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PROTOKÓŁ NR XXII/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 26 MARCA 2012 R. 

 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXII Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. Następnie powitał Radnych oraz pozostałych uczestników Sesji.  

Na posiedzeniu obecnych było piętnastu radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1              

do niniejszego protokołu)- Przewodniczący stwierdził więc quorum. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XIX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r., 

d) przyjęcie protokołu nr XX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2012 r. 

2. Wystąpienie pełnomocnika Gminy dotyczące postępowania sądowego przeciwko 

„Eiffage Budownictwo Mitex” S. A. w Warszawie. 

3. Informacja o prowadzonej inwestycji na plaży przy ul. Nadbrzeżnej - budowa mola. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

2) Druk nr 2- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                   

w 2013 r.- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukini- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

6) Druk nr 6- zmieniający uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 
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8) Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy w Sianożętach- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

9) Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

10) Druk nr 10- w sprawie stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy                      

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP 

w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 r. - dyskusja, podjęcie uchwały. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku. 

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

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący poprosił o przedstawienie zgłoszonej przed Sesją przez Wójta Gminy 

koniecznej autopoprawki do jednego z projektów uchwał. 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek wyjaśniła, iż zaistniała konieczność wprowadzenia 

dwóch zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. – druk nr 1. 

Jedna zmiana dotyczy zwiększenia środków na inwestycję „Budowa i przebudowa drogi               

do gruntów rolnych Gwizd- Grąbnica”. Zwiększenie zabezpiecza się z rezerwy inwestycyjnej 

na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. 

Druga zmiana dotyczy przeznaczenie środków uzyskanych z tytułu odszkodowania za szkody 

na remont moli i zajeść na plaży. Proponowane zmiany uzyskały pozytywne opinie Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

 Przewodniczący poinformował, iż proponuje także rozszerzyć porządek obrad                   

o dodatkowy projekt uchwały. Projekt ten był opiniowany przez komisje na Wspólnym 

posiedzeniu komisji. Dodatkowy projekt uchwały- w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do ustalenia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy w kwestii złożonej korekty do podatku 

rolnego i od nieruchomości za lata 2007- 2011, proponuje się umieścić w pkt. 5 ppkt. 11 

porządku obrad. 

Porządek obrad po zmianach: 

11. Sprawy organizacyjne: 

e) otwarcie, 

f) stwierdzenie quorum, 

g) przyjęcie protokołu nr XIX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r., 

h) przyjęcie protokołu nr XX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 22 lutego 2012 r. 

12. Wystąpienie pełnomocnika Gminy dotyczące postępowania sądowego przeciwko 

„Eiffage Budownictwo Mitex” S. A. w Warszawie. 
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13. Informacja o prowadzonej inwestycji na plaży przy ul. Nadbrzeżnej - budowa mola. 

14. Głos mieszkańców. 

15. Przedstawienie projektów uchwał: 

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

2) Druk nr 2- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                   

w 2013 r.- dyskusja, podjęcie uchwały; 

3) Druk nr 3- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukini- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

4) Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                           

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

5) Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

6) Druk nr 6- zmieniający uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

7) Druk nr 7- w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

8) Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy w Sianożętach- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

9) Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

10) Druk nr 10- w sprawie stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy                      

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP 

w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 r. - dyskusja, podjęcie uchwały, 

11) Druk nr 11- w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn 

zaistniałego stanu rzeczy w kwestii złożonej korekty do podatku rolnego                                  

i od nieruchomości za lata 2007- 2011- dyskusja, podjęcie uchwały. 

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku. 

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

18. Interpelacje i zapytania. 

19. Wolne wnioski. 

20.  Zamknięcie sesji. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach: 

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

Porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. 
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Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XIX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia                      

31 stycznia 2012 roku. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia                      

14 lutego 2012 roku. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. WYSTĄPIENIE PEŁNOMOCNIKA GMINY DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

SĄDOWEGO PRZECIWKO „EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX” S. A. W WARSZAWIE 

 Głos zabrała pani Marta Thiele- Staszewska- prawnik reprezentujący Gminę           

Ustronie Morskie w procesie sądowym. Przedstawiła przebieg sprawy: 

Spółka „Mitex” pozwała Gminę Ustronie Morskie o to, że Gmina niesłusznie osądza ją i żąda 

odszkodowania, gdyż to nie z winy Spółki doszło do niewykonania umowy w ramach prac 

budowlanych Centrum Sportowo- Rekreacyjne „Helios”. Spółka uważa, iż Gmina chciała 

wykonania większej ilości robót niż było ustalone w umowie. Gmina w odpowiedzi                   

na wniosek przedstawiła stanowisko, iż to ona jest poszkodowana i poniosła straty,                  

które przedstawiono na kwotę znacznie większą, niż pozew Spółki „Mitex”.                          

Spółka stwierdziła wtedy, że ich roszczenie opiewa na tę samą kwotę. Gmina jednak               

wraz z upływem czasu przekonała się, że straty stanowią minimalnie mniejszą kwotę, swoje 

roszczenie ograniczyła do połowy. 

 Pani Thiele- Staszewska poinformowała, że w tym miejscu sprawa na razie stanęła, 

ponieważ zmienił się sędzia prowadzący. Należy poczekać, aż nowy sędzia zapozna                

się ze wszystkimi aktami, jest ich wiele. W dokumentacji sprawy znajdują się opinie biegłego 

i wyceny strat. Sprawa trwa już kilka lat i jak stwierdziła pani mecenas „końca nie widać”. 

Pojawiają się sygnały, że Spółka chciałaby się porozumieć, jednak zmienił się Zarząd               

i niewiadomo jakie stanowiska zajmie nowa władza. Po tych słowach pani Marta Thiele- 

Staszewska podziękowała za uwagę. 

Radny Andrzej Basarab zabrał głos jako kolejny. Zapytał czy umowa Gminy ze Spółką                

jest ważna? W odpowiedzi od pani prawnik usłyszał, że tak. Następnie Radny stwierdził,                    

iż Spółka od początku dawała sygnały o tym, że ekipa budowlana zejdzie z placu budowy. 

Dodał, że nie może zgodzić się z twierdzeniem, iż Gmina żądała wykonania więcej prac             

niż stanowiły zapisy umowy. Paragraf 12 punkt 3 umowy jasno określa zasady i według 

Radnego powinno to być furtką dla Gminy w sporze. Małymi krokami Gmina wiele osiągnie, 

wygra sprawę, 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że to jest kierunek, który Gmina obrała.                

Dodał, że nie można wyjawiać wszystkich szczegółów sprawy, ponieważ nie sprzyjałoby                      

to prowadzonym negocjacjom. Spór ciągnie się już kilka lat, należy go w  końcu zakończyć. 

Kto jest cierpliwy osiąga sukcesy. 
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Po tych słowach Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do kolejnego punktu.                  

Pani mecenas Marta Thiele- Staszewska opuściła salę obrad. 

 AD. 3. INFORMACJA O PROWADZONEJ INWESTYCJI NA PLAŻY PRZY                                     

UL. NADBRZEŻNEJ - BUDOWA MOLA 

 Przewodniczący Rady poinformował, że inwestor był zaproszony na dzisiejszą sesję. 

Jednak z powodów rodzinnych nie mógł przybyć na posiedzenie, w związku z tym złożył                

w Biurze Rady pisemne oświadczenie w sprawie prowadzonej inwestycji (kserokopia pisma 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)- Przewodniczący odczytał oświadczenie. 

Inwestor w rozmowie z Przewodniczącym zadeklarował, że w najbliższym czasie postara              

się przedstawić Radzi szczegóły inwestycji. Przewodniczący zapytał czy pan wójt chce                 

coś powiedzieć odnośnie tej inwestycji? 

Wójt Gminy stwierdził, że do tej pory na plaży przy placu budowy utrzymywany                       

był porządek. Inwestor deklaruje, że do 26 maja zakończy pierwszy etap budowy.                    

Nie ma powód do niepokoju. 

Radny Mirosław Szymanek uznał, że odczytane oświadczenie jest deklaracją, że do 26 maja 

miejsce inwestycji nie będzie już placem budowy, molo będzie po odbiorach budowlanych                

i będzie ogólnodostępne. Zapytał jakie działanie podejmie Urząd jeśli budowa będzie miała 

poślizg w czasie? 

Wójt odpowiedział, że termin zakończenia do końca maja jest dla Gminy do przyjęcia. 

Wojewoda wydał decyzję w tej sprawie. Jeżeli pojawiłoby się realne zagrożenie terminu, 

Gmina będzie musiała wystąpić do Wojewody o unieważnienie pozwolenia na budowę. 

Wiązałoby się to z usunięciem pali w morzu. Jest to jednak bardzo drogie zadanie.                 

Wbicie pali stanowi najdroższy etap inwestycji, dlatego inwestorowi zależy na terminowym 

ukończeniu zdania. 

 AD. 4. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Pan Paweł Januszewski zapytał czy korzystanie z mola spacerowego budowanego             

na plaży przy ul. Nadbrzeżnej będzie płatne? W odpowiedzi usłyszał, że będzie 

ogólnodostępne, niepłatne. 

 Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski poruszył temat wypalania traw. Poprosił 

Wójta o zwrócenie uwagi na ten problem. Nagminnie ludzie podpalają swoje pola.               

Poprosił o obciążanie właścicieli działek kosztami i karanie ich. Niekontrolowane wypalanie 

zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Pan Sołtys uważa, że karanie będzie przestrogą                

dla innych. 

Wójt odpowiedział, że to ustawowo jest karalne, jednak trudno jest ostatecznie kogoś ukarać, 

udowodnić. Zazwyczaj właściciele tłumaczą się, że ktoś złośliwie im podpalił. W tym okresie 

co roku jest plaga podpaleń. Problem jest monitorowany przez policję i straż pożarną. 
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 Jako kolejny o głos poprosił pan Ryszard Grala. Odniósł się do podpaleń.               

Uważa, że brakuje w tej sprawie akcji informacyjnej o skutkach. Następnie pan Grala zapytał 

czy maszt telefonii komórkowej zniknie z budynku Straży Pożarnej w najbliższym czasie,     

czy on ma dalej działać w tym temacie? Kolejnym tematem poruszonym przez pana Gralę 

było zaciemnianie plaży przez budynki na klifie. Mieszkaniec uważa, że spowoduje to,                  

iż turyści w sezonie nie będą chcieli nas odwiedzać. 

Wójt Gminy odpowiedział, że firma zaproponowała większą kwotę za możliwość dalszej 

dzierżawy dachu OSP, ale on nie zgodził się. Gmina nie podpisze kolejnej umowy. Następnie 

dodał odnośnie zaciemniania plaży, że to wygląda tak teraz, w sezonie słońce z innej 

perspektywy oświetla plażę, w związku z tym budynki nie rzucają cienia na plażę w takim 

stopniu jak teraz. 

Radny Szymanek stwierdził, że w sprawie masztu telefonii komórkowej są pewne powiązania. 

Jeżeli nadajnik zniknie stamtąd to telefony komórkowe w danej sieci będą miały słabszy 

zasięg. Firma nie buduje nic w zamian, trzeba to wziąć pod uwagę. 

Radny Marek Rojek wyjaśnił, iż wszystkie sieci odbierają sygnał z tych samych nadajników. 

Radny Basarab poparł stanowiska Radnego Szymanka. Uznał, że należy zapytać firmę               

czy sieć dalej będzie funkcjonować na naszym terenie. Jeżeli okaże się, że telefony w danej 

sieci nie będą działać to turyści będą zawiedzeni. 

Wójt Gminy ponownie zabrał głos. Powiedział, iż antena faktycznie jest za niska.                    

Idąc za głosem mieszkańców, którzy pisali petycje o likwidację, Gmina musi to zrobić.             

Jest do tego okazja, bo kończy się umowa i można zmusić firmę do zmiany lokalizacji 

usytuowania masztu. Gmina może pomóc w znalezieniu nowej lokalizacji. Firma na pewno 

będzie poszukiwać nowych wariantów. W razie czego jest do dyspozycji jeszcze wiele innych 

sieci komórkowych. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 AD. 5. PRZYJĘCIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

1) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok – przedstawiła Izabela Kmiecik 

vel Kaczmarek Zastępca Głównego Księgowego. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

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

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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2) Druk nr 2- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego                   

w 2013 r. – przedstawiła Izabela Kmiecik vel Kaczmarek Zastępca Głównego 

Księgowego. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 12 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”            

i 1 „wstrzymuje się”. 

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r. została 

przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

3) Druk nr 3- w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukini – przedstawiła 

Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kukini została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4) Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie 

Morskie – przedstawiła Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/148/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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5) Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości – 

przedstawiła Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/149/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6) Druk nr 6- zmieniający uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę – 

przedstawiła Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/150/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

zmieniający uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

7) Druk nr 7- w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości – przedstawiła 

Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA 

 Wójt Gminy powiedział, że teren, o którym mowa znajduje się w bardzo atrakcyjnym 

miejscu. Przetarg nie został jednak rozstrzygnięty. Ogłaszanie kolejnego przetargu spowoduje 

komplikację czasową. Bezprzetargowa forma oddania nieruchomości w dzierżawę                   

jest bardziej oszczędna. Z pośród złożonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza                    

i najbardziej atrakcyjna oferta. 

Radny Andrzej Basarab zapytał jaki jest termin składania ofert? 

Pani Świecka w porozumieniu z panem Wójtem odpowiedziała, że jutro do wiadomości 

publicznej zostanie podany termin. 

ZAMNKIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 
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Uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8) Druk nr 8- w sprawie nadania nazwy ulicy w Sianożętach – przedstawiła Magdalena 

Kołosowska Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/152/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie nadania nazwy ulicy w Sianożętach została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

9) Druk nr 9- w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych – 

przedstawił Piotr Barycki Przewodniczący Komisji Rolnictwa. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXII/153/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego 

upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10) Druk nr 10- sprawie stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy                      

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony                   

do Sejmu RP w dniach 9 i 10 sierpnia 2011 r. – przedstawił Krzysztof Grzywnowicz 

Przewodniczący Rady Gminy. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (Radny Mirosław Szymanek opuścił                     

na chwilę salę obrad). Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXII/154/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

sprawie stanowiska popierającego obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy                          

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu RP w dniach                       

9 i 10 sierpnia 2011 r. została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

11) Druk nr 11- w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn 

zaistniałego stanu rzeczy w kwestii złożonej korekty do podatku rolnego                                  

i od nieruchomości za lata 2007- 2011– przedstawiła Agnieszka Jakierowicz radca 

prawny. 

Pani radczyni wyjaśniła, iż niniejszy projekt uchwały jest uchwałą intencyjną.                       

Projekt był szeroko omawiany na Wspólnym posiedzeniu komisji. Stanowi on poparcie 

stanowiska Wójta Gminy w zasadności działań podejmowanych w związku z ustaleniem 

przyczyn zaistniałego stanu rzeczy w kwestii złożonej korekty do podatku rolnego                       

i od nieruchomości za lata 2007- 2011. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

się”. 

Uchwała Nr XXII/155/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 marca 2012 roku               

w sprawie podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyn zaistniałego stanu rzeczy             

w kwestii złożonej korekty do podatku rolnego i od nieruchomości za lata 2007- 2011 

została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

AD. 6.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W 2011 ROKU 

Przewodniczą Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska odczytała sprawozdanie 

(kserokopia dokumentu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 

BRAK DYSKUSJI 

 AD. 7. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

Pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

BRAK DYSKUSJI 

 AD. 8.  INTERPELACJE I ZAPYTANIA 

BRAK DYSKUSJI 

 AD. 9. WOLNE WNIOSKI 
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BRAK DYSKUSJI 

 AD. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Krzysztof 

Grzywnowicz zamknął XXII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

- 10
05

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


