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PROTOKÓŁ NR XXIV/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 27 CZERWCA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXIV Sesję Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim. Powitała serdecznie Radnych, Pana Wójta Jerzego Kołakowskiego, 

Panią Skarbnik, Pana Wójta Stanisława Zielińskiego, Pana Kierownika plaży Michała 

Mieczkowskiego, Komendanta Policji Waldemara Trzcińskiego, Pana Mecenasa, Dyrektorów 

i Kierowników jednostek gminnych, Sołtysów oraz wszystkich zaproszonych i przybyłych 

gości. Powiedziała, że z proponowanym porządkiem obrad Radni się zapoznali. Powiedziała, 

że obecnych jest 12 Radnych (nieobecna Radna Sylwia Kręglewska, Wiceprzewodniczący 

Rady Krzysztof Grzywnowicz, Radny Denis Tomala – lista obecności załącznik nr 1 do 

protokołu). 

 

c. przyjęcie protokołu nr XXI z XXI sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2016 roku; 

przyjęcie protokołu nr XXII z XXII Sesji Rady Gminy z 17 maja 2016 roku;  

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXI  

 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za” 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXII 

 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za” 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w tym okresie odbyły się przetargi ustne 

nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Odbyło się siedem przetargów min. 

na ulicy Górnej działka 446/10 – wynik negatywny, działka na ulicy Marynarki Wojennej – 

wynik negatywny, Sianożęty ulica Wrzosowa 49/9 – wynik negatywny, Wieniotowo działki 

1/42, 1/43, 1/44 wyniki negatywne. Powiedział, że jeśli chodzi o uchwały radni mają materiał 

w załączeniu . Obowiązujące uchwały to 164, 165, 166, 168. Uchwała 163 i 167 na piątek 

oczekująca na wejście w życie. Od ostatniej sesji zostały udzielone zamówienia na trzy 

zadania inwestycyjne. Pierwsze zadanie to budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica z 
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drogą Ku Słońcu oraz ulicą Kołobrzeską – kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć to 

650 000,00 zł – kwota najniższej oferty to 457 417,96 zł, do przetargu wpłynęły cztery oferty, 

umowa została podpisana z oferentem firmą Strabag, który oferował najniższą cenę. Drugi 

przetarg to budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei w 

Ustroniu Morskim – kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć to 2 000 000,00 zł, 

kwota najniższej oferty to 2 932 110,57 zł – wpłynęło sześć ofert do postępowania 

przetargowego, podpisano umowę z firmą Gardenia Sport – inwestycja w realizacji. 

Powiedział, że trzeci przetarg przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w Ustroniu 

Morskim – kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć to 129 000,00 zł – kwota 

najniższej oferty to 115 000,00 zł, oferta z najniższą ceną została odrzucona – podpisano 

umowę z firmą, która miała drugą propozycję cenową firmą Galant na kwotę 137 145,00 zł. 

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2016 r. w zakresie: 

 

 bezpieczeństwa na wodach 

Kierownik plaży Michał Mieczkowski powiedział, że poproszono go o przygotowanie 

informacji odnośnie bezpieczeństwa na wodach. Dodał, że zajmuje się tym w gminie dość 

długo. Powiedział, że podobnie jak w poprzednich latach w tym sezonie będzie sześć wież 

ratowniczych na których będzie zatrudnionych 26 ratowników plus lekarz plaży. Dodał, że 

wieże ratownicze będą przy zejściach: Plażowa 3 wieże, Ku Morzy 5, Nadbrzeżna Ustronie 

Morskie 7 po lewej i po prawej stronie, następnie zejście nr 9 i zejście nr 14 od strony 

zachodu. Zarówno rozmieszczenie stanowisk jak i zatrudnienie ratowników zostaje na tym 

samy poziomie co w tamtym roku, lekarz plaży ma stałe miejsce w Sianożętach przy 

ul. Plażowej zejście nr 3. Powiedział, że jest kłopot z zatrudnieniem ratowników. Jest to 

problem, który występuje w całej Polsce. Oznajmił, że jeżeli  nie znajdzie ratowników będzie 

trzeb liczyć się z tym, że nie zostanie otwarte jedno stanowisko najprawdopodobniej przy 

zejściu nr 7 na Nadbrzeżnej po prawej stronie, ponieważ te stanowiska są najbliżej siebie. 

Dodał, że przez ten miesiąc będą intensywnie poszukiwać ludzi i ta sytuacja się zmieni. 

Powiedział, że od 24.06.2016 funkcjonuje karetka i będzie przebywać na terenie Ustronia 

Morskiego do 31.08.2016. Powiedział, że wnioskował w roku ubiegłym przy planowaniu 

budżetu do Pana Dyrektora Czachorowskiego o uwzględnienie postulatu, aby przy punkcie 

ratowniczym przy muszli wymienić pompę do ścieków. Jest to spory problem, ponieważ w 

zeszłym sezonie trzynasto krotnie trzeba było interweniować w związku z tym, że pompa jest 

niewydolna i należy ją wymienić na mocniejszą i bardziej wydajną. Dodał, że dziwi się, że 

ten punkt w projekcie planu finansowego GOSIRu został skreślony, ponieważ uważa, że jest 

to bardzo istotna sprawa. Dopowiedział, że jest to zanieczyszczenie środowiska i ogromny 

smród. Powiedział, że jeśli są jakieś pytania postara się na nie odpowiedzieć.  

 bezpieczeństwa publicznego 

Komendant Policji Waldemar Trzciński powiedział, że została przygotowana informacja 

na piśmie i sprawozdanie z działań za rok ubiegły, a także informacja o stanie przygotowań 

do sezonu. Komendant Wojewódzki podjął decyzję, że jednostki nadmorskie zostają 

wspomożone policjantami z powiatów południowych województwa. Dodał, że w lipcu 
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policjanci mają wstrzymane urlopu, mają możliwość pełnienia służb dodatkowych. Komenda 

została od ubiegłego roku wyposażona w łódź motorową  i policjanci będą patrolować teren 

Ustronia Morskiego. Dodał, że policjanci będą nocować w szkole, jadłodajnia jest ta sama co 

w roku ubiegłym. 

Radny Marek Leciaho zapytał, kiedy wpłynęły dane statystyczne i kto je ma, bo na chwilę 

obecną można rozmawiać.  

Komendant Policji Waldemar Trzciński powiedział, że ma te dane i przedłoży je Pani 

Przewodniczącej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że myślał, że takie dane będą mieli wcześniej. 

Komendant Policji Waldemar Trzciński powiedział, że miał informację, aby dane 

przygotować na sesję i tak też zrobił.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że może nie ma sensu motorówki z policją, 

ponieważ są ratownicy. Dodał, że widział kiedyś policję na rowerach, która jeździła po 

ścieżce rowerowej. 

Komendant Policji Waldemar Trzciński powiedział, że na pewno nie będzie problemu. 

Kierownik plaży Michał Mieczkowski powiedział, że bardzo chciałby, aby policja 

przypływała jak najczęściej, ponieważ ratownicy nie są władni do kontrolowania trzeźwości 

osób wypływających na czymkolwiek.   

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jest możliwość wezwania policji z posterunku.  

 imprez artystycznych 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że Gminny Ośrodek 

Kultury w sezonie letnim stawia swoją działalność na turystów przebywających na terenie 

Gminy Ustronie Morskie. Dodał, że są organizatorami i współorganizatorami imprez przy 

referacie promocji. Wykaz imprez przedłożył Pani Przewodniczącej. Oznajmił, że nie 

zapomina o mieszkańcach gminy, na świetlicach wiejskich przewidywane są zajęcia dla 

dzieci, które spędzają wakacje w domu. Na świetlice są wysyłani instruktorzy, którzy będą 

prowadzili animacje, aby zagospodarować wolny czas. 

 spraw komunalnych 

Inspektor Marek Jankowiak powiedział, że zakupiono kwiaty rabatowe w ilości 1750 szt. 

i rozsadzono je przy budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie, CSR Helios, budynku 

socjalno - hotelowych stadionu sportowego oraz w gazonach na terenie miejscowości 

Ustronie Morskie i Gwizd. Zakupiono 1230 szt. krzewów i 37 szt. drzew, które zostały 

wsadzone w ramach nasadzeń zamiennych wynikających z nałożonych decyzji przez 

Starostwo Powiatowe  
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w Kołobrzegu na Gminę Ustronie Morskie. Zakupiono kosze plastikowe uliczne typu DIN 

(10 szt.), kosze ozdobne betonowe (3 szt.), kosze metalowe na plażę w ilości 30 szt. które 

zostały rozstawione na terenie gminy. Ponadto zakupiono 20 szt. klap do naprawy wiszących 

koszy na słupach oświetleniowych. Dokonano przeglądu i drobnych napraw oświetlenia mola 

w Ustroniu Morskim i Sianożętach. Przeprowadzono coroczną przycinkę zwisających gałęzi 

na promenadzie - ścieżce rowerowej od Muszli Koncertowej do Bagicza. Zamontowane 

zostaną 4 ławki ozdobne betonowe z desek z tworzywa sztucznego Dokonano malowania 

mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach oraz tarasu widokowego przy ul. Nadbrzeżnej. 

Dokonano drobnych napraw na punktach ratowniczych zlokalizowane na terenie gminy oraz 

przeprowadzono naprawę skorodowanego i dziurawego dachu na kontenerze sanitarnym przy 

ul. Sztormowej w Sianożętach. Wymieniono dojście (podest) do punktu ratowniczego 

Nadbrzeżna. Dokonano koniecznych napraw na starych zejściach na plażę na terenie gminy. 

Wymieniono deski na ławkach parkowych, trwają prace nad wymianą kolejnych desek na 

terenie gminy. Dokonano również malowania desek na ławkach. Wykonano opryski środkami 

chemicznymi barszczu Sosnowskiego w miejscowości Rusowo, Kukinia. Na zlecenie Urzędu 

Gminy wykonano naprawy pozapadanych odcinków chodników oraz dróg gminnych. 

Rozpoczęto uzupełnienie dziur masą asfaltową na drogach gminnych. Rozstawiono kosze 

plażowe na odcinku plaży od czerwonej rzeczki do Bagicza w ilości ok. 270 szt. Dokonano 

we własnym zakresie prac naprawczych (wycinka wystających elementów stalowych) gum na 

dojściach na plażę tj. zjazd technologiczny ul. Północna, ul. Nadbrzeżna, Muszla Koncertowa 

oraz dojście za Urzędem Gminy. Rozstawione zostały wieże ratownicze, przebieralnie i 

garaże na potrzeby ratownictwa wodnego na terenie gminy. Odmalowano oznakowanie 

poziome miejsc postojowych na parkingu przy Kościele. Uzupełniono brakujący piasek w 

piaskownicach na placu zabaw ul. Górna, Wiejska oraz pomalowano atrakcję dla dzieci plac 

zabaw Górna. Odmalowano przystanki autobusowe przy drodze E-11 oraz przy ul. Kolejowej 

i Rusowie. Rozstawiono 11 szt. parkomatów do poboru opłaty za parkowanie W 

wyznaczonych strefach płatnego parkowania. Zwieziono na bazę GOSiR punkty do 

selektywnej zbiórki (gniazda) rozstawione na terenie gminy celem przeprowadzenia 

dezynfekcji, czyszczenia i ewentualnych napraw. Odmalowano ławki i scenę w Muszli 

Koncertowej. W trakcie realizowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

dojazdowej do gruntów rolnych od Pana Wiśniewskiego do Gwizdu. Na bieżąco prowadzone 

są prace przy obkaszaniu terenów zielonych, utrzymaniu czystości, zbieraniu śmieci z koszy 

ulicznych i plażowych jak również prowadzone są prace naprawcze.  

 

CSR Helios 

Dokonano przeglądu instalacji dozującej chemię basenowa W CSR Helios. Skalibrowano 

układ pomiarowy basenu krytego i zewnętrznego. Zamontowano dodatkowe zabezpieczenie 

przepięciowe parownika w saunie parowej. Dokonano przeglądu pomp obiegowych oraz 

pomp zjeżdżalni rurowej i płaszczyznowej kąpieliska otwartego. Wymieniono pompkę 

dozującą chemię basenową (kwasu) na kąpielisku otwartym. Wymyto karcherem nieckę 

kąpieliska otwartego, kratki odpływowe, zjeżdżalnię rurową oraz płaską. W miesiącu maju 

wykonano kompleksowych przeglądów CSR Helios z zakresu wymogów art. 62 ustawy 

„Prawo budowlane” tj. zakresu budowlanego, sanitarnego, elektrycznego oraz gazowego. 
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Dokonano przeglądu elektronicznych zamków W szafkach na kąpielisku otwartym. W 

miesiącu czerwcu dokonano przeglądu centrali basenowej głównej oraz centrali 

wentylacyjnych zaplecza szatniowego, holu oraz podbasenie obiektu. Przygotowanie terenów 

zielonych na całym kompleksie CSR Helios. Położono płytki podłogowe w pięciu 

pomieszczeniach administracji GOSIR. Wyremontowano pomieszczenie socjalne 

pracowników obsługi basenu (położono płytki na ścianach, zakupiono lodówkę oraz krzesła). 

Stadion sportowy - zaplecze socjalne stadionu sportowego, boiska sportowe - ul. Wojska 

Polskiego 24 b Ustronie Morskie. 

Dokonano zakupu 12 sztuk łóżek oraz 6 puf do pomieszczeń noclegowych. Dokonano 

remontów pomieszczeń oraz świetlicy (szpachlowanie, malowanie). Dokonano remontów 

szaf i szafek wiszących w pomieszczeniach noclegowych (wymiana zawiasów, 

regulacja).Wykonano bieżące prace związane z koszeniem i podlewaniem trawy oraz 

przygotowaniem płyty boiska pod wynajem. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy przystanek na starym Wieniotowie został wycofany. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to zadanie przypada 

gminie i gmina odpowiada za ten przystanek. Dodał, że w dniu dzisiejszym będzie 

montowana nowa wiata. 

 

4. Głos mieszkańców. 

Mieszkaniec Gminy Zbigniew Rejbo powiedział, że rok temu w marcu zwrócił uwagę 

odnośnie oznakowania tabliczek znaków drogowych. Pan Sekretarz powiedział, że do sezonu 

zostaną zrobione, a nic w tym kierunku nie jest zrobione. Zapytał, na jakiej zasadzie są 

włączane światła czy na zasadzie zegarowej czy na zasadzie ściemniacza. Dodał, że lampa 

włącza się przed 22, kiedy nie oświetla drogi, bo jest zbyt jasno. Powiedział, że są przetargi 

na działki, wiadomo kto do nich przystępuje. Zapytał, co się myśli w kierunku zrobienia dla 

młodych małżeństw osiedla, by mogli kupić działki taniej. Czy Pan Wójty ma jakiś plan, bo 

wysprzeda się grunty, mieszkańców młodych nie stać by kupić działki, czy jest coś takiego 

planowane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli chodzi o lampy to 

działa system kalendarzowy. Powiedział, że jeśli chodzi o działki reguluje wszystko ustawa 

nieruchomościami, nie można robić preferencji dla mieszkańców czy dla kogokolwiek. Jest 

wysokość ceny ustalona przez rzeczoznawcę i nie możemy. Kiedyś była metoda, gdzie można 

było robić przetargi ograniczone, a potem okazywało się, że ludzi nie stać na to, żeby się 

wybudować, a przetarg ograniczony  mówi, że trzeba wybudować w ciągu 3 lat. Dodał, że jest 

pomysł mieszkanie plus, może to coś wniesie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeśli chodzi o lampy zostanie to 

zweryfikowane i sprawdzone bo być może coś się dzieje na linii systemu kalendarzowego 

lamp. Powiedział, że jeśli chodzi o tabliczki wydatki bieżące urzędu, naprawa dróg, naprawy 
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bieżące, wymiana systemu oznakowania jest przeprowadzany przegląd oznakowania. W puli 

wydatków bieżących mieści się konserwacja, wymiana oznakowania ulic, a w tym roku 

budżet ten nie jest zbyt wielki. W dniu dzisiejszym wprowadzany jest projekt uchwały, gdzie 

przeznaczana jest część środków na wymianę oznakowania i uzupełnienie. Ilość pieniędzy nie 

pozwala na taki rozmach jaki by satysfakcjonował mieszkańców. Poinformował, że gmina ma 

udział w projekcie trójstronnym z miastem Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg, który został 

przyjęty przez Urząd Marszałkowski. Dodał, że jest to projekt wymiany całego systemu 

oznakowania nazw ulic miejscowości, witaczy, wiat przystankowych. Z projektem można 

zapoznać się w referacie promocji, liderem jest miasto Kołobrzeg. Czekamy, aż program RPO 

ruszy na płaszczyźnie władzy centralnej. Tablice, które są z oznakowaniem ulic są bardzo 

delikatne i GOSIR cały czas je naprawia. Mamy świadomość, że są do wymiany.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jest po byłym SKR budynek, który można by 

było przerobić na mieszkania socjalne czy komunalne. Są ludzie, których nie stać na zakup 

mieszkania.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że była w wydziale dróg powiatowych i nadal 

będzie walczyła o drogi wiejskie. Na odcinku od Kukini do Rusowa rowy porastają do 1,5 

metra trawą. Tam gdzie mieszkańcy mają swoje zabudowania jest ładnie i odchodzi ¼ 

odcinka dróg powiatowych odpowiedzialnych za pobocze. Pytając dlaczego odcinek ten 

został ominięty Pan w wydziale powiedział, że to nie jest trasa turystyczna przejazdu 

samochodów na wczasy. Zapytała, czy trasą turystyczną jest odcinek od Stójkowa przez 

Stramniczkę, czy trasą wczasową jest odcinek Wrzosowo Skoczów. Poprosiła w imieniu 

swoim i mieszkańcowi o przesłanie monitu w tej sprawie ze strony gminy. Powiedziała, że 

poruszała również problem wcinki drzew, drzewa są wyrośnięte, utrudnia to przejazd w 

okresie letnim. W tej chwili chodzi tylko o podcięcie drzew. Ze strony GOSIRU nie ma 

zastrzeżeń, drogi gminne są wykaszane  natomiast ze strony dróg powiatowych jest tragedia.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na bieżąco są wykaszane 

trawy, jak nie mogą się dogadać z Panią Dyrektor idzie do Pana Starosty. Powiat ma ponad 

320 km dróg, trudno im opanować wszystko. Mamy porozumienie na nasze drogi, gdyby nie 

GOSIR bylibyśmy zarośnięci. Ten sam problem pamięta, że był w tamtym roku. Trawa jest 

niebezpieczna,  nie widać samochodu nadjeżdżającego z naprzeciwka.  

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że dziwne jest to, że opłaca im się wysłać 

ciągnik z Kołobrzegu na odcinek Rusowo Strachomino, gdzie kosząc mogliby ten odcinek 

zrobić jak robią Ustronie Dygowo.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w przerwie wykona telefon do Pani 

Dyrektor. Powiedział, że oprócz rozmów telefonicznych monitują pismami. Powiedział, że 6 

albo 7 lipca ma być sesja wyjazdowa powiatu. Będą radni powiatu i Pan Starosta. Poprosił, 

aby była Pani Sołtys by móc wnieść swój postulat, aby nie zapominać o tym odcinku i robić 

go równolegle.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku z tym, że jest 

na Sali Pani Agnieszka chciałby poinformować, że zaplanowano 40 000,00 zł na 

dokumentację ulicy. Jest projekt uchwały i ma nadzieję, że będzie wszystko w porządku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w zeszłym tygodniu 

miała dwa telefony odnośnie wycinki drzew, gdzie w tym okresie nie można wycinać w 

Sianożętach. Dodała, że zgłosiła to Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. 

Zapytała, co się z tym stało.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że do niego takie sygnały 

również dotarły. Pani Kinga pojechała na miejsce i stwierdziła, że nic nie ma, żadnych 

naruszeń przepisów prawa, żadnych nielegalnych wycinek. Dodał, że nie wie skąd taki 

telefon, czy ktoś złośliwie to zrobił.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w takich sytuacjach właściwym organem 

jest policja. Nie sądzi, aby coś mogła zrobić komisja.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że Pani Przewodnicząca zadzwoniła do niego 

dwukrotnie, że ktoś ścina drzewo. Zrobił co mógł w tym kierunku, zadzwonił do organu 

władnego w tej sprawie aczkolwiek uważa, że to nie jest jego wola. Stawianie zadań przez 

Przewodniczącą w tym kierunku uważa za nadwyrężenie, ale uważa, że reagować trzeba. 

Oznajmił, że w tym kierunku nie jest władny ani on, ani Pani Przewodnicząca żeby cokolwiek 

zrobić poza tym, żeby stwierdzić, że trzeba zadzwonić do organów właściwych.    

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy oznaczenia na drzewach jaskrawą farbą – 

cyfry - oznaczają, że jest drzewo do ścięcia. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie koniecznie.  

Przerwa. 

Po przerwie.  

Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski zapytał, kto odpowiada za to, że lampy na drodze 

do farmy fotowoltaicznej nie świecą. Świeciły trzy miesiące, pieniądze ogromne wydane, a 

jest zero efektu. Przyjechał serwis, okazało się, że w pojemniku było ok. 50 l wody i był 

zwykły akumulator. Czas, żeby zaczęło to funkcjonować.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał w którym miejscu są te lampy. 

Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski powiedział, że koniec ulicy Kwiatowej w lewo. 

Obserwuje to na co dzień, czasem jedna zaświeci na 5 min. i gaśnie. Powiedział, że druga 

sprawa dot. krzaków, które były usuwane kilka dni temu, być może gmina nie znalazła tego 

miejsca jest to działka 175/12. Ktoś tłumaczył, że jest to tarnina śliwkowa, więc ona nie 

podlega żadnej ochronie i można ją wycinać bez zezwolenia. Nie wycina się w okresie 
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lęgowym ptaków, kiedy tam było pełno gniazd, były brzozy, dzikie bzy. Wydaje mu się, że 

od początku kwietnia do października nie wolno tego robić.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, co Pan Wojciechowski zrobił z chwilą kiedy uzyskał 

informację, że krzewy, drzewa są wycinane.  

Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski powiedział, że w momencie, kiedy rano przyjechał 

przedsiębiorca, który miał przysłać maszynę do wycinki zapytał, co będą robić. Z tą 

informacją pojechał do Pani Przewodniczącej, do Urzędu gminy do Pani Kochańskiej i jego 

rola się na tym skończyła. Wieczorem przyjechały maszyny, Pan Zenek też był 

poinformowany. Dodał, że wszyscy rączki umyli i schowali głowę w piasek. Na drugi dzień 

maszyna dokonała dzieła zniszczenia, leży wszystko do obejrzenia. Ptaki wszystkie siedziały 

na jego świerkach, na jego ogrodzeniu i darły się.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie zna tematu. Trzeba 

zweryfikować i zapoznać się. Dodał, że trzeba było wezwać policję, zrobić materiał 

fotograficzny. Pan od komisji Ochrony Środowiska nie jest władny, od tego jest policja. Pan 

Wojciechowski powinien zachować się jak normalny obywatel, zadzwonić na policję i 

zgłosić, że jest nielegalna wycinka. 

Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski powiedział, że pojechał do urzędu gminy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że być może były gniazda 

lęgowe, nie ma materiału dowodowego. Dodał, że poprosi Panią Kingę i przedstawi sytuację. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt stawia zarzuty. Wskazane by było, żeby ten 

urzędnik, który zajmuje się tymi sprawami wyjaśnił co w tej sprawie zrobił i czy słuszne są 

zarzuty czy nie.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan był miesiąc temu u Pana Wójta na 

wizycie i zgłaszał swoje problemy, prosił o naprawę drogi, która jest drogą wewnętrzną. 

Droga została naprawiona, o lampach też była rozmowa. W poprzedniej kadencji gmina miała 

dostać dofinansowanie z funduszu Ochrony Środowiska na realizację inwestycji pod nazwą 

„Budowa oświetlenia ekologicznego” na zasadzie paneli i wiatraków. Pan Wójt wstrzymał, 

zrobiono 3 lampy eksperymentalnie. Jedna lampa była na Bagiczu, która jest już usunięta i 

dwie lampy obok Pana Wojciechowskiego. Tłumaczono, że na zasadzie rozpoznania 

przetargowego wyłoniona została firma z Bydgoszczy, która to zrealizowała. Nie chodziło o 

to, że firma jest najtańsza, firma renomowana z doświadczeniem. Przyjechali i zamontowali. 

Okazało się, że firma korzysta z serwisu z Kołobrzegu, która ma dwóch serwisantów którzy 

nie wiele wiedzą. Dodał, że gmina monituje na bieżąco firmę w Bydgoszczy, sami nie 

jesteśmy w stanie naprawić bez serwisu. Dodał, że już nie będzie gmina wchodzić w taki 

system. Obiecał, że sprawa zostanie doprowadzona do końca. Nie skąd brak zaufania, 

kontaktuje się z Panem na bieżąco telefonicznie. 
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Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski powiedział, że dowiadywał się miesiąc temu w 

Urzędzie Gminy kiedy będzie serwisant. Miał odpowiedź, że będzie dzisiaj, a nikt nie był. 

Nikogo nie obwinia, ale ktoś jest za nadzór nad tą sprawą odpowiedzialny.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nikt z Urzędu Gminy nie jest 

odpowiedzialny za to, że te lampy się nie palą. Jest to problem na linii serwis Urząd Gminy. 

Powiedział, że zadał sobie Pan dużo trudu w kwestii drzew, w dalszej części sesji przyjdzie 

pracownik zajmujący się wycinką drzew. Dodał, że wie, że Pani Kinga była z właścicielką 

działki na oględzinach, wskazała co można, a czego nie można. Sprawdzała pod kątem 

gniazd. Wszystko zostanie sprawdzone i porównane ze stanem faktycznym. Działanie 

sprzeczne z prawem jest niedopuszczalne i nikt niczego nie będzie zamiatał pod dywan.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że skoro była urzędniczka odpowiedzialna za 

kwestię wycinki drzew, zakłada, że nielegalną wycinką drzew zapytał, czy obowiązek 

powiadomienia policji nie spada wtedy na urzędnika, gdyby dopatrzył się nieprawidłowości.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli coś takiego się dzieje to wtedy tak, 

tak jak na każdego obywatela., który widzi, że dzieje się coś niezgodnego z prawem. 

Powiedział, że ma informację, że Pani Kinga była przy stanie pierwotnym przed 

rozpoczęciem prac z Panią Różą Tytko i przyjdzie osobiście wszystko wyjaśni. Powiedział, że 

Radni zakładają już, że została dokonana nielegalna wycinka, poprosił, aby poczekać chwilę 

na wyjaśnienia.  

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015 

 

a.  wystąpienie Skarbnik Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Ustronie Morskie za rok 2015 (załącznik nr 2 do protokołu). 

b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała uchwałę Nr XLI.164.Z.2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w 

sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Ustronia Morskiego sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2015 rok wraz z informacją o stanie  mienia (załącznik 

nr 3 do protokołu). 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015 

Radny Marek Leciaho odczytał wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium 



str. 10 
 

z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 (załącznik nr 4 do protokołu).  Nadmienił, że komisja 

była w pełnym składzie. 

d. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 

rok 2015 

Radny Marek Leciaho odczytał uchwałę nr LXXI.256.Z.2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2016 r w sprawie wydania 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 

(załącznik nr 5 do protokołu).  

6.   Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2015 rok - dyskusja, podjęcie uchwały 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła Radnego Basaraba 

o liczenie głosów. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że dziękuje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła Radnego Bębna. 

Radny Stanisław Bęben podziękował. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła Radnego Marka 

Iwańczyka. 

Radny Marek Iwańczyk wyraził zgodę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej jest pozytywna. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

nie była wypracowana. Każdy indywidualnie podejdzie do sprawy. 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” 
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Uchwała nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku                   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2015 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2015 rok została 

podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 

uchwały 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

wyraziła opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXIV/170/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku                   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok samorządowych instytucji 

kultury Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie.  

 

Druk nr 3 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 - dyskusja, 

podjęcie uchwały 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho, że opinia komisji rewizyjnej była 

pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Zenon Wajgert 

powiedział, że opinia komisji była pozytywna.  

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław 

Bęben powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Żołnierczuk powiedział, że komisja wydała 

opinię pozytywną. 



str. 12 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej była pozytywna.  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy, Radni, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek wręczyli Panu 

Wójtowi kwiaty życząc dalszych sukcesów.   

 

Druk nr 4 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 - dyskusja, podjęcie 

uchwały 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

wnosi małe zmiany. Dział 600 rozdział 616 § 6050 budowa drogi z przedłużeniem ulicy 

Bogusława XIV z oświetleniem przed zmianą 491 895,00 zł zmiana 0,00 zł pozostaje 

491 895,00 zł. Dział 700 rozdział 70005 § 6060 nabycie działki nr 754/4 pod drogę publiczną 

ulica Turystyczna zmiana 39 680,00 zł na 33 180,00 zł. Kolejna zmiana w dziale 915 6050 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagicz, Gwizd i Rusowo na nazwę 

rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Ustronie Morskie. Inwestycje, które są rozbite 

wyrzuca się i pozostawia się kwotę 250 000,00 zł. Wynika to z tego, że niektóre kwoty 

szacunkowe żeby nie spotykać się i nie poprawiać uchwały. Pozostaje całe zadanie, ale ze 

zmianą nazwy zadania tak jak Pan Wójt proponował.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dziale 900 gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska dot. zmiany nazwy. Na komisji zostało wypracowane 

stanowisko, że podział będzie na sześć odrębnych zadań i każde miało być zgodnie z 

harmonogramem czyli w Ustroniu Morskim ul. Łąkowa 13 500,00 zł, kolejne zadanie 

rozbudowa oświetlenia ulicznego Bagicz I etap 22 500,00 zł, rozbudowa oświetlenia 

ulicznego Gwizd I etap 120 218, 47 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego Sianożęty ul. 

Wczasowa 7 400,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego Gwizd II etap 46 381,53 zł, 

rozbudowa oświetlenia ulicznego tzw. stare Wieniotowo 40 000,00 zł. Dodała, że tych zadań 

nie będzie tylko będzie łącznie zostanie 250 000,00 zł jako rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w gminie Ustronie Morskie. Powiedziała, że w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 

zaplanowane było zgodnie z warunkami podpisania ugody dot. nabycia działki 574/4 pod 

drogę publiczną ul. Turystyczna w Ustroniu Morskim, gdzie pierwsza rata przypadająca na 
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ten rok była w wysokości 39 680,00 zł natomiast radny wnioskuje w imieniu swojego klubu, 

o zostawienie kwoty 33 180,00 zł co na tą chwilę uniemożliwi podpisanie ugody.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że do WPF 

można przenieść na 2017 rok i kwotę 100 000,00 zł powiększyć o 6 500,00 zł, czyli cała suma 

będzie się zgadzała na 239 680,00 zł  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że pewnie można tak zrobić, 

ale są już prowadzone rozmowy z właścicielem. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że rozmawiał z 

właścicielem i powiedział, że nie ma problemu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że dzisiejszy protokół będzie 

prowadził do tego, że te rozmowy będą negocjowane w takim kierunku o jakim mówi Pan 

Przewodniczący Wajgert. Rozumie, że jest to już ustalone z właścicielem. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że nie ustalał. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba zrobić nowy 

protokół ustaleń i ewentualnie anektować o 6 000,00 zł. Dodał, że zostało rozbite w tej 

kwocie tylko po to, żeby były równe kwoty na następne lata. 

 

GŁOSOWANIE nad wnioskiem  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

 

GŁOSOWANIE nad uchwałą z poprawkami 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Druk nr 5 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 

- dyskusja, podjęcie uchwały 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z dokonanymi 

zmianami dokonać należy zmiany załącznika nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 

2016-2025. Nabycie działki 574/4 pod drogę publiczną ul. Turystyczna w Ustroniu Morskim 

limit wydatków na lata 2016-2018 zmianie ulegnie kwota z 39 680,00 zł na 33 180,00 zł, 

limit w 2017 106 500,00 zł i limit na 2018 rok 100 000,00 zł  

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że pozytywna z 

poprawką. 

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

pozytywna przed wprowadzonymi poprawkami.  

GŁOSOWANIE nad poprawką: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

 

GŁOSOWANIE nad uchwałą z poprawkami 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 została podjęta 

jednogłośnie. 

 

 

Druk nr 6 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ponieważ w zmianach w budżecie 

zostało dokonane zwiększenie kwoty pomocy finansowej o których mowa §1 zostanie 

udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 

2 466,00 zł, należy podjąć odrębną uchwałą. Dodała, że są to Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Kołobrzegu prowadzone dla 70 uczestników w tym 3 osób z terenu gminy Ustronie Morskie, 

koszt jednego uczestnika rocznie wynosi 822,00 zł zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 27 

sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej. 



str. 15 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

wyraziła opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” (wyszedł Radny Dziewiałtowicz) 

Uchwała nr XXIV/174/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Druk nr 7 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że użytkownicy wieczyści działki nr 136/3 o 

pow. 0,1227 ha zlokalizowanej w Rusowie o sprzedaż na rzecz prawa własności. Zgodnie z 

ustawą przedkłada się projekt uchwały z  wnioskiem o sprzedaż nieruchomości w trybie 

bezprzetargowym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

wyraziła opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” (wyszedł Radny Barycki, wrócił Radny Dziewiałtowicz) 

Uchwała nr XXIV/175/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 
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Druk nr 8 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe”- dyskusja, podjęcie  

uchwały 

(wrócił Radny Barycki) 

Wiesława Świecka Kierownik Referatu GNP powiedziała, że uchwałą z 26 września 2013 

roku Rada Gminy przystąpiła do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe”. W związku z obecnym stanem wprowadzonych zasad, 

stopniem zaawansowania oraz wszelkich niezbędnych opinii poza zaopiniowaniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, który negatywnie opiniuje 

uzgodnienia dot. obszaru pomiędzy ulicą Cichą a ulicą Sosnową w Ustroniu Morskim, które 

stanowią obszar, który stanowi załącznik nr 9 do uchwały z 2013 roku proponuje się w celu 

nie wstrzymywania prac i zakończenia prac nad pozostałymi obszarami, a jednocześnie 

prowadzenia dalszych prac nad obszarem określonym w załączniku nr 9 tj. dokonania zmian 

prognozy oddziaływania  na środowisko oraz  rysunku treści planu proponuje się rozdzielenie 

planu na dwa etapy przy czym etap I będzie stanowił wszystkie obszary poza obszarem 9, 

a etap II będzie stanowił obszar nr 9 pomiędzy ulicą Cichą a Sosnową.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że komisja wspólna 

wyraziła opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

nie została wypracowana. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na komisji wspólnej nie rozmawiano na temat dojść 

interesuje go dojście do działki 11/66 od ulicy Leśnej w kierunku starego wjazdu do ośrodka, 

obszar objęty zmianą planu, jest to obszar leśny. Zapytał, czego konkretnie on dotyczy. 

Wiesława Świecka Kierownik Referatu GNP powiedziała, że jest w projekcie ten obszar, 

ale projekt nie był przedkładany, ponieważ nie ma jeszcze pozytywnych opinii. Nie jest 

jeszcze procedura przez Wójta Gminy zakończona, ale w tym projekcie ten obszar nie ulega 

przeznaczeniu terenów leśnych na cele zabudowy nie ma w projekcie żadnych rozstrzygnięć 

w celu zwiększenia obszaru pod zabudowę. Utrzymuje ten stan, nie zwiększa się obszaru pod 

zabudowę. Powiedziała, że oprócz wniosków złożonych przez indywidualnych właścicieli 

objęty jest zmianą planu, ponieważ tam obowiązuje plan z 2003 roku od Sianożęt aż do 

Wieniotowa. Cały ten obszar planu zastąpiły plany z 2010 roku Wieniotowa, Sianożęt, 

Ustronia Morskiego, a pozostał niewielki wycinek i dlatego został objęty zmianą, żeby 

dokonać korekty. Dodała, że jest to etap porządkowy.    

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to olbrzymi obszar, który zajmuje 2/5 albo 

i więcej obszaru leśnego i jest zaznaczony jako obszar objęty zmianą planu. Zapytał, czego 

tam gmina chce dokonać. 
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Wiesława Świecka Kierownik Referatu GNP powiedziała, że 7 ZLp i pozostaje nadal 

obszarem wzdłuż ulicy i nadal jest to teren leśny.  

Radny Marek Leciaho zapytał, dlaczego na komisji wspólnej nie został przedłożony ten 

wykres. Dodał, że zadaje pytanie, bo jeżeli ktoś nie chce czegoś okazać ma podejrzenia, że 

chce się przed nim coś ukryć przed komisją.  

Wiesława Świecka Kierownik Referatu GNP powiedziała, że przedmiotem opiniowania 

komisji był fakt podzielenia planu na dwa etapy, nie omawiano zmian. Ze zmianami poczeka 

na pozytywne uzgodnienia i dopiero zmiany zostaną przedłożone Radzie Gminy. Załącznik nr 

9 do uchwały z 2013 będzie etapem II, a pozostałe obszary będą etapem I.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Marek był obecny na komisji 

wspólnej w trakcie omawiania. Przypomniał, że gmina poprosiła o konsultację 

Przewodniczącego Komisji urbanistyczno-architektonicznej Pana Marka Perepeczo co zrobić 

w związku z tym, że liczna grupa mieszkańców i podmiotów zewnętrznych czeka na zmianę 

planu Ustronie Południe. Powiedział, że wiąże się to z tym, że jesteśmy unieruchomieni przez 

RDOŚ i blokowana jest całość. Dodał, że Pan Perepeczo zasugerował, żeby to podzielić, 

część gdzie nie ma pozytywnej opinii wydzielić, a resztę puścić pod uzgadniaczy i wyjść 

naprzeciw mieszkańcom. Był czas na komisji wspólnej by rozwiać wątpliwości, wraca się 

znowu do idei jaka przyświeca podziałowi.  Jeśli chodzi o szczegółowe zapisy będzie urząd 

radzie przedkładać. Oznajmił, że chodzi tylko o podzielenie na dwa etapy. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących” 

Uchwała nr XXIV/176/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe” została podjęta większością głosów. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest Pani Kinga więc 

prosi o wyjaśnienie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sprawa dot. podejrzenia o nielegalną 

wycinkę na ul. Wrzosowej. 

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że chodzi o 

panią Różę Tytko. Dodała, że miała dwa zgłoszenia, jedno od Pana Wojciechowskiego i od 

Pana Sekretarza na ulicy Kwiatowej. Od razu pojechała zobaczyć z jednej i z drugiej strony 

ulicę Kwiatową i wróciła z informacją, że nic się nie dzieje. Jeszcze raz postanowiła pojechać 

ze względu na informację od Pana Wojciechowskiego do Państwa Tytko i zastała Panią Różę 

właścicielkę działki oraz jej syna, który jest współwłaścicielem. Powiedziała w jakiej przyszła 
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sprawie, obejrzała krzewy – w przeważającej ilości głogi. Krzewy do 10 lat zgodnie z art. 83 f 

ustawy o ochronie przyrody nie wymagają uzyskania decyzji na wycinkę, a te, które rosną w 

przydomowych ozdobnych ogródkach również nie wymagają zgody na wycinkę. Jeśli są na 

nieruchomości prywatnej krzewy nie trzeba mieć zgody na wycinkę, nie ważne czy mają 10 

lat czy powyżej, ponieważ mowa o prywatnych ogródkach. Co innego gmina, która musi 

mieć zgodę starostwa na wycinkę drzew w pasie drogowym na terenie publicznym. Pani Róża 

Tytko nie musiała mieć zgody, pouczyła właścicieli działki, żeby nie wycinali drzew i nie 

brali na siebie odpowiedzialności. Pani Róż uspokoiła, że nie będzie drzew. Powiedziała, że 

jeżeli chodzi o okres lęgowy trwa od 1 marca do 15 października. Oznajmiła, że przed każdą 

wycinką należy dokonać oględzin w zakresie występowania gniazd, lęgów ptaków. 

Powiedziała, że Pani Róża pokazała, które krzewy będzie chciała wyciąć i zostały 

przeprowadzone dokładne oględziny.  Nie było tam nic, wobec czego nie ma uzasadnienia do 

wstrzymania inwestycji, nie było gniazd ptasich. Podkreśliła, że są to krzewy. Podziękowała, 

że mamy mieszkańców którzy stoją na straży gminy, bo takie sprawy trzeba sprawdzać.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że rozumie, że dokonano oględzin przed 

wycinką. 

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że tak, te 

krzewy jeszcze rosły, były.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy działania zostały podjęte wcześniej, czy 

oględzin dokonano międzyczasie,  

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że była tam w 

piątek, a dzisiaj jest poniedziałek.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, kiedy nastąpiła wycinka i utylizacja krzewów.  

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że oględzin 

dokonała w czwartek i piątek. Sprzęt był przygotowywany do wycinki. Podkreśliła, że jeszcze 

w to miejsce zajrzy. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy podczas oględzin nie zauważono gniazd, 

miejsc lęgowych. 

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że nie. Nie było 

uzasadnienia, żeby zaprzestać zamierzenia.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że wygląda to inaczej, niż w konfrontacji z 

Panem.  

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że z Panem 

Wojciechowskim nie rozmawiała po kontroli. W dniu dzisiejszym fizycznie jej w pracy nie 

ma. Jeżeli Pan posiada dokumentację, która potwierdza występowanie gniazd ptasich to 

poprosi, bo ona nie ma takowej i nie może stwierdzić, że występują gniazda. 
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Radny Marek Leciaho zapytał, czy oględziny zostały udokumentowane w jakiś sposób. 

Zapytał, czy do oględzin zaproszona została strona, która taki problem zgłaszała, bo była 

najbardziej zainteresowana. Zapytał, czy jest problem umieszczenia całej dokumentacji w 

BIPie.   

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że zgodnie z 

decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego stroną w postępowaniu jakimkolwiek jest 

tylko i wyłącznie właściciel działki, więc Pan Wojciechowski nie jest stroną w postępowaniu. 

Pan złożył ustną informację, powiedziała, że pojedzie i sprawdzi. Pan Wojciechowski nie 

zostawił żadnego namiaru, aby za zgodą właściciela nieruchomości wpuścić go na posesję. 

Notatkę przygotowała, oględzin dokonała metodą wizualną na dzień oględzin. Jeżeli nawet 

były wcześniej jakieś gniazda, które zostały przez właściciela usunięte to ich na chwilę 

oględzin nie było. Jeżeli ktoś stawia zarzuty, oczekuje, że przedstawi dokumentacje 

potwierdzającą, fotograficzną. 

Mieszkaniec Gminy Pan Wojciechowski powiedział, że nikogo nie oskarża ani nie 

pomawia. Poinformował, że taka informacja ma nastąpić. Nie twierdzi, że coś było niezgodne 

z prawem. Po to jest Urząd, który ma wiedzę w tym zakresie. Co do tego, że krzewy miały 

być usuwane, nie ma żadnych zastrzeżeń. Jest to działka prywatna, każdy robi na swojej co 

może. Chodziło o to, czy jest to odpowiedni do tego moment.  

Inspektor ds. planowania przestrzennego Kinga Kurkowska powiedziała, że do tej pory, 

jak organ wydaje decyzję, to jeżeli nie ma uzasadnienia, żeby wstrzymać przez okres 

ochronny to nie zastrzega się tego w decyzji, ze okres wycinki wskazuje się po okresie 

lęgowym ptaków i wegetacji roślin, czyli dopiero od 15 października. Projekty decyzji, które 

są uzgadniane z Urzędem Morskim i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska są 

akceptowane, uznawane są te projekty. Każde orzeczenie trzeba uzasadnić, jeżeli nie ma 

uzasadnienia do wstrzymania wycinki to nie wstrzymuje się żadnych inwestycji, jeżeli drzewa 

są w złym stanie zdrowotnym równie żnie wstrzymuje się decyzji, tylko zastrzega się, żeby 

przed każdą wycinką drzew czy krzewów ponownie wykonać oględziny w zakresie 

występowania gniazd ptaków.   

Druk nr 9 - w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskiem o przedłużenie umowy 

dzierżawy wystąpiła jednostka gminna Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz której 

ustanowiony został trwały zarząd nad nieruchomością. Jest to projekt dot. przedłużenia 

dzierżawy na powierzchnię ogrodzeniową objętą dotychczasową umową dzierżawy ok.  

1,1 m ² na okres do 3 lat dla Miejskiego Zakładu Zieleni. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Zenon Wajgert powiedział, że opinia komisji była 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

pozytywna. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Uchwała nr XXIV/177/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 10 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynęło do Rady 

Gminy pismo od Pana Marka Leciaho, gdzie informuje, że z dniem 30 czerwca 2016 roku 

rezygnuje ze składu, a tym samym z przewodniczenia komisji rewizyjnej przy Radzie Gminy 

w Ustroniu Morskim. Powiedziała, że jako Przewodnicząca Rady ma wielką prośbę o 

zrezygnowania i wycofanie tego podania.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że przykro mu bardzo, ale podtrzymuje swoje 

stanowisko. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wg niego Pan Marek jest 

najbardziej kompetentną osobą. Namawia, żeby Pan Marek ze swoim doświadczeniem 

zastanowił się i został, wie, że to dużo pracy, ponieważ kiedyś był przewodniczącym komisji 

rewizyjnej w powiecie kołobrzeskim, ale myśli, że jest skład pięcioosobowy i trzeba role 

rozłożyć tak, żeby każdy pracował, a nie tylko Pan Przewodniczący. Apeluje, aby zastanowić 

się. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zgłaszał Pana Marka kandydaturę na 

Przewodniczącego komisji rewizyjnej i do tej pory jego praca w komisji nie budzi żadnych 

zastrzeżeń, robi to pan profesjonalnie, obiektywnie. Apelował, aby w głosowaniu nie przyjąć 

rezygnacji, by komisja była nadal obiektywna i prowadzona bez zastrzeżeń. Poprosił, aby 

przed głosowaniem Pan Marek zmienił zdanie i wycofał swoją rezygnację.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że pracę Pana Marka ocenił Pan Andrzej. Ona jak 

najbardziej dołącza się do tej oceny, a ze swojej strony jako Wiceprzewodniczącej komisji 

rewizyjnej w imieniu wszystkich członków dołożą wszelkich starań, aby pomóc jak będzie 

taka potrzeba.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko.  
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GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 0 głosów „za”, 12 głosów „przeciw”, 1 głos „ wstrzymujący” 

Uchwała nr XXIV/178/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie została podjęta. 

 

Druk nr 11 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że proponuje wycofać druk z porządku obrad, ponieważ 

nie ma Przewodniczącego Komisji Budżetu i być może zmienił zdanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wnioskuje o 

wycofanie druku nr 11, nr 12, nr 13 i nr 14 z porządku obrad.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie wiemy jeszcze czy podejmie się decyzje o 

odwołaniu przewodniczącego, a już chce się głosować za wnioskiem dalej idącym. Trzeba 

najpierw zagłosować nad wnioskiem radnego. 

 

GŁOSOWANIE nad wnioskiem formalnym Radnego Wajgerta:  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy „ wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa nie została zaopiniowana pozytywnie.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że każda zmiana porządku obrad musi 

mieć bezwzględną większością głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ponieważ nie ma 

przewodniczącego, uważa, że druk ten trzeba przesunąć na wrzesień.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli ktoś ma wątpliwości co do 

obecności nie jest ona konieczna. Pan Przewodniczący złożył wiążący wniosek do dnia 

dzisiejszego i nie składał żadnej innej informacji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że rozmawiała z Panem 

Tomalą i Panią Mecenas Thiele, że może przełożyć ten druk na miesiąc wrzesień nie 

rozpatrując tego.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że porządek obrad nie został zmieniony.  

Przerwa. 
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Po przerwie. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 6 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” 

Uchwała nr XXIV/179/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 czerwca 2016 roku w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie 

została podjęta. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w związku z tym, że uchwała dostała opinię 

negatywną proponuje zmianę porządku obrad o wycofanie druku 12, 13 i 14.  

GŁOSOWANIE za  zmianą porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nastąpi zmiana 

porządku, ponieważ teraz powinna być informacja Wójta punkt 7, dodając punkt 8 protokół 

komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Holger Roock, interpelacje i zapytania 

przeniesie na punkt 9, wolne wnioski na punkt 10 i zamknięcie sesji punkt 11.   

GŁOSOWANIE za  zmianą porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

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

Dyskusja – brak. 

 

Wyszedł Radny Marek Iwańczyk. 

8. Protokół Komisji rewizyjnej kontrola Holger Roock. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że protokół zawiera bardzo dużo materiałów. Dodał, że 

głównym podstawowym dokumentem jest wyrok sądu instancji Sądu Okręgowego w 

Koszalinie w którym zawarte zostało od początku do końca wszystkie rzeczy związane z 

firma Holger Roock. Dodatkowo o wyjaśnienia poproszono Panią Mecenas z urzędu Panią 
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Martę Thiele-Staszewską. Powiedział, że na podstawie zebranych materiałów komisja 

ustaliła, że: 

1. Umowa pomiędzy stronami z 15 czerwca 2009 roku tj. firmą Holger Roock a Gminą 

Ustronie Morskie w § 10 ust. 2 pkt 1 it. a) zawiera zapis, że wykonawca zapłaci 

zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 

0, 5 % wynagrodzenia przewidzianego przez strony za każdy dzień zwłoki, zaś w pkt c) za 

odstąpienie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10 % ww. 

wynagrodzenia - uzasadnienie wyroku strona 3 wiersz 22. Zatem po zerwaniu umowy z 

wykonawcą w 2010 roku Wójt Stanisław Zieliński miał pełne prawo, z czego skorzystał do 

naliczenia dwóch ww. kar umownych firmie Holger Roock. 

2. Zakwestionowanie dwóch kar nastąpiło w 2012 roku uchwałą Sądu Najwyższego - 

Uchwała z dnia 18 lipca 2012 roku sygn. akt III CZP 39/12. W międzyczasie, celem 

uniknięcia przedawnienia terminów roszczenia – 20 lipiec 2013 rok - firma Holger Roock w 

dniu 19 listopada 2010 roku wystąpiła do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z zawezwaniem 

do próby ugodowej – do której nie doszło, wobec czego nowy bieg upływał z dniem 02 

kwietnia 2014 roku ( strona 9 i 11 wyroku). Zawarcie niniejszej ugody było w gestii Wójta 

Jerzego Kołakowskiego, zaprzysiężonego na to stanowisko w dniu 13 grudnia 2010 roku. 

3. Wyrok Sądu I instancji był dla Gminny niekorzystny, a wręcz druzgocący, a odwołanie od 

niego, do Sądu Apelacyjnego nie zostało w ogóle uwzględnione (wypowiedź M. Thiele - 

Staszewskiej). O fakcie tym, jak również o toczącej się rozprawie nie poinformowano 

radnych obecnej kadencji. Nie zabezpieczono środków w budżecie na 2016 rok na poczet 

zasądzonej zapłaty tj. 305152,99 zł wraz z odsetkami od 16.07.2010 roku + kosztów 

postępowania. 

4. Niedopuszczalnym, stała się sytuacja, kiedy uprawomocnił się Wyrok Sądu Okręgowego z 

klauzulą natychmiastowej wykonalności (czyt. zapłaty), a Gmina o tym fakcie nie miała 

żadnej informacji. Zresztą do dnia dzisiejszego nie wiadomo, jakie będą koszty egzekucji 

należne Komornikowi, które je przeprowadzał - początkowo miała to być kwota około 

100.000 zł. Niedopuszczalnym w sprawie jest obwinianie poprzedniego wójta, jeżeli nie 

toczyło się wobec Niego postępowanie karne. Bez wyroku sądu nie można nikogo obwiniać, 

w szczególności, jak to miało miejsce w środkach masowego przekazu. W toczącym się 

sporze, nie występuje nazwisko Zenon Wajgert, jest natomiast nazwisko Przewodniczącego 

Rady Gminy V kadencji – członek komisji inwetaryzacyjnej wykonanych robót zadania 

inwestycyjnego „Odtwarzanie istniejących ostróg w morzu W5-W11". Pytanie czy osoba ta 

jest już „stroną” postępowania, a jeżeli tak, czy może uczestniczyć w głosowaniach 

dotyczących firmy Holger Roock. W dniu 01 luty 2016 roku o godz. 11.51 Gmina Ustronie 

Morskie dokonała przelewu w kwocie 530074,64 zł na rzecz Dobrołowicz Weissgeber 

Majchrzak Łowkiet Adwokaci Spółka Partnerska, po czym w trybie pilnym na godz. 18.00 

zwołano sesję, tematem, której było wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016 rok, 

polegających na przeniesieniu środków na zapłatę zobowiązania zasądzonego przez Sąd 

Okręgowy w Koszalinie. Na Komisji Wspólnej, która odbyła się bezpośrednio przed Sesja jak 

również na Sesji, Wójt oraz Pani Skarbnik o godz. 19.30 poinformowali radnych, że środki te 
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nie zostały jeszcze przelane (protokół dostępny na www.bipustronie-morskie.pl Rada Gminy 

– protokoły - komisja rewizyjna) 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło pięciu Radnych  

Oddano 4 głosów „za”, 1 głos ,,wstrzymujący". 

Na tym protokół zakończono dnia 10.06.2016 roku.. 

Pan Stanisław Zieliński powiedział, że ma dłuższe wystąpienie, które dotyczy również kilku 

innych spraw i  chce przekazać, że rządy jego następcy kolegi Jurka spowodowały straty 

ogromne dla gminy. Wszystkie sprawy sądowe zostały przegrane przez gminę, żadnej z tych 

spraw gdyby był Wójtem by nie przegrał. Dodał, że chce wyjaśnić te sprawy, żeby Radni 

wiedzieli. Powiedział, że nie pozwoli się opluwać za te 28 lat, które przepracował. 

Powiedział, że to coś niesamowitego, żeby przerzucać odpowiedzialność za wszystkie sprawy 

które trwały do 2010 roku i jeszcze dalej. Oznajmił, że wszystko ma przygotowane na piśmie. 

Podziękował, że nie musiał występować w głosie mieszkańców, żeby psuć atmosferę sesji 

absolutoryjnej. Dopowiedział, że wszystko to co dot. spółki, która wykonywała ostrogi jest 

nieprawdą i gmina straciła na tym ponad 220 000,00 zł. Poprosił, aby mógł zabrać głos 

i wyjaśnić wszystkie sprawy, które są mu przypisywane jako jego błąd. Dodał, że wszystkie 

sprawy w toku były omawiane z Wójtem zaraz po sesji 13 grudnia 2010 roku, gdzie 

podpisywali protokół zdawczo odbiorczy i w luźnej rozmowie przekazał Wójtowi jakie 

sprawy są w toku i na jakim etapie są do załatwienia. Powiedział, że odchodził tylko on, a 

pracownicy zostali na swoich stanowiskach. Dziwi się, ponieważ i część radnych i część 

pracowników wiedzieli jak wygląda sprawa z tą spółką, uczestniczyli w komisji odbioru prac. 

Nie rozumie jak gmina mogła to przegrać, a jeżeli sąd Naczelny Sąd Administracyjny w 2012 

roku, że nie można jednego wykonawcy dwoma karami ukarać. Jedna kara musiała zniknąć, 

ale można było się dogadać, bo sama spółka występowała o zawarcie ugody, ale 

zlekceważono to. Dodał, że jest jeszcze pięć spraw które Urząd Gminy obciąża, że nie 

dopilnował ich do końca i gmina z tego tytułu poniosła straty ok. dziewięć, dziesięć 

milionów. Oznajmił, że ma przygotowaną wypowiedź, która potrwa dość długo.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jeśli jest to dość 

długie proponuje spotkać się na sesji wrześniowej, gdzie wprowadzi w porządek posiedzenia 

dany punkt. 

Pan Stanisław Zieliński zasugerował, że przedstawi sprawy krótko w tej chwili, a całą 

wypowiedź zostawi na piśmie Pani Przewodniczącej. Powiedział, że  pomimo, że od przejęcia 

steru kierowania Gminą Ustronie Morskie przez wójta Jerzego Kołakowskiego minęło 

przeszło pięć lat, w środkach masowego komunikowania oraz wobec Rady Gminy Wójt co 

jakiś czas skarży się, że większość bieżących problemów Gminy, a szczególnie jej wciąż 

niezadowalająca kondycja finansowa to efekt działań poprzednika. Wójt twierdzi, że w 

konsekwencji niektórych błędnych decyzji jego plany są obecnie niweczone, a rozwój Gminy 

wstrzymywany. Okazją do kolejnego oszczerczego pomówienia jego osoby była przegrana 

przez Gminę sprawa w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, w wyniku czego zobowiązana 

http://www.bipustronie-morskie.pl/
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została gmina do wypłaty kwoty 530 251,21 zł na rzecz niemieckiego przedsiębiorcy, który 

w latach 2009-2010 wykonywał ostrogi falochronowe w Sianożętach. Niekorzystny wyrok 

sądowy jest w ocenie wójta Kołakowskiego bezsprzecznie jego winą. Wójt Kołakowski 

zarzuca bowiem, że niewłaściwie rozliczył wspomnianą inwestycję i bezpodstawnie uznał 

wynagrodzenie wykonawcy za częściowo zrealizowane prace w kwocie 618 666 zł, co było 

,,gwoździem do trumny” i przesądziło o przegranej. W swoich publicznych wypowiedziach 

Wójt twierdzi, że za wykonane prace, ze względu na ich złą jakość, wykonawcy nie powinno 

zapłacić się w ogóle. Zarzuty te są oczywiście całkowicie bezzasadne i nie poparte żadnymi 

dowodami. Wręcz przeciwnie, istniejące w sprawie i znajdujące się pewnie w Urzędzie 

Gminy dokumenty jednoznacznie powinny wskazywać, że po zerwaniu w maju 2010 r. 

umowy z wykonawcą, dokonana została szczegółowa inwentaryzacja i bardzo skrupulatny 

odbiór wykonanych prac. Ich wartość w stosunku do podanej przez wykonawcę na fakturze, 

została zweryfikowana przez specjalnie do tego celu powołanego biegłego. Wynagrodzenie 

to, nawet w wyższej kwocie ustalił potem w procesie sądowym inny biegły. Odbiór był 

bardzo szczegółowy, podpływano do każdej z ostróg, każdy pal był sprawdzany. Ocena 

zrobiona była przez Przewodniczącego nadzoru inwestycji. Obecne tłumaczenie przez wójta 

przegranej i niekorzystne rozstrzygnięcia sądu wskazanymi wyżej argumentami ma jeden cel: 

przypisanie winy poprzednikowi, usprawiedliwienie własnej nieudolności w prowadzeniu 

sprawy oraz ucieczkę przed odpowiedzialnością za wynik całej sprawy sądowej. Istotą sporu 

sądowego nie była bowiem kwota wynagrodzenia, ale potrącenie przez Gminę z tego 

wynagrodzenia jednocześnie dwóch kar umownych: kary z tytułu odstąpienia od umowy z 

winy wykonawcy oraz kary za zwłokę w wykonaniu umowy. Należy zwrócić uwagę, że 

jednoczesne stosowanie dwóch kar umownych zakwestionowane zostało przez Sąd 

Najwyższy dopiero w 2012 r. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18.07.2012 r. III CZP 

39/12), a więc dużo później niż data zawarcia umowy (2009 rok). Wcześniej takie praktyki, 

również przez Gminę były skutecznie stosowane. Ich przykładem była wygrana przez Gminę 

W 2008 r. sprawa z pierwszym wykonawcą prac remontowych obecnej siedziby Urzędu, 

gdzie spór dotyczył również kar umownych. Niestety, praktyka ta zmieniła się dopiero po 

2012 roku. Ponieważ pozew o zapłatę skierowany został przez wykonawcę do Sądu 

Okręgowego w Koszalinie w grudniu 2013 r., zachodzi pytanie, dlaczego Wójt Kołakowski, 

znając uchwałę SN i wiedząc w związku z tym o przegranej (a przynajmniej powinien o tym 

wiedzieć), nie zaproponował wykonawcy ugody i wypłaty należnej mu kwoty. Ponoć zabiegał 

o to sam wykonawca. Dlaczego nie podjął z nim rozmów wcześniej, zaraz po objęciu funkcji 

wójta. Dlaczego z uporem brnął w rozprawy sądowe świadomie narażając Gminę na koszty i 

zapłatę odsetek w wysokości aż 225 098,22 zł,  dlaczego złożona została apelacja? Wyraził 

przekonanie, że uzyskanie odpowiedzi na wyżej wymienione pytania zainteresuje również 

Wysoką Radę Gminy. Wspomniana wyżej sprawa nie jest jedyną, którą z pożytkiem dla 

Gminy nie potrafił sfinalizować obecny Wójt po poprzedniku. Wręcz przeciwnie, większość z 

nich została albo przegrana w postępowaniach sądowo-administracyjnych, albo tak nieudolnie 

poprowadzona, że Gmina poniosła w wyniku tych działań same szkody. Może zatem warto 

przyjrzeć się bliżej takim przykładom, jak:  

 

1) uznanie nadpłaty i zwrot spółce Baltic Center Polska podatku od nieruchomości w 

wysokości 3 500 000 zl. Spółka BCP corocznie w deklaracjach podatkowych wykazywała, że 
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na gruntach w Bagiczu prowadzi działalność gospodarczą. Działalność tę wykonywała też 

faktycznie świadcząc m.in. różnego rodzaju usługi lotnicze, głównie w okresie sezonu 

letniego. Działalność tę wykonywała na terenie całego lotniska. Niemożliwe było wydzielenie 

pod tę działalność jakiejś konkretnej powierzchni i ją np. wygrodzić. Działalność lotnicza na 

określonym terenie, z uwagi na strefy startu i lądowania samolotów sprawiała, że pozostała, 

niewykorzystywana pod działalność lotniczą sensu stricte powierzchnia, też musiała być pod 

tę działalność zaliczana. O nadpłacie zrobiło się głośno, gdy na początku 2011 roku Wójt, 

chcąc na początku swej kadencji zaistnieć w mediach, nieodpowiedzialnie i ze szkodą dla 

Gminy wypowiedział się w lokalnej telewizji o konieczności zwrotu podatku. Nadpłata, 

zgodnie z ordynacja, stwierdzana jest na podstawie decyzji administracyjnej przez wójta jako 

organu podatkowego. W jego ocenie takiej decyzji Wójt nie powinien podejmować, a 

postępowanie poprzedzające powinno być przeprowadzone na tyle rzetelnie, że podjęta w 

jego wyniku decyzja negatywna nie powinna budzić żadnych wątpliwości nie tylko strony, ale 

przede wszystkim organu odwoławczego i ewentualnie sądu administracyjnego. Zaznaczył, że 

tereny nabyte przez BCP i związane z tym sprawy podatkowe były za jego czasów 

przedmiotem kilkunastu kontroli organów zewnętrznych (NIK, Prokuratura, RIO). 

Nieprawidłowości w płaceniu podatku przez BCP nie odnotowano.  

 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że proponuje, żeby Pan Wójt Zieliński złożył pismo do 

Biura Rady, a we wrześniu Radni się spotkają, zaproszą Pana Zielińskiego i będą mogli się 

odnieść do złożonego pisma. Oznajmił, że są dalecy ocenia Wójta, bo Wójt zarządza za zgodą 

Rady. To tak jakby oceniano Radę.  

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w 2010 roku nie miał 

zielonego pojęcia, że jest sprawa Holger Roock. Oznajmił, że szanuje Pana Wójta i jego 

zamiarem nigdy nie było, by wracać do tego co było za plecami. Te sprawy wychodziły 

w trakcie, pierwsze co było to pracownicy urzędu poinformowali, że Baltic Center nadpłaca 

podatki Gminie w ogromnych kwotach. Mówiła to była Pani Skarbnik, która pracuje obecnie 

w RIO i Pan Marcin Binaś w podatkach. Mieli ekspertyzę Pana Profesora Etela. Wszyscy 

monitowali i mówili, że nadpłacają podatki i za chwilę wystąpią o zwrot, a Pan Zieliński 

powiedział, że jak płacą to niech płacą. Dodał, że ma protokoły. Zwrot 3 200 000,00 zł jest 

podyktowany wyrokiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego o czym Pan Zieliński nie 

wie i od którego gmina nie może się odwołać. Druga sprawa to odszkodowanie za drogi. 

Wszyscy wiedzą, że właściciel Wieniotowa kupił 111 hektarów za milion dwieście i sam 

sobie zrobił plan zagospodarowania i wyrysował drogi gminne. Z mocy ustawy Gmina musi 

te drogi odkupić i  półtora miliona odszkodowania dać.  Oznajmił, że o sprawie Holger Roock 

dowiedział się w 2013 roku, kiedy firma wystąpiła do sądu. Wszystko byłoby dobrze, gdyby 

nie pismo, które każdy z Radnych dostał uznające roszczenia na 718 000,00 zł i to sąd wziął 

p[od uwagę jako inwestora, który przyznał się do tego, że te pieniądze się należą. Zapytał 

Mecenasa czy jako spadkobierca mógłby iść w ugodę i na co by się narażał. Musiałby być 

szaleńcem, żeby iść na ugodę z firmą, której nigdy nie znał. Po analizie dokumentów i po 

roszczeniach, które Wójt Zieliński podpisał. Oznajmił, że nie mówi, że Pan Wójt zrobił to 

celowo, ale zrobił wielki błąd, pomyłkę. Wszystkie te decyzje kosztowały gminę 

5 200 000,00 zł.  
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Pan Stanisław Zieliński zapytał, co Pan Wójt zrobił ze wschodnią częścią Ustronia 

Morskiego, ile drzew zostało wyciętych.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt został zaprzysiężony 13.12.2010 roku, a 

wezwanie na sprawę ugodową dostał 15.12.2010 roku. Dodał, że musiał Pan Wójt dostarczyć 

pełnomocnictwa osób, które Pana jako Wójta reprezentowały. Sprawa zakończyła się w 

kwietniu 2011 roku, także prosi, aby nie mówić o tym, że Wójt dowiedział się o tym w 2013 

roku. Pierwsze materiały dostał już w 2010 roku, wezwanie do sądu na sprawę ugodową.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prowadziła to Pani 

Jakierowicz i nie miała pojęcia, że w aktach sprawy jest uznanie roszczenia i to był dla sądu 

najważniejszy dokument. Oznajmił, że na ugodę poszedł z Mitexem. Pełnomocnicy Pana 

Zielińskiego chcieli, żeby była zerowa stawka. 

Na sali nastąpił chaos. W nagraniu nie słychać wypowiedzi Pana Zielińskiego. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

9.  Interpelacje i zapytania 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby, aby przegłosować protokół Holger Roock. 

Zapytał, czy droga od Rolnej do ścieżki rowerowej. Opiniowano ostatnio uchwałę o 

sprzedaży działek. Ile umów notarialnie zostało podpisane.  

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeszcze za tej kadencji 

żadna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pani Pogonowicz przychodziła i kłóciła się o cenę. 

Jeżeli została zawarta umowa to za tej kadencji, a jak nie została zawarta to nie. Dopytywał, 

czy został podpisany akt notarialny za tej kadencji. Ile aktów zostało podpisanych. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt nie musi pamiętać. Dodał, że 

zostały podpisane trzy akty notarialne: Państwo Basarab, Sola i Pogonowicz w 2015 roku, a 

uchwała była podjęta w poprzedniej kadencji.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jechał wczoraj ulicą Kościuszki, która nie jest drogą 

powiatową tylko drogą gminną. Ciągle słyszał, że są tam ustawiane gazony na chodnikach, 

ale w tym momencie wazony są ustawiane na jezdni i powodują zagrożenie dla uczestników 

ruchu. Jest to samowola w organizacji ruchu. Zapytał, jakie kroki zostały podjęte. Dodał, że 

tam nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Zapytał, czy zostało to z kimś uzgodnione, czy gmina 

wyraziła na to zgodę.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przygotuje Panu Markowi odpowiedź 

szczegółową, dokładną, wnikliwą na piśmie, ponieważ nie chce niczego opuścić, a chce żeby 

było to zrobione precyzyjnie na podstawie dokumentów.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że ten odcinek jest o ruchu dwukierunkowym. Od ulicy 

Bałtyckiej można skręcić w prawo. Jest ulica dwukierunkowa i samowolna zmiana ruchu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że specjalnie zrobiono tak, 

żeby od ulicy Bałtyckiej móc wjechać w lewo na bulwar i w prawo do momentu, gdzie jest 

parking Maxa i tam już się kończy droga i jest jednokierunkowa. Jeżeli chodzi o gazony to 

była awantura 4 lata temu, gdzie nie można było przejechać. Ustalono, że mogą postawić 

wzdłuż krawężnika, żeby upiększyć teren, ale nie na samej drodze. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na połowie jezdni, części pasa ruch przeznaczonego 

dla pojazdów. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostanie zrobiona wizja. 

Nie ma takiego przyzwolenia. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na Kwiatowej na przeciwko Pana Stadnika jest dziura 

po zimie w ogóle nie naprawiana.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że GOSIR został 

przeszkolony, kupujemy masę na zimno. Zbrakło masy, już jest i będzie uzupełnione.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Sławek Konarski powiedział, że się 

nie rozdwoi. Mają mnóstwo robót w tej chwili i do czwartku trzeba poczekać. Dodał, że 

wiedzą o tych dziurach.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że chciałby wrócić do sprawy progów 

zwalniających na ulicy Górnej. Dodał, że wie, że jest życzliwe podejście Urzędu.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dzisiaj przeszła uchwała budżetowa i progi 

te były w nią wpisane.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że można już zlecić.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że organizacja ruchu na ulicy Wiejskiej czy 

ulicy Chrobrego jest zbliżona jeśli chodzi o przepustowość, nie ma dużego ruchu pojazdów, a 

skoro ulica jest drogą gminną nie powiatową można było się przyjrzeć zagadnieniu. Dodał, że 

istotne jest czy planista zezwolił na zmianę parkowania jak sugerowali mieszkańcy, a 

jednocześnie pozwoli na parkowanie po drugiej stronie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w tym tygodniu będzie na pewno Pan 

Sudak b y spotkać się w terenie.  

Radny Stanisław Bęben poprosił o przychylność progu również na ulicy Wiejskiej. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że o godzinie 9:36 otrzymał 

bardzo ważną wiadomość z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego od Pana 

Wojewody w który informuje, że gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 235 000,00 zł. 
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Dodał, że jest zapis, że w przypadku wystąpienia na innych zadaniach oszczędności 

przetargowych zostaną one przeznaczone w pierwszej kolejności na zwiększenie obniżonej 

kwoty dofinansowania. Dopowiedział, że kwota 235 000,00 zł być może będzie jeszcze 

zwiększona. Oznajmił, że jest pytanie czy aktualne jest zgłoszenie „Przebudowa ulicy 

Wiejskiej w Ustroniu Morskim” do udziału w 2016 roku w programie, przy założeniu, że 

gmina otrzyma dofinansowanie w obniżonej kwocie 235 000,00 zł. Oznajmił, że decyzję 

trzeba podjąć do 28.07.2016, a 28 jest jutro. Dopowiedział, że jest przygotowana 

dokumentacja na ulicę Wiejską, uzgodniono wszystko z MWiK, całość inwestycji musiałaby 

być zakończona do 30 listopada i tylko kwestia czy gmina jest w stanie się z tym wyrobić.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie ma pieniędzy, ponieważ 

zostały poprzesuwane.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że można złożyć papiery na 

dofinansowania, a w momencie kiedy podejmą radni decyzje negatywną pieniądze przepadną.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że miał być milion na 

milion.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że będzie to etapować. 

Dodał, że pracuje nad zwiększeniem środków na Gwizd-Grąbnica jak będą oszczędności na 

rezerwach. Warto się zastanowić. Chciałby, aby było zrozumienie.  

Wyszedł Radny Andrzej Basarab.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to zbyt mała kwota, to 11 % wartości inwestycji. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli gmina ma termin do końca 

listopada i w tej chwili przedkłada się propozycja, po sezonie można inwestycję zrobić, z 

wodociągami jest wszystko uzgodnione, można przystąpić do przetargu można spróbować i 

podejść do realizacji tego zadania. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, kiedy jest możliwy termin realizacji przebudowy 

nawierzchni ulicy Górnej. 

Radna Marzena Molcan zapytała, czy można wpłynąć na zakład energetyczny 

uporządkował i miał na uwadze trafostacje koło Pani Korzon na górce. Oznajmiła, że jest tam 

toaleta publiczna w centrum Ustronia. Kilkakrotnie pracownicy GOSIRU sprzątali mimo, że 

nie jest to ich obowiązkiem.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że dopóki nie będzie płotu 

ogrodzeniowego tak będzie się działo.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że przy parkingu zakopała się kiedyś betoniarka i 

jest duży dół aż się uderza podwoziem. Zapytał, czy można dosypać tam piachu. Zapytał, 

kiedy będzie otworzona Graniczna bo dużo turystów schodzi z Wieniotowa. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że do pierwszego mają 

skończyć ten etap i miał być udrożniony ruch. Nie może się doprosić, obiecano, że zostanie 

zgarnięte błoto.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy zejście w prawo w kierunku rzeczki będzie 

zamknięte. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostanie otwarte.  

Radny Marek Leciaho zapytał, co zostało zrobione z odcinkiem, progiem zwalniającym  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Pan Marek chce otrzymać protokoły w tej 

chwili. Przekazał Panu Markowi protokół odbioru, protokół gwarancyjny, przegląd i protokół 

usunięcia usterek na 9/06/2016. Gwarancja obejmuje 36 miesięcy, cały czas są problemy, 

które są widoczne. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, jaka kwota została na ulice Wiejską.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ściągnięto 230 000,00 zł, potem 

były dwa miliony, milion z dofinansowania, ale nie pamięta czy coś jeszcze ściągnięto. Było 

to 1 lutego, uchwała jest w sądzie i czeka na decyzje. Powiedziała, że jeżeli Pan Wójt jest 

przychylny, żeby realizować pierwszy etap to warto, żeby Radni się wypowiedzieli 

i przegłosowali intencyjnie.  Byłoby w granica 770 000,00 zł wprowadzone z własnych 

środków i po przetargu we wrześni trzeba by było się spotkać, żeby wprowadzić 

dofinansowanie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak są pieniądze to żeby 

robić.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że apeluje do Radnych, ponieważ Wiejska była 

przedmiotem różnych działań. Jeżeli istnieje taka możliwość prosi, aby intencyjnie 

przegłosować.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że przy okazji zostanie 

zrobiona kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna przez wodociągi nie ze środków 

gminnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy przy takim nawale 

inwestycji  gmina poradzi sobie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla okazał swoje zdziwienie, że Pani Przewodnicząca mówi 

o nawale inwestycji. Podkreślił że Pan Wajgert twierdzi, że Wójt nic nie robi. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że sugerował, że droga jest źle wykonana droga. Droga 

jest zalana całkowicie.   
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest to spowodowane 

z winy gminy tylko z winy właścicieli, którzy nie pozwolili zrobić odprowadzenia wód 

gruntowych. Dodał, że chciał zrobić drenaż po granicy dwóch działek, ale mieszkańcy nie 

pozwolili. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że była komisja na 

której wszyscy mieszkańcy na wszystko się zgadzali. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prywatna osoba ma prawo 

zmienić zdanie kiedy chce i tak też się stało.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na ulicy Kolejowej od przystanku w stronę 

Ustronia ktoś zrobił sobie przejazd z ulicy do posesji i stoi woda, która zalewa skrzynkę 

elektryczną do połowy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że warunki ustala Zarząd 

Dróg Powiatowych jeżeli chodzi o zjazdy na posesje.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Rymaszewski pytał o Bogusława XIV 

o wyrównanie. Dodał, że dokładny przebieg drogi  będzie dopiero jak projektant rozpocznie 

działania projektowe. Ma informacje od Pani Świeckiej, że szerokość zaczyna się od 6 

metrów od Wojska Polskiego, na wysokości rowu jest ok. 10 metrów, potem zwęża się do 

Górnej ok. 10 metrów. Prace są wykonywane od rowu do ulicy Górnej, mogą tam być 

odstępstwa, do momentu przebudowy będzie tak to wyglądało. Jak będzie przebudowywana 

droga będzie trzeba dokonać wycinki drzew. Finalnie zostanie uregulowane jak dojdzie do 

przebudowy, zlecenie na dokumentację zostało dokonane. Powiedział, że przystanek jest 

montowany na starym Wieniotowie, Gwizd-Grąbnica do 15 września ma być skończona, 

Bogusława XIV zlecono dokumentację, Budowa drogi przedłużenie ulicy Krótkiej do 

Geodetów przygotowano do zgłoszenia robót – wartość kosztorysowa szacunkowa 

227 000,00 zł, budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie wszystko jest 

przygotowane, budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia ul. Osiedlowa oczekuje na 

drugą koncepcję, budowa parkingu i chodnika pry Sztormowej dokumentacja w trakcie 

realizacji – chodnik, mała architektura, nasadzenie. Powiedział, że aby podzielić Wiejską na 

dwa etapy trzeba zadzwonić do Dyrektora departamentu. Powiedział, że ul. Wąska wartość 

kosztorysowa zadania 114 000,00 zł , czyli te pieniądze co w budżecie zabezpieczone są 

niewystarczające, źle było oszacowane. Jest drugi kosztorys firmy Sztrabak na 80 000,00 zł, 

ale i tak jest to kwota niewystarczająca, w budżecie jest 50 000,00 zł.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał z czym to się wiąże. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że kosztorysant zrobił pełną przebudowę. 

Firma Sztrabak zaoferowała, że wykorzysta trylinkę  jako podbudowę. Mowa docelowo o 

masie bitumicznej. Powiedział, że nawierzchnia na ulicy Górnej nie jest zlecona, zostanie 

zlecone, ale nie wszystko na raz.  
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Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że chciałby usłyszeć deklarację odnośnie 

terminu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że raczej po sezonie. Trzeba zobaczyć jakie 

pieniądze wpłyną do budżetu. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że z założenia pieniądze zostały zabezpieczone 

już. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że z założenia mamy 3 800 000,00 zł 

dochody ze sprzedaży nieruchomości, a jeżeli nie zostanie to wypracowane trzeba ściągnąć z 

jakiejś inwestycji. To co jest to jest zaplanowane jako dochody i wydatki, ale czy gmina w 

100 % to zrealizuje. W tej chwili zbierana jest gotówka, żeby zrealizować duże inwestycje 

i spłacić to co jest zlecane. Są jeszcze obligacje do wykupu, odszkodowanie za drogi w 

sierpniu w wysokości 315 000,00 zł, zostało jeszcze 500 000,00 zł odsetek i obligacji. 

Fizycznie trzeba zebrać pieniądze. We wrześniu trzeba będzie usiąść i zweryfikować to co 

jest zlecone co trzeba zapłacić łącznie z tym, kiedy wpłyną dotację, bo może się okazać, że z 

niektórych programów nie po wpływają do końca roku tylko będzie trzeba w 100% 

sfinansować w styczniu lub w lutym.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że Pan Wójt już kilka razy występował o 

sprzedaż nieruchomości na Sosnowej za duże pieniądze , które wyrobiłyby pieniądze ze 

sprzedaży majątku i zawsze jest odmowa. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że jego niepokój budzi fakt, że mniejsze 

zadania są spychane na rzecz tych większych. Zaczyna się rozmawiać na temat Wiejskiej, a 

zadanie które było planowane jest w martwym punkcie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przypomniał, że Wiejska też była planowana. 

Przypomniał, że mniejsze zadania też są np. budowa miejsc postojowych w Rusowie. 

Radny Roman Żołnierczuk powiedział, że pójdzie jak Pani Skarbnik znajdzie środki. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jak zostanie ustalone kiedy uruchomić 

zadanie.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie kiedy się znajdą środki tylko 

kiedy fizycznie będą na koncie, ponieważ zostały zaplanowane dochody na pokrycie 

wydatków. Planowane jest ile wpłynie z dochodów bieżących, ile wpłynie z dochodów 

majątkowych i planuje się ile jest wydatków bieżących i ile majątkowych. Natomiast kwestia 

jest tego, czy plan sprzedaży z tytułu dochodów majątkowych zostanie zrealizowany w 

wysokości zaplanowanej czyli 3 800 000,00 zł , bo na tę chwilę wypracowano 1 200 000,00 

zł z podpisanych aktów notarialnych. Na dzień dzisiejszy jest 1 500 000,00 zł lokaty, 

1 600 000,00 zł na koncie i jeszcze debet, najpierw zabezpiecza się duże inwestycje. Być 

może uda się odzyskać VAT za euroboisko.  
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Wyszedł Radny Rymaszewski.  

Radny Roman Żołnierczuk powiedział, że spycha się małe inwestycje i robi duże. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie tak działa. Dodała, że jedna 

dokumentacja to 25 000,00 zł, druga dokumentacja 30 000,00 zł, remont dróg  

Radny Roman Żołnierczuk powiedział, żeby zacząć realizować po kolei inwestycje, 

ponieważ inwestycja w Rusowie już dwie kadencje temu miała zabezpieczone środki. To nie 

jest duża kwota. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie działa to tak. Do końca 

czerwca nie zrealizowano 50 % założonych dochodów, ponieważ dochody bieżące są to 

dochody sezonowe dlatego drugi raz po zamknięciu kwartału we wrześniu, czy dochody 

zaplanowane zostały zrealizowane. Na tę chwilę trzeba się wstrzymać i przeliczyć jak wpłyną 

dochody.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dokumentacja na Ku Słońcu jest w trakcie 

opracowywania, dokumentacja na ścieżkę rowerową do Będzina również w trakcie realizacji, 

opracowanie strategii gminy jest w trakcie realizacji – umowa została podpisana, opracowanie 

dokumentacji na amfiteatr – odbędą się konsultacje społeczne, zakup wozu strażackiego 

wniosek złożono ponownie do weryfikacji na prośbę z Urzędu Wojewódzkiego i Komendy 

Straży Pożarnej, opracowanie programu azbestowego w trakcie realizacji do 15 października 

ma być zakończone opracowanie programu i na jego podstawie będzie można skorzystać z 

funduszu ochrony środowiska na usunięcie azbestu, opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej w trakcie realizacji termin do października 2016 – bez tego o środki RPO nie 

można aplikować. Dodał, że aktualizowany jest projekt na modernizację pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w Gwiździe – II etap, budowa euro boiska  jest w trakcie realizacji, gmina 

oczekuje nas odpowiedź czy będzie mogła dostać dofinansowanie na modernizacją Orlika 

i obiektu sportowego Astra. Powiedział, że jeśli chodzi o ulicę Wiejska należy ustalić czy 

może zostać podzielona na dwa etapy. Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy 

cmentarzu do realizacji na przyszły rok, ulica Liliowa i Kwiatowa dokumentacja zostanie 

zlecona -  w dniu dzisiejszym zabezpieczone środki.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że radni jako Klub Porozumienie Razem 

wprowadzili środki na przygotowanie koncepcji na ul. Wrzosową. Dodał, że jest tam 

potrzebna zmiana koncepcji, żeby w ogóle tą drogę wpisać do planu. Oznajmił, że gmina nie 

dostała żadnej informacji co do zadania kulturalnego na ul. Nadbrzeżnej i Gminnego Ośrodka 

Kultury. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że to Pani 

Sylwia Kręglewska. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie ma informacji opisowej do tego 

zadania, zapytał na czym miało polegać to zadanie. Dodał, że Pan Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury tez nic nie wie. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że chodziło chyba o postawienie ławek żeby zrobić 

deptak z prawdziwego zdarzenia, który byłby ciągiem pieszych i dawał możliwość 

wypoczynku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że aby realizować to zadanie Wójt musi coś 

wiedzieć. Poprosił o jakieś informacje na piśmie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest tam uprawiany handel 

i postawienie ławeczek może być trudne.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że prosi o wyrażenie intencji, co dalej z drogą. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie wiadomo czy zadanie można podzielić. Dodał, że 

na całą drogę od początku do końca przeznaczone jest  235 000,00 zł dofinansowania. 

Oznajmił, że jest to bardzo Male dofinansowanie, jeżeli cała droga ma kosztować 

2 000 000,00 zł. W pierwotnej wersji było zakładane, że będzie milion dofinansowania i 

milion ze środków własnych. W obecnej chwili otrzymano wiadomość, że trzeba się 

skonsultować z Dyrektorem funduszy europejskich, żeby uzyskać informację, czy zadanie 

można dzielić.   

Radny Stanisław Bęben powiedział, że Pan Wajgert znowu przedstawia swoją propozycję. 

Dodał, że przepuszcza i tak musi być, a w piśmie jest napisane do 28 do 15:30 przedstawić 

przynajmniej intencje. Zapytał, kiedy Pan Sekretarz skonsultuje się z Dyrektorem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan Sekretarz sam 

powiedział, że musi zadzwonić do Pana Dyrektora. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszelkie zadania, jeżeli 

chodzi o schetynówki jest możliwość etapowania, ponieważ samorządy nie mają tylu 

środków i jest to udogodnienie na początku inwestycji. Drugi etap być może nie będzie miał 

dofinansowania i trzeba korzystać z tego co jest, ponieważ 235 000,00 zł jest to kwota 

pokaźna i warto w to wejść,  tym bardziej, że jak się ukaże rezerwa Bedzie możliwość 

zwiększenia dofinansowania tak jak przy Gwizd-Grabnica było. Oznajmił, że jak będzie się 

tak podchodzić to nie wybuduje się w gminie, ani kawałka drogi.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Dyrektor oddzwoni, ponieważ w tej 

chwili nie ma go w biurze. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt opracował budowę chodnika, a Pan 

Sekretarz tego nie odczytał. Zapytał na jakim jest to etapie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przeprasza, że przeoczył. Dodał, że chodzi 

o ul. Klonową i miejsca postojowe.  

Radny Marek Leciaho zapytał na jakim jest to etapie. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że czeka na informację z ZIT 

Koszalin na informację o ścieżce rowerowej, ponieważ będzie to jedno z drugim 

zaprojektowane. Dodał, że ścieżka będzie przebiegała lewą stroną. Dopowiedział, że są 

pewne rozwiązania, które ma u siebie na biurku w jaki sposób rozwiązać zejście na samą 

plażę. Dopowiedział, że jest możliwość zrobienia zejścia z podestów drewnianych, które 

bardzo ładnie wyglądają. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że chciałby wiedzieć na jakim etapie, ponieważ ludzie 

cały czas go pytają, a ciągle słyszy, że coś jest przygotowane. Oznajmił, że osoby 

niepełnosprawne nie mogą się dostać na wózkach na plażę. Zapytał, jak z chodnikiem dla 

pieszych.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli chodzi o Klonową to 

trzeba jeszcze trochę poczekać.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt jest chory, nie było go ponad 

dwa tygodnie w pracy i nie o wszystkim musi pamiętać. Ulica ta czeka na okres po sezonie, 

aż Pani Skarbnik da zielone światło i powie, że są fizycznie pieniądze i gmina będzie mogła 

uruchomić je na opracowanie dokumentacji. Poinformował, że jest pomysł na dojście do 

plaży taki jak jest w gminie Kołobrzeg, gdzie zrobili to mieszkańcy od Grzybowa SA 

położone kładki, które da się zwinąć na okres po sezonie, żeby nie niszczało. Gmina 

Kołobrzeg zrobiła to bez uzgodnień. Oznajmił, że musi to przyjąć Urząd Morski, więc trzeba 

mieć wszystkie uzgodnienia. Poinformował, że jest możliwość zobaczenia zejścia na 

zdjęciach na miasto Kołobrzeg.  Podkreślił, że jest to kwestia pieniędzy, aby fizycznie były na 

koncie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że przypomni co jest w budżecie jeżeli chodzi o Wiejską. 

Dodał, ze jest zapis 2 000 000,00 zł, gdzie 1 000 000,00 zł dofinansowania i 1 000 000,00 zł 

ze środków własnych. Oznajmił, że tak było zaplanowane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że są to plany, a wszystko 

wynika po przetargach. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że odnośnie Wiejskiej chciałby się dowiedzieć jaki jest w 

tej chwili stan konta. Dodał, ze wiadomo jaka kwota była zaplanowana, ale było zmniejszane 

środki dwukrotnie dlatego chciałby się dowiedzieć jaki na tę chwilę jest stan środków.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 1 lutego było ściągnięte 

230 000,00 zł z inwestycji. Powiedziała, że sprawdzi. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że  z rejonu Czerwonej rzeczki korzystają 

mieszkańcy jak i turyści, a nie ma tam miejsc parkingowych. Dodał, że wcześniej Urząd 

Morski zablokował wjazd, gdzie można było auto zostawiać, gdzie osoby z gminy Będzino 

zarabiały sobie na pilnowaniu samochodów. Dodał, że zauważył, że właściciel prywatny 

postawił znak zakaz wjazdu i jest ograniczenie w możliwości parkowania pojazdów osób 
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korzystających z kąpieliska w rejonie czerwonej rzeczki. Zapytał, czy gmina robi coś w tym 

kierunku w porozumieniu z Urzędem Morskim i gminą Będzino. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest problem. Dodał, że 

kiedyś było porozumienie z gminą Będzino, że gmina Ustronie Morskie będzie sprzątała, a w 

zamian za to będzie parking.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że  miejsce to rozładowuje ilość ludzi 

jeżdżących na plażę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że próbował się dogadać, ale 

niestety nie ma wpływu. Dodał, że jest problem nawet podczas zawodów wędkarskich. Pani 

Agnieszka Kruszyńska jest kierownikiem obwodu i można ją zapytać dlaczego tak robią.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że jak gmina sprzątała było tam czysto, teraz 

jest bałagan. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że porozmawia na ten temat 

z Panią Agnieszką, ale trzeba mieć świadomość, że nie jest to na naszym terenie.  

Pan Stanisław Zieliński powiedział, że powodzie w gminie występują, jest zagrożenie, że w 

najbliższym czasie połowa Ustronia i Sianożęt może być zalana. Dodał, że gdy przekazywał 

obowiązki rozmawiano na temat, że są zaawansowane rozmowy z Dyrektorem, że miały być 

realizowane  dwie czy trzy odnogi, bo pieniądze na to w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji 

były  nic do tej pory się nie zrobiło i nie robi. Każda cofka w morzu i przypływ wód 

opadowych spowoduje, że Ustronie będzie zalane. W związku z tym trzeba pomyśleć nad 

tym, bo w 1996 roku jak była powódź z własnych pieniędzy została położona rura 

odpływowa żeby w razie potrzeby otworzyć przepływ i wodę spuścić do morza. Rozmowy 

były prowadzone, a od jakiegoś czasu nic się na ten temat nie mówi. Jest dużo obiektów 

budowanych, powierzchnia do zbierania wody jest większa.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w czasie kiedy Pan Wójt był na 

zwolnieniu lekarskim spotkał się z Dyrektorem Zarządu Melioracji w Szczecinie. Dodał, że 

Pan Wójt był na spotkaniach wcześniej dot. budowy przepompowni P 1 i P 2. Za poprzedniej 

kadencji Dyrektora Płowensa, który już nie jest Dyrektorem było zapewnienie, że gmina 

wkłada pieniądze w dokumentację projektową, a w budżecie wojewódzkim zostaną 

zabezpieczone pieniądze na realizację zadania. Było to bardzo bliskie realizacji, jest list 

intencyjny podpisany przez obie strony, ale ówczesny Dyrektor stracił stanowisko i został 

odwołany. Został powołany do pełnienia obowiązków nowy Dyrektor, zmieniła się wizja 

Zarządu Melioracji. Problem jest znany. Powiadomił, że obecny Dyrektor merytorycznie 

przygotowany przejrzał dokumentację, zaznajomił się ze stanowiskiem gminy i powiedział, 

dlaczego gmina idzie w kierunku budowy przepompowni, jak to nie jest jedyne rozwiązanie 

naszego problemu. Dodał, że trzeba wziąć hydrologa, który przygotuje koncepcję. Zakład 

melioracji inwestuje swoje pieniądze pod jednym warunkiem, jeżeli wody opływowe płyną 

do rurociągów, nie są tylko wodami opadowymi z dachu, ale są wodami z gruntów rolnych. 



str. 37 
 

Zapytał, czy rzeczywiście trzeba budować przepompownie. Dodał, że grunty są gruntami 

prywatnymi, zaproponowano żeby wybudować zbiornik, który będzie zbierał wodę. Dyrektor 

obiecał, że przyjedzie osobiście i zrobi ekspertyzę. Dodał, że pojawia się w tej sprawie nowy 

wariant i nowa koncepcja. Oznajmił, że problem na dzień dzisiejszy jest, ale właściciele 

posesji przez wiele lat się nie zabezpieczają, z byli świadomi tego, że mogą być takie 

sytuacje. Prosił, aby pamiętać, że osoby które budują muszą zabezpieczyć włączenie do studni 

i zabezpieczać wody opadowe. Powiedział, że prywatnie na swojej posesji ma zabezpieczenie 

w postaci studni, która zbiera całą deszczówkę. Podkreślił, że najważniejsze jest to, że gmina 

wznowiła rozmowy z Zarządem Melioracji, który widzi potrzeby i nie odsuwa się od sprawy. 

Pojawia się nowy wariant. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ma nieoficjalną informację, że jest 

możliwość, aby dofinansowanie na ulicę Wiejska wzrosło nawet do 750 000,00 zł, ale nie 

mogą dać na razie tego na papierze. Zadnia nie można podzielić, a inwestycja ma być 

skończona do 30 listopada. Na dzień jutrzejszy gmina musi wyrazić intencję, czy chce to 

zadanie realizować. Jeżeli zadeklarujemy możemy się wycofać. Urząd Wojewódzki ma środki 

po przetargach i musi je rozdzielić szukając samorządów, które mają dokumentację na 

zadanie. Gmina jest na liście rezerwowej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że gmina była czwarta od końca. Dodał, że dziwne jest 

to, że nie wzięli tych wcześniejszych projektów. Oznajmił, że albo terminy są nie realne albo 

coś jest nie tak.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że był na spotkaniu z 

Wojewodą. Było sporo projektów, ale chodziło o punktację. Wiele samorządów nie 

wpasowało się mimo, że dostali punkty – byli na liście, ale nie kwalifikowały się. Sporo 

samorządów nie miało pełnej dokumentacji. Dodał, że myśli, że rozmowa z Wojewodą 

przyniosła jakieś skutki. Powiedział, że warto skorzystać jak jest taka możliwość i iść do 

przodu. Podkreślił, że po to tworzy się dokumentacje projektowe, żeby z nich skorzystać, ale 

tylko te gminy skorzystają, które będą przygotowane.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to przykład na to, że nie warto 

oszczędzać na delegacjach Wójta, ponieważ nie ma nic lepszego, niż bezpośrednie rozmowy 

między stronami. Dodał, że była to okazja do spotkania z Wojewodą i Ministrem 

Gróbarczykiem i omówienia wielu spraw dot. gminy takich jak wybrzeża morskiego, 

rozbudowy ścieżki i tarasów. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli zadania nie można 

podzielić w tej chwili to jest wprowadzone w dziale 616 transport i łączność drogi publiczne 

gminne  budowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim, gdzie ściągnięto trzykrotnie: 1 lutego 

230 000,00 zł, 25 kwietnia 149 000,00 zł i ostatni 600 000,00 zł z Wiejskiej. Na tę chwilę, 

ponieważ nie ściągnięto dofinansowania jest 1 020 960,00 zł. Dodała, że nazwa zadania jest, 

źródła finansowania nie do końca natomiast jest 1 020 960,00 zł i uważa, że należałoby 

wszcząć całą procedurę czyli pozyskać pieniądze, rozpisać przetarg i spotkać się we wrześniu, 
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kiedy gmina będzie po przetargu , by znaleźć źródła finansowania jeżeli byłaby taka wola 

radnych.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że pani Skarbnik przedstawiła, że milion złotych jest z 

dofinansowania z którego gmina ma tylko 235 000,00 zł  plus środki własne 20 000,00 zł 

więc  prosi, aby nie kłamać, bo to nie jest milion tylko 250 000,00 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest zapis w budżecie. Dodała, że 

powiedziała, że milion jest z dofinansowania więc prosi, aby nie mówić, że kłamie. 

Powiedziała, że jest propozycja, aby przystąpić do procedury,, gdzie po przetargu będzie 

wiadomo jak będzie kwota ulicy Wiejskiej i jaka będzie kwota dofinansowania. Oznajmiła, że 

Wójt na pewno nie podpisze umowy po przetargu jeśli nie będzie miał zapewnionych 

w 100 % pieniędzy.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nawet jeśli gmina dostanie dofinansowanie w 

wysokości 760 000,00 zł do miliona złotych brakuje i trzeba będzie wycofać wszystkie 

inwestycje, które są żeby zrealizować to jedno zadanie.  

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

wybuduje ja będzie się tak myśleć.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie jest to prawdą. Pan Sekretarz 

przedkładał zadania inwestycyjne, które są już podpisane i zadanie inwestycyjne jest zlecone. 

Oznajmiła, że zadanie trzeba zrealizować i nie można się wycofać. Prosi, aby nie mówić, że 

część zadań trzeba wycofać, bo część zadań jest w trakcie realizacji.   

WYSZŁA RADNA MARZENA MOLCAN. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że min. Pan Wajgert rozdrapał Wiejską, a teraz mówi, 

że środków nie ma.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że radny Bęben sam głosował za euro boiskiem i 

przesunięciem 600 000,00 zł z ulicy Wiejskiej. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie ma co dyskutować, bo nie ma quorum. Jest 7 osób 

(Barycki, Bęben, Wajgert, Leciaho, Dziewiałtowicz, Majewska, Borkowsaka). 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że propozycja Pana Wójta z 1 lutego 

230 000,00 zł była z Bogusława XIV natomiast na wniosek radnego Wajgert została 

dokonana zmiana i 230 000,00 zł zostało ściągnięte z Wiejskiej. Pan Wójt nie wyraził na to 

zgody i została wszczęta procedura odwoławcza i nie wiadomo jak się zakończy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie ma co się kłócić, 

ale propozycja nie była Pana Zenona tylko Pana Wójta, żeby zabrać z Wiejskiej na euro 

boisko. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że koncepcja była inwestycji 

od lat. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jeden radny nic nie zrobi względem 14. Może być 

przeciwny, ale sam nie przegłosuje. Jako on sam radny Wajgert nic nie może zrobić, jest 15 

radnych którzy podejmują decyzję. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w związku z tym, ze zbliża się 1 lipiec Naczelny Sad 

Administracyjny wypowiedział się na temat parkometrów. Podejrzewa, że czeka gminę 

kolejna sprawa sądowa. Gmina nie stosuje się do wyroków i mało tego, że w soboty będzie 

pobierać opłaty to jest tak skonstruowane, że nawet w niedziele się to robi. Powiedział, że 

przeczytał to na tabliczkach.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, gdzie dokładnie Pan Marek przeczytał taka 

informację. Powiedział, że zostanie to sprawdzone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podziękowała Panu Iwańczykowi za 

liczenie głosów. Życzyła wszystkim radnym  miłych akacji. Oznajmiła, że  w związku 

z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXIV sesję Rady Gminy.  

 

 

Czas trwania sesji : 9:00 – 14:46 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 

  


