadną. W dniu 29 

października 2015r. - Rada w sprawie przyjęła Uchwałę nr XII/109/2015.  
 

7. Kontrola wydatków Wójta Gminy Ustronie Morskie związanych z rozliczeniem podróży 

służbowych krajowych i zakupu usług pozostałych od 01 stycznia do 30 września 2015 roku.  
 

Kontrole przeprowadzono 20 października 2015 roku. Komisja nie stwierdziła w trakcie 

kontroli nieprawidłowości. Przestrzegane są przepisy ustawowe i zarządzenia wewnętrzne 

obowiązujące w jednostce samorządowej. Ustaliła, że nie zostały przekroczone założenia 

wynikające z planowanej kwoty w budżecie. Z czynności tej sporządzono protokół, w którym 

zawarto analitykę wydatków. Całość, przedłożono i odczytano Radzie w trakcie sesji w dniu  

02 grudnia 2015 roku.  
 

8. Kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy - 

wykorzystywanie środków finansowych uzyskanych z budżetu gminy w 2014 roku pod kątem 

celowości i gospodarności.  
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Kontrolę przeprowadzono 22 października 2015 roku. Z czynności tej sporządzono protokół, 

w którym zawarto analitykę wydatków. Całość, przedłożono i odczytano Radzie w trakcie 

sesji w dniu 02 grudnia 2015 roku.  
 

9.  Kontrola wydatków związanych z organizacją Gminnego Święta Plonów „Dożynki 2015”.  
 

Kontrolę rozpoczęto 23 października 2015 roku. Z czynności tej sporządzono protokół, w 

którym zawarto analitykę wydatków oraz wnioski. Całość wraz załącznikami oraz pisemnymi  

pytaniami i odpowiedziami, przedłożono i odczytano Radzie w trakcie sesji w dniu 02 

grudnia 2015 roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wprowadza druk 

numer 11 w sprawie zmiany uchwały numer 145 podjętej 18 marca 2016 roku oraz druk 

numer 12 w sprawie zmiany uchwały 146 podjętej w dniu 18 marca 2016 roku.  

Mecenas Marta Thiele – Staszewska powiedziała, że chodzi o kwestię związaną z błędem, 

który jest w ostatnim § 3. Zamiast stwierdzenia, że uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia jest zapis podpisania. Podpisanie jest czynnością techniczną, a podjęcia jest 

działaniem rady więc absolutnie nie są to równorzędne rzeczy dlatego najbezpieczniej jest 

przyjąć je w identycznej treści tylko ze zmianą uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a 

nie podpisania.  

Radny Stanisław Bęben zapytał się jak to się ma z porządkiem dnia. Dopytywał, kiedy 

dokonuje się zmian w porządku dnia. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w każdym 

momencie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że przed chwilą podjęto 

dwie uchwały. W druku nr 4 w § 3 jest: uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, w 

druku numer 5 jest również zapis: uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Powinno 

być podjęcia. Druk nr 4 zmieniamy na druk nr 11 i wprowadzamy autopoprawką oraz druk nr 

5 jako druk nr 12 i wprowadzamy autopoprawką.  

GŁOSOWANIE za rozszerzeniem porządku posiedzenia: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

Przerwa 

Po przerwie.  

Druk nr 11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 

2016 – 2019 – dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Uchwała numer XX/151/2016 z dnia 18.03.2016 roku w sprawie „Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy 

Ustronie Morskie na lata 2016-2019” wprowadza się zmianę w § 3, gdzie brzmi uchyla się 

uchwałę numer XX/145/2016 z dnia 18.03.2016 roku i wprowadza się  § 4 uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ustronie Morskie na lata 

2016 - 2019 została podjęta większością głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ostatni druk był nr 9. 

Sprawozdanie przechodzi na nr 5, 5 informacja Wójta Gminy z działalności w okresie 

międzysesyjnym przechodzi na 6, Interpelacje i zapytania przechodzą na 7, wolne wnioski na 

8, zamknięcie sesji przechodzi na punkt nr 9. Druk numer 10 wprowadza się uchwałę numer 

151.  

 

Druk nr 12 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie 

na lata 2016-2018 – dyskusja, podjęcie uchwały: 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wprowadza się w § 3 

uchyla się uchwałę numer XX/146/2016 z dnia 18.03.2016 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 2016-2018 i wprowadza 

się § 4 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XX/152/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 18 marca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 

2016 - 2018 została podjęta większością głosów.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przeprasza za zaistniałą sytuację.  

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wie, że było zgromadzenie Rybackiej Grupy Lokalnej 

Morze i Parsęta. Zapytał, jakie tematy były poruszane.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na spotkaniu był Pan 

Marek Iwańczyk. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że było walne zgromadzenie. Dodał, że Kołobrzeg 

uzyskał mniejszą rybackość, 11 000 000,00 zł do podziału na 5 gmin: Kołobrzeg, Ustronie, 

Rymań, Siemyśl i Gościno. Dodał, że zostanie zmniejszona liczba delegatów z 19 do 9, gdzie 

3 będzie samorządowców, 4 z rybactwa i pozostałe osoby będą to osoby fizyczne. Do 

podziału jest kwota 9 680 000,00 zł , a prowadzenie biura przez 6 lat pochłonie 1 500 000,00 

zł. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że proponuje połączyć punkt 7 interpelacje i zapytania z 

punktem 8 wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie bo chciałaby 

przedstawić wszystkie interpelacje, które wpłynęły do Biura Rady. 

7. Interpelacje i zapytania. 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, czy sołtys wsi Kukinka ma prawo głosu 

w każdym momencie sesji bez prawa głosowania. Powiedział, że skoro został mu głos 

odebrany chciałby się dowiedzieć 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy Sołtys ma jakieś 

pytanie. Powiedziała, że nie prawdą jest, że głos został zabrany, tylko nie w tym momencie 

były pytania. Powiedziała, że sołtys ma prawo głosu w każdym momencie. 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że prosi, aby na przyszłość mu ten 

głos dać, ponieważ nie jest tu w celach prywatnych, ale w celach społecznych. Powiedział, że 

siedzi z tyłu i widzi, a jeden z Panów powiedział, że tak nie głosował. Dodał, że wiejskie 

zebrania są nagrywane, kaperowane. Na dzisiejszej sesji an Tomala się dwa razy wstrzymał, 

po za tym głosowanie było Klub Radnych Sami Swoi, Klub Radnych Porozumienie Razem. 

Dla nas Porozumienie Razem czy Klub Sami Swoi nie ma żadnego znaczenia. Oznajmił, że 

dla niego prywatnie nie ma to znaczenia, Radni pracują dla dobra mieszkańców, a nie dla 

klubu. Dopowiedział, że takie podziały go strasznie zadziwiają i od jakiegoś czasu przygląda 

się głosowaniom, gdzie jest cała opozycja za. Oznajmił, że jeśli to będzie nagrywane to może 

kiedyś pokażą to swoim wnukom i powiedzą, że babcia czy dziadek głosował tak i dlatego w 

Ustroniu jest to czy to, a w Kukince masz to, albo nie masz. Apelował, aby Radni głosowali 

tak, aby mieć czyste sumienie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Pani Joanna obsługująca Biuro Rady 

przekazała notatkę służbową dot. omyłkowego zamieszczenia na BIPie 19.02.2016 roku 

materiału. Powiedział, że ponieważ Pan Radny na ostatnim posiedzeniu postawił zapytanie, 

czy zarzut, jak to się mogło stać, że o 19:21za pomocą systemu bip została dokonana zmiana 

w tym systemie poza Urzędem Gminy. Pani sekretarka ds. obsługi Rady Pani Joanna Korczyk 

przygotowała notatkę w celu wyjaśnienia. Dodał, że Pani Joanna stwierdza, że dokonała tego 

zamieszczenia w pierwszej kolejności omyłkowo. Po zakończeniu posiedzenia komisji 
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wspólnej wyjaśniła sprawę z informatykiem Urzędu Gminy, po czym działając w jej odczuciu 

dla dobra Gminy zadecydowała o usunięciu projektu z zakładki uchwały. Informatyk jak 

wynika z jej wiedzy uczynił to niezwłocznie 19 lutego br. o godzinie 19:21 za pomocą 

przeglądarki internetowej oraz haseł dostępu do CMS (system zarządzania treścią bip), 

którym posługuje się za zgodą Wójta Gminy. Dodał, że Informatyk ma do tego upoważnienie, 

często zdarzają się takie sytuacje, że nawet jak jest na urlopie, a jest konieczna jakaś zmiana 

czy publikacja ma do tego pełne prawo. Żyjemy w XXI wieku i nie trzeba przychodzić do 

urzędu, żeby coś wprowadzić. Pewne sprawy można robić zdalnie. Dopowiedział, że do 

nieporozumienia doszło w chwili, gdy Pani Joanna przekazała na punkt wymiany projekt 

uchwały z wpisanym odręcznie kolejnym numerem uchwały, co spowodowało,  że 

Informatyk odebrał projekt, jako uchwałę. Jednocześnie zaznacza, że projekt odebrany przez 

Radnych za uchwałę nie był podpisany elektronicznie przez Panią Przewodniczącą, nie miał 

nadanego numeru powstałego po podpisaniu dokumentu elektronicznie jak i również nie 

posiadał w stopce informacji podpisany. W związku z zaistniałą sytuacją Pani Joanna 

przeprasza za zaistniałą sytuację i dokona wszelkich starań, aby do takich zdarzeń więcej nie 

doszło. Dodał, że ma nadzieję, że wszystko jest już jasne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie za bardzo. Zapytał, jak może być umieszczone coś 

w BIPie i po kilku dniach zostać zmienione. Dodał,  że pozwoli sobie poszukać kiedy 

uchwała została zamieszczona. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie trzeba szukać, bo wszystko jest w 

notatce służbowej. Podkreślił, że zamieszczono 1 lutego, a zostało cofnięte 19 lutego po tym, 

jak jeden z radnych na komisji wspólnej zwrócił uwagę. Dodał, że zdarzają się takie sytuacje, 

nikt nie jest maszyną. Dopowiedział, że Pan Marek może żądać konsekwencji z tego tytułu, 

ale myśli, że jest to w roli Wójta w tym momencie. Podziękował, że Radny zwrócił na to 

uwagę. Powiedział, że urząd przygotował oświadczenie dla wszystkich Radnych. W związku 

z tym, że wpływają interpelacje i jest ich coraz więcej i są też wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej składane przez Radnych również jako osoby prywatne przygotował 

oświadczenie związane z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych, 

zobowiązujące do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia, do których mam lub będę miał dostęp w związku z wykonywaniem funkcji 

Radnego Rady Gminy w Ustroniu Morskim jak i również zobowiązuje się do przestrzegania 

wszelkich procedur obowiązujących w jednostce organizacyjnej dot. ochrony danych 

osobowych. Nadmienił, że wszyscy pracownicy urzędu mają podpisane takie oświadczenie w 

każdy w swoim zakresie, ponieważ są osoby, które maja dostęp do informacji i te, które  

mogą przetwarzać informacje. Dodał, że Radni są osobami, które mają dostęp do informacji. 

Powiedział, że dobrym przykładem jest sytuacja, gdzie Radny Rymaszewski występował o 

dostęp dokumentów związanych ze sprawą, gdzie został poproszony o podpisanie 

oświadczenia do tej sprawy. Poprosił Przewodniczącą o rozdysponowanie oświadczeń. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy procedura jest dopuszczalna, czy jest to tylko i 

wyłącznie wymysł, czy jest to proceduralne stanowisko Rady. Dopytywał, czy gdziekolwiek 

się stosuje coś takiego. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że będąc w grudniu na szkoleniu zadał min. 

pytanie. Dodał, że jest to potraktowane jako dobra praktyka i dobra wola Radnych. Nie ma 

takiego obliga do Państwa Radnych, ale załatwia pewne rzeczy i nie zostawia niedomówień.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że na każdym etapie Radni mają dostęp do informacji i 

na każdym etapie mogą z niej skorzystać. Nie będzie podpisywać żadnego dokumentu, 

zobowiązania, bo jest to wymuszenie określonego zachowania.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to niezrozumienie sytuacji. Dodał, że 

nikt nie robi tego złośliwie. Dodał, że Państwo Radni zrobią jak będą chcieli. Ten Radny, 

który nie będzie chciał podpisać to nie podpisze. Dopowiedział, że ma przygotowane wg 

nazwisk członków rady. 

Mecenas Marta Thiele - Staszewska powiedziała, że jest to wolna wola. Dodała, że w 

niektórych samorządach przyjmuje się taką praktykę i są takie oświadczenia podpisywane. 

Jeśli Radny nie ma ochoty to go nie podpisze. Każdy indywidualnie podejmuje tą decyzję.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że  Radni mają 

dostęp do informacji publicznej, mają prawo pytać i uzyskać informację. Dodał, że powinni 

uzyskać informację tak zanonimizowaną, przygotowaną, przetworzoną, aby Radni mogli się 

tą informacją podzielić z mieszkańcami w których imieniu występują. Jeśli podpiszą takie 

oświadczenie, ograniczą swój dostęp do wiadomości.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie ograniczą w żadnym zakresie jeśli 

chodzi o dostęp do wiadomości.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że  nie chodzi o 

dostęp do informacji, a o przekazanie dalej tych wiadomości.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli przy przekazywaniu materiałów 

dojdzie do Radnych nieopatrznie informacja, która nie powinna wyjść na zewnątrz to wtedy 

Radni mają podpisane oświadczenie, że nie powinni jej udostępniać zgodnie z ustawą, a cała 

reszta informacji jest jak najbardziej dostępna. Oznajmił, że kto będzie chciał to podpisze, a 

kto nie to nie podpisze.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że chciałby znać podstawę prawną takiej interpretacji, 

jeżeli nie to sam wystąpi do rzecznika w tej sprawie, czy to nie jest naruszenie prawa i 

wymuszenia na Radnych określonego zachowania. Zapytał Mecenas czy jest to zgodne z 

prawem czy jest to wymysł Urzędu Gminy. 

Mecenas Marta Thiele - Staszewska powiedziała, że jest to zgodne z prawem i nie jest to 

wymysł. Oświadczenie nie jest obowiązkiem, żaden przepis prawa nie nakłada na radnego 

takiego obowiązku. Absolutnie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że ktoś Radnym zaufał, a Urząd chce ograniczyć 

możliwość działania.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przekazał oświadczenia do Biura Rady. Powiedział, że 

ma prośbę wynikającą z czystej praktyki  i prosi, aby Radni pochylili się nad nią. Po półtora 

rocznej praktyce i współpracy z Biurem Rady prosi o potwierdzanie e-maili z Biura Rady. 

Niestety nie wszyscy potwierdzają. Dużo spraw by to ułatwiło. Powiedział, że następna 

sprawa jaka przyszła na myśl do rozważenia, to przekazywanie materiałów sesyjnych w 

formie elektronicznej. Poprosił o rozważenie takiej możliwości. Dodał, że w Radzie są trzy 

osoby, które pobierają wydruk i to rozumie, i będzie to szanować jak i również zrozumie, jeśli 

pozostali Radni nie będą chcieli dostawać materiałów na sesję w wersji elektronicznej. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że zejście na plażę nr 15 na ulicy Granicznej 

zostało zamknięte. Dodał, że obok zejścia prowadziła ścieżka leśna, którą można było dojść 

do plaży. Od ulicy Cichej przejście to jest zagrodzone. Czy wiadomo dlaczego i na jak długo 

zagrodzono.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sprawdzi co tam się mogło stać.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy pismo z Zarządu Dróg satysfakcjonuje Urząd, dopytywał 

czy ktoś z Urzędników uczestniczył w lustracji dróg powiatowych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, o które pismo chodzi. 

Radny Marek Leciaho powiedział,  że chodzi o pismo, gdzie Zarząd Dróg Powiatowych nie 

stwierdza żadnych ubytków i zagrożenia bezpieczeństwa. Zapytał,  czy któryś z Urzędników 

uczestniczył w lustracji tych dróg, ewentualnie czy policja uczestniczyła, czy Urząd dostał 

protokół 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gdyby to nie była godzina 18:30 

przyniósłby zdjęcia z komputera pracownika.  

Radny Marek Leciaho powiedział,  że jaki jest stan dróg powiatowych wszyscy widzą.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina ma wiele pretensji do Zarządu 

Dróg co dało swój wyraz na spotkaniu posiedzenia Zarządu w którym uczestniczył wraz z 

Dyrektorem Czachorowskim i Panem Wójtem. Na zebraniu były omawiane kwestie 

porozumienia, zwiększenia puli pieniędzy jak i również mówiono o tym, jaki jest stan dróg. 

Dodał, że Pan Starosta powiedział, że jest kategoryzacja dróg wg oceny Zarządu Dróg drogi 

powiatowe na terenie Gminy Ustronie Morskie utrzymują się w takim standardzie w jakim 

powinny się utrzymywać, przyjadą na wiosnę i połatają. Oznajmił, że Urząd może tylko 

monitować. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy można trochę wpłynąć na tego pana co kupił 

działkę przy basenie. Dodał, że jest tam straszny bałagan. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przekaże petycję właścicielowi, Radnemu 

Powiatowemu, ale nie wie jakie będą tego skutki.  
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Radny Marek Leciaho zapytał, jak wygląda problem ulicy Wojska Polskiego od 

skrzyżowania z Chrobrego i Marynarki Wojennej jeżeli chodzi o powstające rozlewiska po 

olbrzymich opadach deszczu. Problem jest z deszczówką od 40 lat i stoimy cały czas w 

miejscu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że oświadczenia 

majątkowe należy składać do 30.04.2016 r.  wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wraz z 

kserokopią pitu. Powiedziała, że jeśli nie ma żadnych pytań chciałaby przedstawić 

interpelacje. Dodała, że interpelacji było 9. 

Radny Denis Tomala powiedział, że wnioskuje, aby  odstąpić od czytania interpelacji, 

ponieważ jest już późna pora. Lepiej wysłać elektronicznie.   

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że był  zarzut i je 

odczyta. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że był to jego zarzut. Logika wskazuje, żeby od niego 

odstąpić nie mniej jednak nie jest to jego wymysł, tylko zapis w statucie. Jak się zmieni statut, 

to nie będzie sie czytać. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wszyscy dostają na 

e-mail, a osoby nie obsługujące poczty elektronicznie dostają wersję papierową na półeczkę.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że tego statutu nie tworzył. Tak jest zapisane. Już raz go 

informowano, że powinien korzystać ze statutu. Jest określona forma informowania, zmieńmy 

to w statucie i wtedy będzie wszystko prawidłowo. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Denisa Tomali 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że  z całej 

dyskusji wynika, że jest nagła konieczność zajęcia się statutem chociaż z tego względu, że 

ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera już zapisu, że Przewodnicząca Rady reprezentuje 

Radę na zewnątrz, sprawozdań międzysesyjnych. Są sprawy, które się wykluczyło, a w 

naszym statucie to jest. Dodał, że jako Klub Radnych są w stanie przygotować uchwałę 

inicjującą powołanie komisji statutowej i na następną sesję proponuje, aby taka podjąć.  

8. Wolne wnioski. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zgodnie ze statutem § 79 pkt. 1, §82 pkt. 2, § 84 pkt. 

5, § 85 składa wniosek o przeprowadzenie kontroli kompleksowej komisji rewizyjnej 

rozliczenia wykonania zadania w latach 2009-2010 przez firmę Holger Roock odtworzenie 

istniejących ostróg w morzu W 5 i W 11. 
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Radny Marek Leciaho zapytał, czy dotyczy to tylko roku 2009 - 2010. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że całości 2009-2010. Ta firma 2009-2010 pracowała, 

zeszła w 2010 roku, kiedy rozwiązana została umowa. Cała sprawa się toczy 2013 rok, 2014 

rok. W sierpniu był wyrok sądu,  w 2016 roku ostateczny wyrok sądu administracyjnego. W 

związku z tym rozliczenie całości sprawy i przedstawienie sprawy. Oznajmił, że jego 

nazwisko kilka razy padało podczas rozmów, nie czuje się winny dlatego chciałby, aby to 

zostało w jakiś sposób przedstawione. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy wniosek dotyczy 

przeprowadzenia inwestycji, całości sprawy. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że kompleksowo całości sprawy od ogłoszenia przetargu, 

skład komisji, kto odbierał prace. Zbadanie całej sprawy. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Zenona Wajgerta 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 1 głosy „wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła XX sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

 

Czas trwania sesji : 14:00 – 18:55 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 

  

 

 


