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PROTOKÓŁ NR XXV/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 14 CZERWCA 2012 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXV Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. Następnie powitał Radnych oraz zgodnie z listą obecności 

zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Na Sesji obecnych było 

czternastu Radnych – nieobecny Radny Mirosław Szymanek (lista obecności stanowi 

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

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie protokołu nr XXIII/2012 z dnia 7 maja 2012 roku. 

2. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2012 r. w zakresie: 

 bezpieczeństwa na wodach, 

 bezpieczeństwa publicznego, 

 zabezpieczenia sanitarno- epidemiologicznego, 

 zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 imprez artystycznych, 

 spraw komunalnych, 

 innych spraw. 

3. Głos mieszkańców. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011: 

1) wystąpienie Zastępcy Głównego Księgowego, 

2) 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 2011 rok, 

3) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

4) 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 2011 rok, 

5) dyskusja, 

6) podjęcie uchwał: 

a) druk nr 1- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 

Wójtowi Gminy, 

b) druk nr 2- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie. 
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5. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. druk nr 3- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

B. druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wieniotowie- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

C. druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości w Ustroniu Morskim- dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Uwag do porządku obrad nie było. 

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

7 maja 2012 r. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. INFORMACJA Z PRZYGOTOWANIA MIEJSCOWOŚCI DO SEZONU LETNIEGO 2012 

 BEZPIECZEŃSTWO NA WODACH 

 Głos zabrał pan Michał Mieczkowski Kierownik Plaży w Ustroniu Morskim. 

Poinformował jakie wprowadzono w tym roku zmiany w organizacji obsługi plaży                      

w porównaniu w poprzednim sezonem. Po pierwsze zrezygnowano z jednego stanowiska 

ratowniczego. Działać będzie w tym sezonie siedem jednostek. Zlikwidowana jednostka 

mieściła się po zachodniej stronie mola w Ustroniu Morskim. Zatrudnionych będzie 30 

ratowników. Pan Mieczkowski dodał, iż mimo, że będzie ich w tym roku trochę mniej, jakość 

wykonywanej przez nich pracy będzie na wyższym poziomie. Zgodnie z nowymi przepisy             

na plaży musi być zatrudnionych co najmniej trzech ratowników morskich zawodowych.               

W związku z tym będą oni posiadali większą wiedzę i doświadczenie co pozwoli na lepszą 

organizację i skuteczniejszą pomoc. Dwa stanowiska zaopatrzone będą w sprzęt pływający,    

tj. hybryda i skuter wodny. W jednostce przy ul. Plażowej w Sianożętach zostanie 

zatrudniony lekarz. Na koniec pan Mieczkowski dodał, iż kąpielisko przy ul. Nadbrzeżnej 

uzyskało certyfikat „Błękitną Flagę”, oraz poprosił o pytania. 

 Radny Marek Rojek zapytał jakiej długości odcinek plaży będzie bez ratowników? 

Zdaniem Radnego jest to odcinek mocno uczęszczany. Zapytał czym się kierowano przy 

wyborze tego odcinka oraz czy bezpieczeństwo kąpiących się tam się nie będzie zagrożone? 
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Pan Mieczkowski odpowiedział, że najbliższe stanowisko ratowników mieścić się będzie   

przy ul. Nadbrzeżnej. Stanowiska rozmieszczone są co ok. 300- 400 metrów. Ochroną objęta 

jest jednak całość plaży. Nie da się całości plaży obstawić w stanowiska ratownicze przede 

wszystkim za względów finansowych- stanowi to bardzo wysokie koszty. Poza tym ratownicy 

w dni kiedy obowiązuje czerwona flaga wykonują piesze dyżury i rozszerzają swoją pracę. 

Przy białej fladze nie trzeba robić stałego dozoru. Następnie pan Kierownik Plaży powiedział, 

iż odcinek, na którym zrezygnowano z utworzenia stanowiska ratowniczego nie jest 

najczęściej uczęszczanym przez wczasowiczów. Zdecydowanie największe obłożenie jest 

przy ul. Nadbrzeżnej. 

 Radny Andrzej Basarab zapytał w jakich godzinach pracować będą ratownicy? 

Pan Kierownik odpowiedział, iż godziny pracy się nie zmieniły: 10
00

 – 18
00

. 

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, iż warto dodać, że na wodach patrolować 

będzie w tyk roku także WOPR. 

Pan Michał Mieczkowski ponownie zabrał głos. Wyjaśnił, iż rzeczywiście na całości odcinka 

plaży Powiatu Kołobrzeskiego pływać będą dwie jednostki patrolu ratowników niezależnych 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Urząd Gminy partycypuje w kosztach 

organizacji ich pracy. Jednostki te będą miały kontakt radiowy z ratownikami stacjonującymi 

na plaży i będą ze sobą współpracować. 

 ZABEZPIECZENIE W WODĘ 

 Informację z w/w zakresu przedstawił Wiceprezes Spółki „Miejskie Wodociągi                   

i Kanalizacja” w Kołobrzegu pan Piotr Moździerz. Pisemna informacja stanowi załącznik             

nr 2 do niniejszego protokołu. Na koniec swojej wypowiedzi pan Moździerz poinformował,      

iż całodobowo pod numerem telefonu 994 dyżuruje dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenia            

o ewentualnych awariach. 

 OCHRONA WYBRZEŻA 

 Informację przedstawiła pani Agnieszka Kurzyńska Kierownik Obwodu Ochrony 

Wybrzeża Ustronie Morskie reprezentująca Urząd Morski w Słupsku. Złożona informacja 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1) Głos w tej sprawie zabrał pan Dariusz Januszewski Kierownik Komisariatu Policji            

w Ustroniu Morskim. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pan Kierownik po przedstawieniu przygotowanej informacji dodał, iż dodatkowe patrole 

Policji pracować będą w systemie trzyzmianowym w godzinach: 7-15, 14-22 i 22-6. 

2) Jako kolejny głos zabrał pan Roman Biernacki Komendant Placówki Straży 

Granicznej w Kołobrzegu. Złożona informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. Na koniec swojej wypowiedzi pan Komendant podał całodobowy numer telefonu 

do Jednostki celem zgłaszania nagłych spraw: 94 35 80 213. 
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 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE 

 Informację w tym zakresie przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej pan Krzysztof Makowski. Pisemna informacja stanowi załącznik 

nr 6 do niniejszego protokołu. 

 ZABEZPIECZENIE SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNE 

 Głos w tej sprawie zabrała pani Lilia Bińczyk przedstawiciel Powiatowego 

Inspektoratu Sanitarnego w Kołobrzegu. Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 IMPREZY ARTYSTYCZNE 

1) Informację w tej sprawie przedstawił pan Roman Łangowski przedstawiciel Spółki 

„Amfiteatr”. Poinformował, iż Spółka dokonała wszelkich czynności, aby należycie 

przygotować się do sezonu letniego. Na dzień dzisiejszy na pewno wiadomo o następujących 

imprezach: 10 lipca zaplanowana jest wielka impreza „Teatr Edith- Marlene”, 11 lipca                 

na deskach Amfiteatru w Ustroniu wystąpi Stachurski, 14 lipca odbędzie się przegląd 

kabaretowy: wystąpi „Ani Mru Mru” oraz cała plejada kabaretów. Pozostałe koncerty są              

na etapie uzgadniania. Wkrótce pojawią się plakaty informacyjne. Na koniec pan Łangowski 

dodał, że serdecznie zaprasza wszystkich na organizowane przez „Amfiteatr” imprezy. 

2) Następnie głos zabrała pani Urszula Czachorowska- Inspektor ds. turystyki, sportu              

i promocji gminy. Przedstawiła informację z zakresu imprez kulturalnych w imieniu 

Dyrektora Gminnego Ośrodka kultury- stanowi ona załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Dodała także informacje z zakresu pozostałych imprez promocyjnych: 

 15.- 17.06 Klubowe Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Siatkówce Plażowej, 

 30.06 Piknik rodzinny w Rusowie, 

 01.07. rozpoczęcie lata z grupa „Wodnik”, 

 04.07 wręczenie „Błękitnej Flagi” 

 06.-08.07 Mistrzostwa Polski w Plażowej Piłce Siatkowej Mężczyzn, 

 10.-12.07 XXII Edycja Festiwalu Indii, 

 14.-15.07 Maraton wędkarski „Ustrońska Plaża”, 

 15.07. mecz towarzyski Lech Poznań – Cracovia, 

 20.-21.07 zawody najlepszych ratowników WOPR, 

 21.07 Turniej golfowy o puchar Starosty Kołobrzeskiego, 

 21.07 odsłonięcie alei sław karykatury przez CH „Helios”, 

 07.08 Piknik rodzinny w Sianożętach, 

 15.08. Święto Chleba w „Skansenie Chleba”, 

 15.08 zlot zabytkowych samochodów, 

 18.08 Turniej golfowy o puchar Prezesa Klubu Golfowego, 

 19.08 Rowerowy Rajd Rodzinny do najstarszych dębów w Polsce. 

Sezon kończą Dożynki Powiatowe, które odbędą się 15 września w Ustroniu Morskim. 
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 OPIEKA MEDYCZNA 

 W imieniu lekarzy głos zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Marzena Molcan. 

Poinformowała, że pacjenci przyjmowani są w Ustroniu Morskim w ramach dwóch praktyk 

lekarskich, tj. Doktora Mieczysława Poniedziałka oraz Doktora Piotra Pawłowskiego. 

Pacjenci przyjmowani są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Ośrodek Zdrowia 

pracuje w godzinach od 8 do 18 od poniedziałku do piątku. Poza tymi godzinami                  

oraz w weekendy pacjentów przyjmuje przychodnia przy szpitalu w Kołobrzegu. Obozy           

oraz kolonie powinny mieć zapewnione swojego lekarza. Jeśli nie ma w razie czego 

przychodnia w Ustroniu przyjmuje również te dzieci. Od 25 czerwca stacjonować będzie  

przy Ośrodku Zdrowia jednostka ratownictwa medycznego. Dzięki temu czas dojazdu 

pogotowia w nagłych przypadkach jest bardzo krótki, wynosi ok. 5 minut. Jest to duże 

odciążanie dla Ośrodka i znacznie uskutecznia pomoc. Na koniec Radna powiedziała,                    

iż uważa, że zabezpieczenie medyczne w naszej Gminie jest na wysokim poziomie. 

 Wójt Gminy powiedział, że bał się, iż pomoc w postaci karetki zostanie zlikwidowana. 

Gmina zapewnia ratownikom jedynie siedzibę oraz wyżywienie. W tym roku ratownicy 

medyczni rozpoczną pracę trochę później, ale najważniejsze, że w ogóle będą.                       

Dzięki stacjonowaniu w Ustroniu dojazd karetki do poszkodowanego czy chorego                      

jest błyskawiczny. Jest to bardzo ważne dla ratowania życia. Jednostka będzie zaopatrzona            

w nowoczesny sprzęt. Niewątpliwie taka jednostka w Gminie Ustronie Morskie                         

jest niezbędna zwłaszcza w okresie sezonu letniego. 

 SPRAWY KOMUNALNE 

 Pan Bogdan Czepukojć Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił 

informację z w/w zakresu. Stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 Radny Basarab zapytał w jakich godzinach czynny będzie basen na zewnątrz? Zapytał 

czy pan Dyrektor nie widzi potrzeby przedłużenia czasu pracy basenu do 22? 

Pan Dyrektor odpowiedział, że nastąpi zmiana czasu pracy basenu. Bedzie on czynny                

do godz. 22
00

. 

 Radny Marek Iwańczyk zapytał kiedy będzie ukończony remont mola w Sianożętach? 

Pan Dyrektor odpowiedział, że nie potrafi powiedzieć dokładnie do kiedy remont zostanie 

ukończony. Prace cały czas trwają. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla wyjaśnił, iż zakończenie remontu planowane jest                       

na 25 czerwca. Dodał także, że przy ul. Północnej będzie otwarty sanitariat. 

Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że remont mola generuje duże koszty. Udało się jednak 

panu Wójtowi znaleźć firmę, która w części zasponsorowała remont. 

 W związku z wyczerpaniem zaplanowanych w tym punkcie porządku obrad spraw 

związanych z przygotowaniem do sezonu Przewodniczący zamknął dyskusję. Ogłosił 

przerwę. 
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Przerwa.   |   Po przerwie. 

 AD. 3. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Sołtys Wsi Gwizd pani Lena Jastrzębska zabrała głos. Podziękowała za otrzymany 

komputer do świetlicy. Następnie powiedziała, że idzie lato i wakacje. Przypomniała,                   

że dzieci z Gwizdu nie mają gdzie się bawić. Na świetlicy co prawda jest trochę zabawek,             

ale kiedy jest ładna pogoda, szkoda czasu na siedzenie w budynku. Nie mają jednak dzieci            

te na powietrzu gdzie się bawić. Bawią się często na ulicy, co jest bardzo niebezpieczne.          

Poza tym na świetlicy dziećmi musi się ktoś zająć. Alternatywą była pani Barbara Sroka                

z GOK- u. W ramach cięć umowa nie została z nią przedłużona. Świetlica nie będzie mogła 

być więc dostępna. Dzieci z Gwizdu mają problem z dojazdem do Ustronia Morskiego                 

na organizowane imprezy. Pani Sołtys poprosiła, aby zajęcia z panią Sroką dalej się 

odbywały, aby dzieci mogły bawić się w świetlicy. Ponadto prosi o wybudowanie choćby 

najmniejszego placu zabaw, nieważne czy będzie on spełniał czy nie normy unijne.                   

Pani Sołtys wyjaśniła, iż prosi o to ze względu na sezon. Na koniec stwierdziła, że mimo,                 

iż Gmina ma zobowiązania finansowe nie można karać tym dzieci. 

 Jako kolejna głos zabrała pani Zofia Majewska. Wyjaśniła, iż występuje dziś przed 

Radą w imieniu dzieci i innych osób uczęszczających na zajęcia teatralne. Odczytała petycję 

mieszkańców gminy w sprawie kontynuowania zajęć teatralnych pod przewodnictwem pani 

Barbary Sroka. Kserokopia pisma stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.                     

Po odczytaniu pisma pani Majewska przekazała je na ręce Przewodniczące Rady. Na koniec 

dodała, iż podpisy są dalej zbierane, będzie ich o wiele więcej. 

Przewodniczący Rady powiedział, że dyskusja na ten temat odbędzie się na posiedzeniu 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 21 czerwca, na które zaprasza 

wszystkim zainteresowanych. Uznał, że niewłaściwe będzie toczenie dziś dyskusji. 

 Kolejna o głos poprosiła pani Barbara Sroka. Wyjaśniła, iż to ona jest „sprawcą tego 

zamieszania”. Dodała, iż przyjechała do Ustronia Morskiego z Warszawy za swoimi 

marzeniami. Bardzo zaangażowała się w pracę z lokalną społecznością. Chciałaby dalej mieć 

możliwość współpracy. 

 Sołtys Wsi Kukinka pan Krzysztof Szydłowski powiedział, że za świetlice wiejskie 

odpowiadają sołtysi. Wyjaśnił, że jeśli na świetlicy organizują się dorośli nie ma potrzeby 

opieki pracownika. Jeśli zaś na świetlicy spotyka się młodzież i dzieci taka opieka musi być 

zapewniona. Powinna być to osoba wykwalifikowana. Pan Szydłowski stwierdził,                    

że również chciałby, aby dzieci w świetlicy w Kukince miały opiekę. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję na ten temat. Ponownie zaprosił wszystkim 

zainteresowanych na posiedzenie Komisji. 
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 AD. 4. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2011 

1) Zastępca Głównego Księgowego pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek w skrócie 

przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Całość sprawozdania 

dostępna jest na stronie internetowej, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Ustronie Morskie. 

2) Pani Kmiecik vel Kaczmarek odczytała uchwałę 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 2011 rok (kserokopia 

opinii stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska odczytała wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok (kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu). 

4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2011 rok (kserokopia opinii stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu). 

5) Dyskusja- brak. 

6) Podjęcie uchwał: 

a) druk nr 1- w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011. 

Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy zabrał głos. Podziękował Radnym za absolutorium. Uznał, że rok 2011 był 

wyjątkowo trudny. Nastąpiło w tym czasie rozliczenie największej inwestycji, tj. budowy 

basenów. Na Gminie spoczywają duże obciążenia. Na koniec Wójt podziękował także                  

za wsparcie i pomoc. 
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b) druk nr 2- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury. 

 Radny Stefan Dymański zabrał głos. Wyjaśnił, iż myślał, że osobno będzie dyskusja 

nad tym projektem uchwały, dlatego nie zabrał głosu wcześniej. Stwierdził, iż nie wie                 

czy Rada jest w stanie podjąć dziś tę uchwałę. Projekt uchwały zawiera tylko część 

tabelaryczną. Nie daje to jasnego obrazu o działalności jednostek kultury. Potrzebna jest część 

opisowa. Do końca marca jednostki te mają obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności             

za poprzedni rok. Powinny być ujęte w nich informacje o zorganizowanych imprezach, o ich 

kosztach, o udziale mieszkańców w tych imprezach. Dodał, iż pan Dyrektor powinien taki 

dokument przestawić Komisji Spraw Społecznych. Radny liczył na to, że dziś na sesji będzie 

to szczegółowo przedstawione. Skoro nie ma tego, Radny stawia wniosek o wycofanie 

projektu uchwały z obrad. 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek odpowiedziała, że część opisowa sprawozdania znajduje 

się w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu za rok 2011, które wszyscy Radni otrzymali.           

Część dotycząca jednostek kultury znajduje się na stronach od 42 do 46. 

Wójt Gminy dodał, że nie rozumie wniosku Radnego. Sprawozdanie było złożone. Wójt nie 

widzi potrzeby przekładania głosowania w tej sprawie na kolejną sesję. 

Jako kolejny głos zabrał Radny Andrzej Basarab. Stwierdził, że wychodzi w tym momencie 

to, że radni otrzymują sprawozdania w wersji elektronicznej. Radny uważa, że efektywniejsza 

jest wersja książkowa i w takiej postaci radni powinni je dostawać. Dodał, iż wersji 

elektronicznej jak widać nie przegląda się dokładnie. Ponadto Komisje powinny 

przeanalizować cześć dotyczącą jej merytorycznego zakresu. 

 Radna Anna Britzen zapytała czy pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest chory, 

że nie ma Go na dzisiejszych obradach? 

Wójt odpowiedział, że pan Dyrektor jest dziś na wolnym. Musiał pilnie wyjechać, miał 

zezwolenie pana Wójta na wyjazd w ten dzień. Pani Dyrektor Biblioteki jest na urlopie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że uważa, iż nieobecność tych osób nie jest poprawna.            

Na pewno ktoś zastępuje te osoby. Zwrócił się z prośbą o to, aby zawsze był ktoś 

reprezentujący daną jednostkę. 

Wójt odpowiedział, że dziś pani Urszula Czachorowska reprezentowała GOK pod kątem 

imprez. Dodał, iż Dyrektorzy tych jednostek stanowią zwierzchnictwo jednoosobowo,                

nie mają zastępców. 

 Radna Anna Britzen ponownie zabrała głos. Powiedziała, że zgadza się ze zdaniem 

Radnego Dymańskiego. Dotychczas Radnym przedstawiane było oprócz sprawozdania 

finansowego sprawozdanie z działalności jednostki wzbogacone o zdjęcia. Rada miała wtedy 

pełny obraz działalności. 
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Radny Dymański stwierdził, że skoro Radny Basarab tak dobrze przejrzał sprawozdanie             

to pewnie wszystko wie. Radny jednak z racji pełnionej funkcji interesuje się działalnością 

GOK- u i sprawozdanie to nie dało mu pełnego obrazu. Radny dodał, że podtrzymuje swój 

wniosek i proponuje zobowiązać Dyrektora do złożenia pełnego sprawozdania. 

Radny Basarab odpowiedział, że nie wątpi w to, że przedmówca ma niedosyt wiedzy. 

Stwierdził, że każdy ma prawo złożyć taki wniosek. 

 Głos zabrała pani Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny. Wyjaśniła, iż projekt 

uchwały dotyczy jedynie bilansu, kwestii rozliczenia finansowego. Nic nie stoi                          

na przeszkodzie, aby pan Dyrektor przedstawił Radzie obszerniejsze sprawozdanie. 

Przedstawiony projekt uchwały jest częścią poprzedniej uchwały i powinien                        

być przegłosowany. 

Wójt Gminy powiedział, że jest to tylko zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

zawierającego dane liczbowe, które są następstwem zmian w budżecie zatwierdzanych             

przez cały rok przez Radę dla GOK- u i Biblioteki. Dodał, że zgadza się z panią mecenas,              

iż pan Dyrektor może przestawić pełniejsze sprawozdanie. Wójt stwierdził, że nawet 

zobowiąże Dyrektora do tego, aby sporządził takie sprawozdanie i przedstawił Radzie. 

 Radny Dymański po raz trzeci ponowił swój wniosek o przełożenie głosowania w tej 

sprawie. Według Radnego zgodnie z par. 10 ustawy powinno być takie sprawozdanie złożone 

Radzie. 

Wójt powiedział, że do 30 marca sprawozdanie wpłynęło do Rady, więc termin został 

zachowany. Sporna jest kwestia formy. 

Sekretarz Gminy zabrał głos. Uznał, że właściwe do dyskusji w tym temacie są Wspólne 

posiedzenie komisji i Komisja Budżetu. Należy merytorycznie oddzielić sprawy finansowe       

od wątku społecznego. Następnie pan Sekretarz przypomniał, iż nikt nie poruszył tej sprawy 

na posiedzeniach tych komisji przy wydawaniu opinii o wykonaniu budżetu. 

Radna Britzen odpowiedziała, że częścią integralną opinii stanu finansów jednostek kultury  

są imprezy. Musi to więc być łączone. 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Stefana Dymańskiego. 

Głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 11 głosów „za” i 3 głosy 

„wstrzymuje się”. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury został wycofany z obrad dzisiejszego posiedzenia. 
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 AD. 5. PRZYJĘCIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

A. Druk nr 3- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – 

przedstawiła Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

B. Druk nr 4- w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wieniotowie – 

przedstawiła Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA- BRAK 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/172/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Wieniotowie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

C. Druk nr 5- w sprawie zbycia nieruchomości w Ustroniu Morskim – przedstawiła 

Wiesław Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA 

Przewodniczący Rady zapytał czy przetarg będzie ograniczony do właścicieli działek 

przyległych? 

Pani Świecka odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że jeśli któryś z właścicieli przyległych 

działek złoży rezygnację z chęci kupna tych terenów, nielogicznym będzie ogłaszanie 

przetargu dla jednej osoby, wtedy sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym. Na dzień 

dzisiejszy wszyscy są zainteresowani, więc sprawa skłania się ku przerwowi ograniczonemu. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/173/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości w Ustroniu Morskim została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 AD. 6. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

Pisemna informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 Radny Basarab zapytał o spotkanie z dnia 28 maja w sprawie „Drogi S 11”. 

Wójt Gminy odpowiedział, że były dwa spotkania: pierwsze w Koszalinie, drugie w Poznaniu. 

Stwierdził, że wiele można się dowiedzieć na tego typu spotkaniach.  Stowarzyszenie można 

powiedzieć gromadzi lobbystów, w jego skład wchodzą fachowcy z różnych dziedzin.                  

W spotkaniu uczestniczyli Marszałkowie: Województwa Zachodniopomorskiego, 

Wielkopolskiego i Śląskiego. Droga „S11” kończy się w Tarnowskich Górach. Wójt wyjaśnił, 

iż to, że nawierzchnia na drodze na terenie Gminy Ustronie Morskie została zmieniona jest 

wynikiem działań tego właśnie Stowarzyszenia. Dodał, iż na zebraniu podjęto uchwałę              

w sprawie niepłacenia składek na drogę „S11”, ponieważ środków jest już zgromadzonych 

sporo. Składki wstrzymuje się do momentu kiedy środków zabraknie. Stowarzyszenie chce, 

aby sprawę drogi przedstawić w Sejmie, aby przekonać posłów, że jest to główny szlak 

turystyczny. Od północnego zachodu nie ma ona oznaczenia, wykonanie planowane jest 

dopiero na 2045 rok. Będzie budowana obwodnica od Koszalina, Ujścia i Szczecinka. 

Wkrótce w Ustroniu powstanie nowy ślad „S6”. Na koniec Wójt stwierdził, że trzeba dbać               

o własne interesy, nikt tego za nas nie zrobi. Stowarzyszenie chce, aby Ministrowie dali 

więcej pieniędzy na drogę „S11”. 

 Radny Marek Rojek zabrał głos. Zapytał kiedy do ich wsi trafi komputer, które pan 

Wójt przekazuje sołectwom? Radny przypomniał, że to Jego sołectwo o to wnioskowało. 

Zaproponował, aby Wójt dokonał wręczenia na festynie rodzinnym. 

 Wójt odpowiedział, że będzie na festynie rodzinnym w Rusowie i wtedy też przekaże 

komputer. 

 Radny Basarab ponownie zabrał głos. Zapytał o dwa spotkania: w dniu 11 i 12 maja. 

Wójt Gminy poinformował, że zostały przyznane w tym roku dwa wozy strażackie, jeden trafi 

do nas. Jednak idą za tym kłopoty finansowe. Trzeba zebrać pewną kwotę pieniędzy na wkład 

własny. Pan Wójt spotkał się z panem Dyrektorem Cichoń w celu prośby dofinansowania 
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wozu. Pan Dyrektor obiecał, że przekaże na ten cel środki Gminie, jednak nie powiedział,                 

w jakiej kwocie. Do końca czerwca ma dać odpowiedź. Wójt dodał, że przekonywał 

Dyrektora, że ten wóz jest niezbędny, gdyż posiada napęd na cztery koła, a tylko takim można 

szybko i skutecznie przystąpić do akcji gaszenia lasów. Zakup samochodu to koszt rzędu            

ok. 750 tys. zł. 

 Jeżeli chodzi o Zgromadzenie Wspólników „MWiK” to Wójt wyjaśnił, iż tematyką 

była wieloletnia prognoza finansowa. Dodał, że wkrótce odbędą się spotkania przedstawicieli 

„MWiK- u” z mieszkańcami w sprawie przyłączy sieci wod- kan. Trzeba uzyskać założony w 

projekcie efekt ekologiczny, to jest najważniejsze. Gmina będzie musiała w jakiś sposób 

pomóc w przyłączaniu się. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy jest możliwość zaproszenia na następne posiedzenie 

Rady kogoś decyzyjnego z zarządu „MWiK”, aby Radni mogli zadać kilka pytań, głównie            

w sprawie uregulowania kwestii taryf i szansy dojścia do wspólnej taryfy. 

Wójt odpowiedział, że jak najbardziej. Mimo, iż w dalszym ciągu Prezydent Kołobrzegu 

posiada większość zdaniem Wójta wspólnicy dochodzą powoli do porozumienia. Cały czas 

jednak trwa sprawa w sądzie. Na razie ustalono, że w ciągu trzech lat dojdzie się do wspólnej 

taryfy. Na koniec Wójt uznał, że nie można dopuścić do konieczności oddania pieniędzy                 

z projektu. 

 AD. 7., 8. INTERPELACJE I ZAPYTANIA, WOLNE WNIOSKI 

 Radny A. Basarab zapytał o konkurs na Skarbnika Gminy. Następnie zapytał także             

o sytuację z firmą „Mitex, oraz o spór z „Baltic Center Polska. 

Sekretarz udzielił odpowiedzi odnośnie Skarbnika Gminy. Oferty złożyło pięć osób. Na dzień 

dzisiejszy gotowe są już prawie wszystkie protokoły Komisji Rekrutacyjnej. Komisja                  

ma ułożoną hierarchię punktową kandydatów. Nazwisko najlepszego kandydata ujawni 

Radnym Wójt niebawem. 

Wójt dodał, że pod uwagę mogą być brane dwie osoby. Komisja musi jeszcze raz się spotkać. 

Przewodniczący Rady zapytał kiedy konkretnie zostanie przedstawiony Radnym kandydat            

na Skarbnika? W odpowiedzi usłyszał, że Wójt będzie chciał to zrobić jak najszybciej. 

Przewodniczący stwierdził, iż prosi najpierw o szersze przedstawienie na Wspólnym 

posiedzeniu komisji, aby następnie na sesji można było podjąć uchwałę o powołaniu. 

 Wójt Gminy zabrał głos celem udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania Radnego 

Basaraba. W sprawie „Mitex- u” Wójt poinformował, iż umówiony jest 16 czerwca                     

na spotkanie z Prezesem generalnym. Zmienił się Zarząd Spółki, chcą się porozumieć z 

Gminą. Jeżeli chodzi o sprawę „BCP” związaną z podatkiem to cały czas się toczy. 

Sekretarz dodał, iż Radny pyta o to na każdej sesji. Od poprzedniego zapytania nic się w obu 

tych sprawach nie zmieniło. 
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 Jako kolejny głos zabrał Radny Stanisławczyk. Zapytał jak wygląda sytuacja tabliczek 

dla kwaterodawców? 

Wójt odpowiedział, że przychodzą do Urzędu i pobierają tabliczki. Urząd Gminy 

współpracuje z Urzędem Skarbowym. Będzie on ścigał tych co nie mają tabliczek, 

jednocześnie nie mając zarejestrowanej działalności. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że sprawę tę na bieżąco prowadzi pani Urszula Czachorowska.         

Nie można jednak nikogo przymusić do zakupu tabliczki. 

 Radny Stefan Dymański zapytał o kilka spraw. Pierwsza to ul. Kolejowa. Radny 

poprosił o interwencję do Starostwa w celu uporządkowania pobocza drogi. Jest ono 

zarośnięte, nie widać nic zza krzaków, a w każdej chwili może wybiec z nich dzika 

zwierzyna. Starosta deklarował, że będzie utrzymywał ją w dobrej kondycji. Następnie Radny 

zapytał czy ul Polna zostanie zakończona w zaplanowanym terminie. Trzecią sprawą była 

uchwała w sprawie zakazu uprawy roślin GMO. Czy poza podjęciem uchwały przez Radę 

Gmina zrobiła coś więcej w tym temacie? Ostatnią sprawą poruszoną przez Radnego 

Dymańskiego był temat barszczu. Gmina Dygowo zajęła się masowym niszczeniem tej 

rośliny. Radny uważa, że inne Gminy również powinny się tym zająć, ponieważ to, że jedna 

gmina zwalcza barszcz nic nie da. 

Wójt powiedział, że u nas roślina ta nie występuje często. Wiadomo jest o tylko jednym 

miejscu, gdzie rośnie, tj. na prywatnej działce przy drodze do Rusowa. Pan Wójt wyjaśnił,            

iż barszcz staje się niebezpieczny gdy rozkwita. Następnie Wójt odniósł się do uchwały 

dotyczącej GMO. Stwierdził, że przyczyny ginięcia pszczół są też inne niż uprawa roślin 

GMO. Dodał, iż nie miał sygnałów, aby u nas w Gminie działo się coś takiego, ale być może 

istnieje ten problem. 

Radny odpowiedział, że projekt uchwały powstał z inicjatywy Koła Pszczelarzy. 

Przedstawiciele byli na posiedzeniu Komisji Rolnictwa. Radny uważa, że sprawa jest ważna, 

GMO jest przyczyną wyginięcia pszczół. Samo podjęcie uchwały nie niesie jednak żadnych 

skutków. Następnym krokiem powinien być cykl szkoleń. Być może w przyszłości będzie 

zakaz ustawowy stosowania takich upraw. 

Wójt zabrał głos celem udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania Radnego. Powiedział,             

że jeśli chodzi o ulice Polną to wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. Droga budowana 

jest nowoczesnymi metodami. Głównie chodzi o mury oporowe. Wykonawca obiecał,              

że do połowy lipca skończy budowę. 

 Następnie pan Wójt odniósł się do ulicy Kolejowej. Powiedział, że nie wyobraża 

sobie, iż miałoby nie być tam tych drzew. Starostwo ma dużo do zrobienia, każda gmina chce 

coś przed sezonem. Jednak postara się, aby zbadali o tę drogę. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na ul. Rolnej po wykonywanych przez firmę „Burco” 

pracach zapada się droga. 
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Wójt odpowiedział, że nie mieli oni obowiązku informować nas, że będą coś robić. Wyjaśnił, 

iż chciałby doprowadzić do przebudowy całego skrzyżowania przy współudziale w kosztach 

przez firmę „Burco”. 

 Jako kolejna głos zabrała Radna Marzena Molcan. Powiedziała, że rozmawiała z Nią 

pani Fila Jabłońska w sprawie uciążliwego sąsiada. Pan Dzik na swoją posesję przyprowadza 

ciężki sprzęt, strasznie przy tym hałasując i zakłócając spokój na osiedlu. 

Głos w tej sprawie zabrał również Sołtys Wsi Ustronie Morskie pan Julian Rosiński. 

Potwierdził, że niewątpliwie jest to uciążliwe dla mieszkańców osiedla przy ul. Górnej. 

Wójt Gminy stwierdził, iż to jest miejsce gdzie przybywa dużo turystów. Poinformował,               

że prosił, aby pan Dzik przeniósł sprzęt stamtąd na czas sezonu. Nikt nie chce nikomu 

przecież utrudniać działalności gospodarczej. Dodał, iż zmieniono tam organizację ruchu                 

i jest zakaz wjazdu samochodów ważących powyżej 8 ton. Mimo to wjeżdżają tam, teraz jest 

to sprawa dla Policji. 

Radny Basarab stwierdził, że samochody te są cięższe dopiero po załadowaniu. Dodał, że jest 

to nowy sprzęt i nie hałasuje on aż tak bardzo. Poza tym pan Dzik zatrudnia ileś osób,                

nie może zostawić sprzętu w szczerym polu, ponieważ jest on zbyt wiele wart. Następnie 

Radny dodał, iż w mieście tramwaje jeżdżą już od piątej rano i nikomu to nie przeszkadza. 

Radny uważa, że działalność pana Dzika nie jest uciążliwa. W sprawie chodzi o zwyczajną 

sąsiedzką złośliwość. 

Przewodniczący zamknął temat. Stwierdził, że odpowiedź jest taka, że sprawą powinna zająć 

się Policja. 

 Przewodniczący Rady zaproponował, aby na ul. Bolesława Chrobrego zmienić 

organizację ruchu. Od budynku Posterunku Policji, aby zjechać na ul. Wojska Polskiego 

trzeba jechać, aż do końca drogi, do ronda za kościołem. Dodał, iż można by zmienić                  

ul. Targową na jednokierunkową w stronę ul. Wojska Polskiego. 

Wójt powiedział, że też o tym myślał, wie jednak, że mieszkańcy się na to nie zgodzą. Dodał, 

że może warto pomyśleć też o dwukierunkowej z pierwszeństwem przejazdu. 

Radny Piotr Barycki odparł, iż koło delikatesów można zrobić zjazd na ul. Wojska Polskiego. 

 Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady. Zapytał co z pomysłem utworzenia strefy 

płatnego parkowania? 

Wójt odpowiedział, iż rozmawiał na ten temat z Zastępcą Prezydenta Miasta Kołobrzeg 

panem Andrzejem Olichwiruk. Powiedział on, iż z jednego miejsca parkingowego można 

zarobić 800 zł miesięcznie. Jest to dość duża kwota. Pan Olichwiruk przestrzegał pana Wójta, 

aby nie wchodzić w zatrudnianie inkasentów, bardziej opłacalne jest postawienie parkometru. 

Koszt urządzenia to 15000 zł. Wójt poinformował, że jest też drugi wariant. Można oddać             

w zarządzanie Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Wtedy ustala się czynsz w wysokości 

ok. 49% dla gminy. Gminie odchodzi utrzymanie, zakup automatów i obsługa. Wójt dodał,  
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że ma wątpliwości czy to się spodoba mieszkańcom. Przecież oni też parkują. Wójt wyjaśnił, 

iż w tym roku temat zostaje odpuszczony. Zaproponował, aby zająć się tym odpowiednio 

wcześniej przed sezonem w przyszłym roku. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynął wniosek od Wójta 

Gminy o pisemne postawienie ewentualnych zarzutów lub ich sprostowanie w związku                   

z upublicznioną przez Radną Wiolettę Tomoń informacją dotyczącą podejrzenia o próbę 

wywierania nacisków przez urzędnika- kopia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. Przewodniczący stwierdził, że nie rozumie dlaczego pismo zostało skierowane do 

niego, powinien dostać je jedynie do wiadomości. Dodał, iż wkrótce odpowie na wniosek. 

Ponadto Sekretarz Gminy złożył w Biurze Rady notatkę służbową ze spotkania z Radną 

Tomoń. Zapytał czy pan Sekretarz chciałby się odnieść do tego? 

Sekretarz Gminy powiedział, iż w związku z informacją, która została upubliczniona               

przez Radną, bezpośrednio godzącą w dobre imię, zasady uczciwości i etyki zawodowej 

jakimi pan Sekretarz się kieruje jako pracownik samorządowy, złożył na ręce pana Wójta  

oraz Przewodniczącego Rady oficjalnie wyjaśnienie sytuacji w postaci notatki służbowej               

ze spotkania z radną Wiolettą Tomoń. Sekretarz wyjaśnił, iż od 12 lat jest urzędnikiem,                

że obce są Mu kłamstwo i arogancja. Postępuje zawsze zgodnie z kodeksem urzędnika, dba            

o dobry wizerunek, dlatego stwierdził, iż nie może pozostać obojętny wobec tej sytuacji. 

Dodał, że uważa, iż za swoje słowa będące w Jego mniemaniu nadużyciem ze strony Radnej, 

należy być odpowiedzialnym i świadomym jakie skutki mogą nieść. Dlatego też zwrócił się            

z prośbą o upublicznienie notatki. 

Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, iż jeśli w Urzędzie doszłoby do sytuacji, w której 

występować będzie nadużycie czy szantaż nie będzie tego jako pracodawca tolerował                   

w żadnym przypadku. Jest to niedopuszczalne i karalne, nie może być takich sytuacji. Zarzuty 

postawione są bardzo poważne. Poprosił, aby ważyć słowa. Konsekwencje tego co się mówi 

mogą być poważne. Następnie pan Wójt wyjaśnił, iż w sytuacji, o której mówiła Radna 

Tomoń chodziło o skrócenie drogi przepływu informacji. Wyjaśnił, iż proponuje On swoim 

pracownikom porozumiewanie się telefoniczne z mieszkańcami, zamiast wysyłanie pocztą 

pism, tym bardziej jeśli chodzi o radnych. Chodzi też o zaoszczędzenie pieniędzy. Tak też 

chciał postąpić pan Sekretarz w tej sprawie. Przecież nie ma rozdzielności majątkowej 

pomiędzy Radną, a jej mężem. Wójt dodał, że nie widzi w tej sprawie nic szczególnego, a 

cała sytuacja i nagłośnienie tego zszokowała Go. 

Radna Wioletta Tomoń powiedziała, że Ona również jest zszokowana. Powiedziała, że stawia 

wniosek o odczytanie notatki służbowej. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo. Kopia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

Radna Tomoń ponownie zabrała głos. Stwierdziła, że nie zgadza się z przytoczoną rozmową. 

Nie wszystko zostało ujęte, są pozmieniane fakty. Powiedziała, że nie chciała łączyć funkcji 

radnej z działalnością męża. Następnie Radna dodała, że pan Sekretarz stwierdził w notatce, 

że Ona mu stanowczo nakazała. Radna zapytała czy mogła cokolwiek stanowczo nakazać? 
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Następnie zapytała kto opracował i podpisał pismo? Pan Przewodniczący doczytał: Tomasz 

Grobla Sekretarz Gminy. Radna zapytała czy pan Grobla jest Sekretarzem i kiedy 

awansował? 

Sekretarz odpowiedział, że nie za bardzo rozumie pytanie. Zaznaczył, iż na piśmie nie ma 

pieczątki. 

Radna kontynuowała swoją wypowiedź. Powiedziała, iż pan Wójt poinformował na Komisji 

Spraw Społecznych, że na działalność Jej i męża wpływały do Wójta Gminy skargi. Zapytała 

czy miał prawo, aby to powiedzieć? Skargi w Urzędzie takiej nie było. Rzekoma skarga 

dotyczyła ośrodka wczasowego i była zapytaniem. Następnie Radna wyjaśniła, iż poszła             

do Sekretarza, aby przeprosić za zmianę stanowiska w głosowaniu nad odwołaniem 

Skarbnika. W rozmowach z Wójtem deklarowała poparcie. Przed sesją dostała jednak inne 

informacje na ten temat dlatego wstrzymała się od głosu. Dodała, iż jest słowna i tak samo jak 

pan Sekretarz nie lubi kłamstwa, dlatego więc chciała się wytłumaczyć. 

Wójt powiedział, że nigdy nie podważał tego kto jak głosuje. Wyjaśnił, iż był radnym powiatu 

i nie wyobraża sobie, aby komukolwiek miał się tłumaczyć z tego jak zagłosuje. Po tych 

słowach pan Wójt odniósł się do pytania Radnej o to kiedy Sekretarz awansował. 

Odpowiedział, że pan Sekretarz jest Sekretarzem, nie wie skąd wątpliwości, poprosił, aby nie 

podważać tego. Dodał, iż pan Sekretarz chciał się skontaktować z Radną w sprawie 

dzierżawy. Stwierdził, iż należało wytłumaczyć sytuację, a nie robić z tego awanturę. 

 Jako kolejna głos zabrała Radna Anna Britzen. Stwierdziła, że jest Jej przykro                       

i współczuje koleżance Radnej, że taka sytuacja ma miejsce. Radna uznała, że pisanie notatek, 

donoszenie jeden na drugiego to metody niczym z PRL. Radna powiedziała, że dziwi się,                

iż dorośli ludzie nie potrafią sobie wyjaśnić pewnych rzeczy i dojść do kompromisu. 

Sekretarz odparł, iż jest zaskoczony tym co powiedziała Radna. Dodał, że Jego dobre imię                

i zasady jakie prezentuje zostały naruszone. Stwierdził, że dbając o swoje dobre imię                       

i szanując siebie nie mógł przejść do porządku dziennego i normalnie funkcjonować,                    

jak dowiedział się o tym co zamieszczono na forum. Dlatego uznał, że musiał zareagować, 

normalnym odruchem było sporządzenie notatki. 

 Radny Stefan Dymański również odniósł się do zaistniałej sytuacji. Zapytał                     

czy pracując od 12 lat jako pracownik samorządowy nie był pan Sekretarz w stanie ocenić 

sytuacji i okoliczności? Następnie zapytał jak można rozmawiać z radnym najpierw                      

o sposobie głosowania, a za chwilę przejść do spraw prywatnych? Stwierdził, że sposób                  

w jaki przeprowadzono tę rozmowę nie był właściwy. Radny nie wyobraża sobie, że pan 

Sekretarz może oceniać sposób głosowania radnego. Powiedział, że to, iż były prowadzone            

z radnymi rozmowy na temat jak postąpią w sprawie odwołania skarbnika to każdy wie. 

Zapytał czy jest to zgodne z kodeksem urzędnika? Na koniec dodał, iż odczuwa to jako 

nagonkę na radnych i próbę podporządkowani pod dogodne głosowanie.  

Radny Marek Rojek powiedział, że wysłuchał wypowiedzi obu stron sporu i wierzy w słowa 

Radnej Tomoń. Radny odczytuje to jako próbę wpływu na działalność Radnej. Stwierdził,             
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iż w przeszłości nie było takich sytuacji, nie było pisania notatek. Radny dodał, iż wszelkie 

notatki, które są nieraz obelżywe i szkalujące wpływają bardzo negatywnie na wizerunek 

całej gminy i rady. Radny uważa, że nie powinno być takich rzeczy. 

Sekretarz Gminy ponownie zabrał głos. Stwierdził, że radny Dymański zupełnie odwrotnie 

podszedł do tej sprawy. Uznał, że nauczony na przyszłość, będzie prowadził podobne 

rozmowy przy świadkach lub otwartych drzwiach. Podkreślił, iż Radna nie była wzywana            

do Sekretarza, sama zabiegała o spotkanie. Potwierdzi to pani Sekretarka. Pan Sekretarz 

stwierdził, iż musi bronić dobrego imienia pracownika publicznego. Poprosił o zrozumienie. 

Wyjaśnił, że nie byłoby tego wszystkiego gdyby informacje nie pojawiły się publicznie. 

Jednak w zaistniałej sytuacji jego dobre imię zostało naruszone i nie może postąpić inaczej 

jak bronić dobrego wizerunku funkcjonariusza publicznego. 

Wójt Gminy stwierdził, iż każdy powinien ważyć swoje słowa. Powiedział, że Radna Tomoń 

może w każdej chwili wycofać się lub sprostować to co powiedziała i przeprosić, jeśli                     

to usatysfakcjonuje pana Sekretarza. Dodał, iż jeśli nie to nie widzi innej możliwości jak 

skierować sprawę do prokuratury. Pan Wójt stwierdził, że nie pozwoli, aby ktoś pomawiał 

Jego urzędników o to, że stosują jakieś naciski. Wyjaśnił, że sprawa dotyczyła kontroli                   

i wykrytych nieprawidłowości w dzierżawie. Poprosił, aby „nie odwracać teraz kota 

ogonem”. Dodał, iż radni powinni dawać wzór. Na koniec powiedział, iż ma nadzieję,                  

że Radna Tomoń ustosunkuje się na piśmie do wniosku złożonego na ręce Przewodniczącego 

Rady. 

 Przewodniczący Rady zabrał głos. Stwierdził, iż dziś nie rozstrzygniemy tego, nie jest 

to właściwością Rady. Dodał, że uważa mimo wszystko, iż czas przeprowadzenia takiej 

rozmowy był niewłaściwy, bez znaczenia czy był to radny czy zwykły obywatel. Było                    

to niepotrzebne w tej chwili. 

Sekretarz odparł, iż podziela zdanie pana Przewodniczącego. Po tym wszystkim                            

w przyszłości chce tego uniknąć, ale dopiero dziś może to ocenić. 

Radny Rojek poprosił, aby dojść do porozumienia. Powiedział, że każdy próbuje trzymać się 

swoich zasad, a czasem trzeba pójść trochę na ustępstwo. Radny stwierdził, że nie jest                    

to sprawa dla sądu, jest to zwykła sprawa międzyludzka. 

Radna Tomoń powiedziała, że ceni pana Sekretarza jako osobę. Wyjaśniła, iż rozmowa była 

swobodna, pan Sekretarz rozmawiał przez chwilę przez telefon. W tym czasie Radna 

zauważyła umowę dzierżawy męża na stole. Dodała, że nie wiedziała czego może się 

spodziewać. Na koniec Radna stwierdziła, że może oboje trochę się w tym pogubili. 

 Radna Britzen zaprosiła wszystkich uczestników sesji i mieszkańców gminy                     

na coroczny festyn rodzinny w Rusowie dnia 30 czerwca br. 
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 AD. 9. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanego na dzisiejsze posiedzenie  

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zamknął XXV Sesję Rady Gminy                 

Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

- 13
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


