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PROTOKÓŁ NR XXV/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXV Sesję Rady Gminy w 

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

Skarbnik, Pana Sekretarza, kierowników jednostek, Sołtysów i wszystkich przybyłych gości. 

Poinformowała, że jest propozycja przeniesienia druku nr 1 i druku nr 2 na koniec w związku 

z autopoprawką.  

 

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że obecnych jest 14 

radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Poprosiła o liczenie głosów 

Radnego Andrzeja Basaraba. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że dziękuje, ale nie będzie liczył.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o liczenie głosów Radnego 

Stanisława Bębna.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że swoje zdanie już wyraził na poprzedniej sesji, kiedy 

został wskazany. Powiedział, że dziękuję, ale nie będzie liczył.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest jej bardzo 

przykro, że nie ma współpracy. Poprosiła o liczenie głosów Radną Sylwię Kręglewską.  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że wyraża zgodę. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że obecnych jest 14 

Radnych i Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

 

c. przyjęcie protokołu nr XXIII z XXIII sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2016 roku; 

przyjęcie protokołu nr XXIV z XXIV Sesji Rady Gminy z 27 czerwca 2016 roku;  
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GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXIII  

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za” 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXIV 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 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 okresie od ostatniej sesji zostało 

podjętych 9 uchwał, wszystkie mają status obowiązujących. Dodał, że odbyło się jedno 

postępowanie przetargowe dot. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z podjętą uchwałą nr XI/92/2015 z dnia 30 września, 2015 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części obrębu ewidencyjnego Bagicz.” Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć to 

34 000, 00 zł brutto, wpłynęło 5 ofert, kwota najniższej oferty to 25 000, 00 zł. Wygrało biuro 

Architektoniczno-Urbanistyczne Pracownia Projektowa „ROMAX z Gorzowa Wlkp. Umowa 

została podpisana 18.07.2016 i jest w trakcie realizacji. Dodał, że na następnej sesji zostanie 

uzupełnione zestawienie dot. sprzedaży nieruchomości gminnych, sprzedało się 12 działek 

gminnych. Przedstawił stan zadań inwestycyjnych planowanych na 2016 rok: 

 

 

LP. 

 

NAZWA ZADANIA 

 

STAN REALIZACJI 
TERMIN 

WYKONANIA 

1 Budowa chodnika i miejsc 

postojowych w Ustroniu 

Morskim – osiedla 

Wieniotowo ul. Klonowa  

Opracowanie dokumentacji projektowej, 

realizacja w 2017 r. 
Do 15.12.2016r. ma być 

oddana dokumentacja 

projektowa. Realizacja 

2017 rok. 
2 Budowa drogi łączącej 

Gwizd-Grąbnica z ul. Ku 

Słońcu oraz ul. Kołobrzeską 

w Ustroniu Morskim 

Zakończono. Planowane otwarcie drogi – 

październik  
 

3 Budowa drogi, przedłużenie 

ul. Bogusława XIV w 

Ustroniu Morskim 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

całej długości drogi, od ul. Wojska Polskiego 

do ul. Bolesława Chrobrego (przebudowa – 

136 m) oraz od  

ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej 

(budowa – 1440 m, szer. 5 m + 0,5 m pobocze) 

Do 15.12.2016r. 

wykonawca ma termin 

oddania dokumentacji. 

Czas oczekiwania na 

mapę to ok. 2 miesiące.   

DOSZEDŁ RADNY DENIS TOMALA 
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4 Budowa drogi, przedłużenie 

ul. Krótkiej do ul. Geodetów 

w Ustroniu Morskim 

 

Opracowano projekt. Wartość 

kosztorysowa 227.723,60 zł.  

 

5 Budowa miejsc postojowych 

przy Kościele w Rusowie 

 

 

Projekt na budowę miejsc postojowych 

wraz z chodnikiem opracowano w 2014 r., 

rozpoczęcie prac zgłoszono w Starostwie. 

Dodatkowo zaprojektowano zatokę 

autobusową (materiał na wybudowanie 

przekaże ZDP w Kołobrzegu). 

Rozpoczęcie prac październik 2016 r. 

Były 3 ofert na to zadanie: 48 000,00 zł, 

46 000,00 zł i najniższa 38 000,00 zł, 

która o 8 000,00 zł przekracza stan 

posiadanych środków w budżecie. 

 

 

6 Budowa miejsc postojowych 

przy ośrodku zdrowia ul. 

Osiedlowa  

 

Opracowanie dokumentacji  

Do 30.11.2016r będzie projekt  

7 Budowa parkingu oraz 

chodnika przy ul. 

Sztormowej w Sianożętach  

Opracowano projekt. Wartość 

kosztorysowa 137.496,21 zł. Projekt 

obejmuje budowę chodnika oraz małą 

architekturę, nasadzenia krzewów 

ozdobnych 

 

 

8 Modernizacja nawierzchni 

ul. Wąskiej w Ustroniu 

Morskim 

Opracowano projekt, wartość 

kosztorysowa jest większa od środków 

posiadanych w budżecie gminy i wynosi  

77.816,74 zł.  

 

 

9 Modernizacja nawierzchni i 

budowa miejsc postojowych 

droga wewnętrzna ul. 

Osiedlowa w Ustroniu 

Morskim 

Aktualizacja dokumentacji projektowej - 

w trakcie realizacji, termin do 30 listopada 

2016 r. (zadanie połączone z budową 

miejsc postojowych przy ośrodku 

zdrowia). Dodał, że wspólnota podjęła 

uchwałę, gdzie wycofuje się z ustaleń 

pierwotnych, które podtrzymywał 

poprzedni zarząd. Zarząd wspólnoty ma 

inne plany, które nie zostały gminie 

przedłożone.  

 

30.11.2016r. 

10 Modernizacja nawierzchni 

ul. Górnej w Ustroniu 

Morskim (szereg nr 8) 

Opracowanie dokumentacji.  30.11.2016r.  

 

11 Opracowanie dokumentacji 

projektowej Przebudowa ul. 

Ku Słońcu wraz z drogą w 

m. Kukinka 

W trakcie realizacji. Zadanie wpisane do 

tzw. ZITu ze środków unijnych nowego 

rozdania RPO  

Do 30.09.2016r. ma być 

przekazana pełna dokumentacja 

wraz z chodnikiem w Kukince.  

 

12 Przebudowa nawierzchni ul. 

Rolnej – bocznej w Ustroniu 

Morskim 

Zakończono  

13 Zakup wiaty przystankowej 

w Ustroniu Morskim – byłe 

Zakończono  
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Wieniotowo  

14 Budowa dojścia do plaży 

 nr 17  

Opracowanie dokumentacji projektowej, 

realizacja 2017 r. 

 

15.12.2016 r. 

15 Opracowanie dokumentacji 

projektowej Budowa ścieżki 

rowerowej  

Zakończono 

Remont nawierzchni oraz budowa nowej 

na trasie gruntowej w części parkowej 

(odcinek od OW MAX do istniejącej 

ścieżki ul. Wojska Polskiego)  

Realizacja 2017-2018 

29 lipca projekt został przekazany i czeka 

na środki zewnętrzne.  

 

 

16 Opracowanie strategii gminy W trakcie realizacji. W odpowiednim 

momencie strategia zostanie przedłożona 

na komisji i sesji by przyjąć ją uchwałą. 

Trwają konsultacje pomiędzy 

kierownikami jednostek i referatów.  

  

31.10.2016 r. 

17 Opracowanie dokumentacji 

projektowej Amfiteatr  

W trakcie realizacji, opracowywane są 

koncepcje + odbędą się konsultacje 

społeczne.  

 

 

18 Zakup wozu strażackiego  Złożono wniosek o dofinansowanie, w 

trakcie weryfikacji, 

 

 

19 Opracowanie programu 

azbestowego 

W trakcie realizacji. 

Koszt 9840 zł brutto w tym 

dofinansowanie 6800 zł 

 

15.10.2016 r.  

20 Budowa PSZOK Realizacja 2017 r. 

 

 

21 Opracowanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej 

W trakcie realizacji - w dniu dzisiejszym 

jest projekt uchwały dot. planu gospodarki 

niskoemisyjnej – dokument wymagany 

przy aplikacji o środki zewnętrzne 

 

30.09.2016 r. 

22 Modernizacja pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w 

Gwiździe 

Opracowanie dokumentacji projektowej - 

aktualizacja - realizacja zadania w 2017 r. 

dofinansowanie z PROW 

 

Termin aktualizacji 

dokumentacji projektowej 

10.10.2016r.  

23 Budowa euroboiska wraz z 

ul. Okrzei  

W trakcie realizacji. W dniu dzisiejszym 

zostanie złożony dokument przekazania 

obiektu do odbioru.   

 

30.09.2016 r. 

24 Opracowanie dokumentacji 

projektowej modernizacja 

obiektów sportowych  

Nie otrzymaliśmy dofinansowania z 

Ministerstwa Sportu na odnowienie 

nawierzchni Orlika, a także na 

wzmocnienie i naprawę nawierzchni 

boiska trawiastego Astry. Orliki są 

wyłączone z dofinansowania.  

 

 

25 Budowa ul. Wiejskiej w 

Ustroniu Morskim 

Wniosek o realizację skierowany do Rady 

Gminy w postaci projektu uchwały 
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budżetowej. Na sesję został zaproszony 

projektant, który stworzył dokumentację 

projektową ul. Wiejskiej. Podstawowe 

informacje zostały przekazane Radnym 

drogą elektroniczną.  

 

26 Budowa miejsc postojowych 

oraz alejek przy cmentarzu w 

Rusowie 

 

Realizacja w 2017 r.   

27 Wymiana pieca, 

modernizacja kotłowni w 

Ośrodku Zdrowia 

 

Dokonano w tym roku konserwacji pieca  

28 Dokumentacja projektowa ul. 

Liliowa i Kwiatowa w 

Sianożętach 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej Do 15.12.2016 r. wykonawca 

ma złożyć pełną dokumentację  

 

29 Dokumentacja projektowa 

dla drogi (Grąbnica) 

położonej na dz. nr 549 

obręb Ustronie Morskie  

 

Opracowanie dokumentacji projektowej Do 15.12.2016 r. ma być 

przedłożona dokumentacja  

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na jest na stronie urzędu gminy Świeszyno, gdzie budowana 

jest droga trzy razy większa od tej, która jest zaplanowana jest na ulicy Krótkiej. Ulica Krótka ma 

wynosić 227 000, 00 zł, a w Świeszynie zrobią za mniejszą kwotę.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to tylko kosztorys, nie jest to jeszcze przetarg. 

Kwota wynika z wyliczenia projektanta.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Pan Marek zapoznał się z zakresem zadania, 

bo być może zakres zadań jest rozbieżny. Po przetargu wszystko jest możliwe, jest to wartość 

kosztorysu inwestorskiego. 

3. Głos mieszkańców. 

Pan Stanisław Zieliński powitał wszystkich, podziękował za zaproszenie i umożliwienie 

zabrania głosu na sesji. Dodał, że przyszedł broniąc swojej godności i honoru. Przypomniał, 

że gminie poświęcił ponad 28 lat pracy, gdzie jego dewizą przez wszystkie lata było, aby nie 

zawieźć społeczeństwa i zaspokajanie zbiorowych i globalnych potrzeb społeczności 

niezależnie od stanu posiadania. W tym czasie powstała cała infrastruktura komunalna, 

kanalizacja, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, powstał szereg obiektów użyteczności 

publicznej min. Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Remiza Strażacka, dwie hale sportowe, 

obiekt zaplecza stadionu, Gimnazjum, Dom Nauczyciela w Rusowie, Dom Lekarza 

w Ustroniu, Urząd Gminy, baseny kąpielowe, dom pogrzebowy. Z infrastruktury drogowej 

przede wszystkim przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ulicy Lotniczej oraz budowa ulicy 

Wiejskiej, Polnej, Kościuszki, Chrobrego, Kwiatowa i wszystkie ulice prowadzące do zejść 

na plażę. Wykonano drogi w Rusowie, ścieżkę pieszo rowerową Ustronie – Bagicz. 

Powiedział, że w zakresie ochrony środowiska dokonano zbioru ścieków z całej gminy 
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i przekazano je do zbiorowej oczyszczalni w Grzybowie. Wykonano przepompownię, całą 

sieć kolektorów grawitacyjnych, doprowadzono dobrą wodę do gminy z ujęć w Bagiczu 

i Bogucinie. Wykonano dwa odprowadzenia wód melioracyjnych i burzowych do morza, 

powstały dwa mola, ochrona brzegu morskiego i utworzono ostrogi celem odtworzenia plaż 

w Ustroniu i Sianożętach. W zakresie poprawy warunków mieszkaniowych poprzez adaptacje 

i remonty obiektów przejmowanych od GS, MWP, oświaty oraz budowy nowych mieszkań 

ponad 100 rodzin otrzymało godne warunki bytu.  Na bieżąco realizowano remonty świetlic, 

wybudowano świetlicę w Kukince, zaadaptowano strych w Rusowie na potrzeby kultury. 

Promowano gminę poprzez warsztaty artystyczne, satyry Morka, Papkinadę, występy 

sobowtórów muzycznych, wydawnictwo przewodników, folderów, filmów w nawiązaniu do 

współpracy z gminami niemieckimi i gminą i miastem Ustroń. Gmina Ustronie Morskie 

zawsze zajmowała wysoką pozycję w piłce nożnej, trzecia liga w piłce siatkowej, uzyskała 

niebieską flagę na jednym z kąpielisk strzeżonych, a ratownicy zajmowali czołowe miejsca 

w zawodach krajowych zdobywając min. łodzie i kłada. Gmina przejęła 220 hektarów  

w Bagiczu, 17 hektarów w Gwiździe, obiektów po NWP i GS, tereny od Marynarki Wojennej 

i 9 hektarów od Agencji Mienia Wojskowego. Skorzystano z prawa pierwokupu 24 działek po 

Superfish w Gwiździe, Gmina pozyskiwała bardzo duże środki na realizację zadań. 

Powiedział, że przekazując powyższe informacje chce podkreślić, że realizowanie 

powyższych zadań odbywało się w znacznie trudniejszych warunkach, gdzie nie było dotacji 

unijnych, a dotacje celowe były dla wybranych i znacznie ograniczone. Dodał, że środki na 

realizację zadań pochodziły z udziału społeczności miejscowej. Dopowiedział, że każda ze 

zrealizowanych inwestycji ma swoje historie. Zaangażowanie mieszkańców było bardzo duże 

przy budowie obiektów, była możliwość pozyskania sponsorów. Ze względu na brak środków 

w budżecie gminy powołano spółkę wodno ściekową, która opodatkowała swoich członków. 

Spółka ta realizowała inwestycję dla osób fizycznych, które nie były członkami. Gmina 

realizowała inwestycję gazową przy udziale społecznego komitetu, gdzie zaopatrzenie w gaz 

zostało udostępnione do ośrodków. Dom Kultury nie była to inwestycja, a adaptacja 

pomieszczeń byłego obiektu skupu butelek. Ośrodek Zdrowia powstał w czasie, kiedy Gminy 

mogły budować typowe obiekty – pojedynczy budynek z trzema gabinetami i mieszkaniami 

dla lekarzy. Dzięki dobrej współpracy z lekarzem wojewódzkim udało się zaprojektować 

i zrealizować Ośrodek z większą ilością gabinetów oraz osobny dom dla lekarzy. Środki 

finansowe na realizację pochodziły z budżetu gminy z dobrowolnych opłat opodatkowania się 

mieszkańców pobieranych przez Sołtysów. Zaznaczył, że Radni w większości przekazywali 

swoje diety na budowę Ośrodka Zdrowia. Dodał, że przy chęci zbycia jakiegoś obiektu 

powinna być zrobiona konsultacja społeczna. Powiadomił, że ze względu na atrakcyjność 

miejscowości, duże możliwości treningowe i zapotrzebowanie na obozy treningowe klubów 

na zapleczu stadionu zlokalizowano 90 miejsc noclegowych dla dwóch drużyn sportowych, 

i obiekt ten powinien funkcjonować bez nakładów finansowych. Poinformował, że jeden 

z mieszkańców Gwizdu zwrócił się z prośbą o wykupienie części cmentarza, ponieważ jego 

rodzice zostali tu pochowani i nie ma gdzie zapalić znicza i położyć kwiatów. 

Zaproponowano mu partycypację w kosztach budowy domu pogrzebowego. Przyjął 

propozycję wpłacając 20 000, 00 zł. Dodał, że jest to starszy pan ok. 90 lat, jego marzeniem 

było, aby nazwać jedną z ulicy w Ustroniu Morskim jego imieniem. Warto to przemyśleć, 

ponieważ Pan często dzwoni, a on odpowiada, że jest to sprawa społecznych rozmów. 
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Ze względu na brak zaangażowania powiatu w budowę ulic i chodników przy drogach 

powiatowych gmina z własnych środków i częściowym udziale spółki wodno ściekowej 

zrealizowała budowę ulicy Wojska Polskiego, gdzie były komplikacje, o których już się nie 

mówi. Gmina zrealizowała też z własnych środków ulicę Lotniczą. Środki na realizację sieci 

kanalizacyjno wodno ściekowej pochodziły ze składek członkowskich i dotacji z funduszu 

ochrony środowiska. Budowa dwóch ujść melioracyjnych była to inwestycja wspólna 

z zarządem melioracji, gdzie sfinansowano dwa mola. Ochrona brzegu morskiego 

i utworzenie plaży przez wykonanie ostróg falochronowych była to inwestycja bardzo trudna, 

ponieważ jest to teren Skarbu Państwa zarządzany przez Urząd Morski. Był brak zgodności 

między Urzędem Morskim, a Gminą, ponieważ dla Urzędu Morskiego najważniejsze było 

zabezpieczenie brzegu, żeby morze nie wdarło się do Ustronia, natomiast plaża była poza ich 

zainteresowaniem. Otrzymano w tej sprawie dwukrotną opinię z Instytutu Morskiego, gdzie w 

90 roku opinia ta była opinią negatywną odnośnie zabijania ostróg, ponieważ twierdzono, że 

morze może się podnieść w czasie 100 lat nawet o metr. Gmina doszła do przekonania, że 

jeżeli Niemcy wbijali ostrogi to zdawały one egzamin. Żeby przekonać do tej inwestycji 

wystąpiono o utworzenie Związku Miast i Gmin Morskich, do których jako pierwsza 

przystąpiła gmina Ustronie Morskie i 7 innych gmin, chodziło o zneutralizowanie instytucji, 

by móc realizować inwestycję. Urząd Morski wyraził zgodę na realizację inwestycji pod 

warunkiem, że będzie ona realizowana ze środków własnych gminy. Rozpoczęto budowę 

ostróg, jest ich 46. Przy 14 ostatnich ostrogach było widać, że plaża się odtwarza, że dno 

Morskie podniosło się nawet o 2 metry przyjeżdżały różne gminy by to zobaczyć.  

Powiedział, że w budżecie gminy nie było możliwości budowy obiektów mieszkalnych, ale 

gmina posiadała tereny, które w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone były 

pod budownictwo wielorodzinne. Wpadł na pomysł, aby nie sprzedawać terenu, który był 

wyceniany na 670 000, 00 zł za pieniądze, ale za metry kwadratowe mieszkania. Było to 

skomplikowane, ponieważ trzeba było zawierać aż 3 oddzielne akty notarialne, ogłoszono 

przetarg do którego przystąpiły dwie firmy budowlane z Wrocławia, gdzie jedna z nich 

zaproponowała 1800 m ²  mieszkań  (ul. Górna 32 – 28 mieszkań). Dodał, że tą samą metodę 

zastosował sprzedając uzyskany od GS budynek przy ul. Chrobrego 54 i 56 wraz z 6 

lokatorami, obiekt z decyzją na rozbiórkę wyceniony był na 350 000, 00 zł, poprzez adaptację 

byłej szkoły w Rusowie pozyskano 12 mieszkań.  

Powiedział, że jego 28 letnia praca w gminie była doceniana przez mieszkańców, instytucje, 

jednostki nadrzędne. Wyrazem tego były pisma, dyplomy i odznaczenia. Dla przykładu z 46 

odznaczeń powiedział, że otrzymał za swoją działalność krzyż srebrny, złoty, krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie złoty medal za zasługi pożarnictwa, Medal 

za współpracę z Przedszkolem i opiekę nad młodymi, srebrną i złotą odznakę za zasługi dla 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, medal Zasłużony Pracownik Morza w 2011 roku, 

złoty medal Akademii Polskiego Sukcesu, który bardzo sobie ceni ze względu na przyznanie 

przez 46 osobową kapitułę, gdzie nadano tych medali 9 min. Szaranowicz i Janda. 

Powiedział, że myśli, że publiczna ocena przez obecnego Wójta w środkach masowego 

przekazu jak i też wobec rady jest wysoce niesprawiedliwa i krzywdząca dla niego. 

Obrzucono go błotem, podeptano jego godność. W piśmie skierowanym do Rady wyjaśniał 

stawiane mu zarzuty jak i też udowodnił nieudolność w załatwianiu spraw, które kończą się 

stratami dla Gminy. W związku z niepotwierdzeniem przez komisję rewizyjną jednego z 
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zarzutów pod jego adresem zwraca się z prośbą do rady o sprawdzenie pozostałych spraw i 

podjęcie kroków. Nie może pozwolić na szykanowanie jego osoby i psucie opinii, przykro 

mu, że tak musi być. Do tej pory gmina nie przegrała żadnej sprawy sądowej. Podziękował za 

udzielenie głosu i przeprosił za długie wystąpienie, ale było ono wskazane ze względu na 

dużą ilość nowych radnych. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że też mu jest bardzo 

przykro, ale sam Pan Zieliński rozpoczął debatę na ten temat, a on udzielił odpowiedzi. 

Dodał, że przygotował odpowiedź, którą otrzymają wszyscy Radni i Sołtysi. Dopowiedział, 

że ww. pismo odczyta Pan Sekretarz.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pozwoli sobie odczytać pismo Pana Wójta 

w odpowiedzi na pismo przekazane 27.06.2016 roku przez Pana Zielińskiego na Radę Gminy, 

w którym postawione były zarzuty dot. niegospodarności.  

W odpowiedzi na zarzuty o niegospodarność i straty przyniesione dla budżetu Gminy 

w latach 2011-2016 w wyniku podejmowanych decyzji i działań wójta - pismo Pana 

Stanisława Zielińskiego skierowane do Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2016 (data wpływu do 

urzędu gminy), stwierdzam, że wszystkie są niesłuszne, bezpodstawne i nie mają żadnego 

rzeczywistego uzasadnienia. W związku z powyższym wyjaśniam, co następuje.:  

 
AD. 1 UZNANIE NADPŁATY I ZWROT SPÓŁCE BALTIC CENTER POLSKA 

PODATKU ZA LATA 2007-2011.  

 
W związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia  

27.08.2014r. , Gmina Ustronie Morskie zmuszona była do zwrotu kwoty 2.543.781,00 zł wraz 

z odsetkami w wysokości 710.865,00 zł na dzień 07.10.2014r. Spółka Baltic Center Polska 

sp. z 0.0. W Ustroniu Morskim dnia 30.04.2012r. złożyła korektę deklaracji na podatek od 

nieruchomości stwierdzając nadpłatę za lata 2007-2011 w kwocie 2.543.788,00 zł 

uzasadniając go tym, że w tych latach nieprawidłowo deklarowała i płaciła podatek od 

nieruchomości za grunty stanowiące użytki rolne nie zajęte na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Wraz z wnioskiem Spółka przedłożyła deklarację na podatek rolny. Zaskarżona 

decyzją organ podatkowy I instancji (Wójt Gminy), odmówił stwierdzenia nadpłaty w 

podatku od nieruchomości za ww. lata. Wójt uznał, że określona przez BCP Sp. z o.o. 

nadpłata podatku nie wystąpiła, z uwagi na fakt wykazanych przez Spółkę w składanych 

deklaracjach do 2011 roku wszystkich posiadanych gruntów związanych z działalnością 

gospodarczą bez względu na ich geodezyjną klasyfikację, co świadczy o tym, że sama Spółka 

uważała wszystkie posiadane grunty za związane lub zajęte na działalność gospodarczą. 

Argumentem za takim stanowiskiem Spółki jest fakt zgłoszenia zwolnienia podatkowego z 

podatku od nieruchomości unormowanego w stosownej uchwale Rady Gminy Ustronie 

Morskie całości posiadanych gruntów, czyli 1.476.930 m². Ze zwolnienia tego Spółka 

korzystała przez dwa lata od chwili zakupu w 2003 roku nieruchomości w Bagiczu. Istotę 

sporu między podatnikiem a organem podatkowym stanowiła kwestia nadpłaty w podatku od 

nieruchomości za lata 2007-2011 (kadencja Wójta Stanisława Zielińskiego). Obok budynków 

i budowli podatnik deklarował w tych latach podatek od nieruchomości za całość posiadanych 
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w gminie Ustronie Morskie gruntów (1.476.930 m².) i deklarowane kwoty podatku zapłacił. 

Podatek obliczony był zgodnie ze stawkami prowadzonej dla gruntów związanych z 

działalnością gospodarczą. W 2012 roku Spółka złożyła korekty deklaracji podatkowych za 

wymienione lata, W których zmniejsza wysokość podatku od nieruchomości wyjaśniając, że 

nieprawidłowo opodatkowała podatkiem od nieruchomości niezajęte na działalność użytki 

rolne. Użytki owe podlegały podatkowi rolnemu i takie deklaracje Spółka złożyła. Wraz 

z korektami Spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 

lata 2007-2011 na kwotę 2 543 788, 00 zł. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 

Koszalinie stwierdziło, że stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie nie może być 

utrzymane, albowiem nie jest poparte żadnymi dowodami świadczącymi o tym, że w latach 

2007~2011 na terenach objętych wnioskiem o nadpłatę podatku, sklasyfikowanych, jako 

użytki rolne, była prowadzona działalność gospodarcza. Nadmienił, że cała sprawa 

podatkowa w Urzędzie była prowadzona prawie przez 2 lata, a o wszystkich sprawach była 

informowana rada i mieszkańcy na spotkaniach wiejskich. Tym samym nie zostało 

udowodnione, że grunty owe były zajęte w całości lub w jakiejś tylko części na działalność 

gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W takim 

stanie faktycznym deklarowanie tych gruntów, jako objętych podatkiem od nieruchomości 

rozmija się ze stanem rzeczywistym było, więc nieprawidłowe pobieranie podatku W takiej 

wysokości w latach 2007-2011. Korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożone 

przez BCP mają uzasadnienie i wykazana na ich podstawie różnica w zapłacie podatku 

stanowi nadpłatę. Decyzja Samorządowego Kolegium w Koszalinie jest ostateczną i 

niepodległa zaskarżeniu (brak trybu odwoławczego przysługującego organowi 

podatkowemu). Kontrole, które miały miejsce w urzędzie Gminy w latach 2007-2010 tylko w 

jednym przypadku zajmowały się kwestią podatku płaconego przez spółkę BCP - kontrola 

RIO. Zatem nieprawdą jest, stwierdzenie Pana Zielińskiego, że „sprawa ta była przedmiotem 

kilkunastu kontroli za moich czasów". Nieprawidłowość w płaceniu podatków w latach 2008-

2009 zgłaszał bezskutecznie Panu S. Zielińskiemu i Pani J. Włodarek - ówczesnej Skarbnik 

Gminy, pracownik Gminy ds. podatków Pan Marcin Binaś (notatki służbowe w aktach urzędu 

Gminy).  

 
AD. 2 WYPŁATA ODSZKODOWANIA DLA SPÓŁKI CANDELA ZA PRZEJĘTE PRZEZ 

GMINĘ DROGI W WYNIKU DOKONANYCH ZMIAN W PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  

 
Odnośnie powyższego zarzutu wyjaśniam, że Gmina przejęła na własność następujące działki 

przeznaczone pod gminne drogi publiczne:  

- na mocy decyzji podziałowej z dnia 9 listopada 2009 roku działkę o numerze ewidencyjnym 

2/29 o pow. 0, 5587 ha położonej w obr. ewidencyjnym Wieniotowo 

- na mocy decyzji podziałowej z dnia 20 stycznia 2011 r. działki o numerach ewidencyjnych: 

788/2 o pow. 0, 0967 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie i 2/32 o pow. 0, 

7813 ha, położona w obr. ewidencyjnym Wieniotowo pow. łączna przyjętych gruntów 1, 

4367 ha. Z akt sprawy dot. ustalenia odszkodowania za działkę gruntu położoną w obrębie 

ewidencyjnym Wieniotowo nr 2/29 o pow. 0, 5587 ha, nie wynika, aby kiedykolwiek 

uzgodniona została kwota 38 000, 00 zł i nieznanym mi jest, aby kiedykolwiek spółka 
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Candela lub ktokolwiek inny posługiwał się kwotą, jako wartością odszkodowania dla spółki. 

W sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w dniu 12.03.2010 r. operacie 

szacunkowym wartość ww. działki dla potrzeb ustalenia odszkodowania wyniosła 39 840, 00 

zł Taka kwota nie została przez spółkę zaakceptowana. W trakcie trwających negocjacji 

zaproponowano spółce rozliczenie odszkodowania poprzez przekazanie gruntów gminnych, 

na co Spółka się nie zgodziła. W trakcie prowadzonego postępowanie gmina z mocy prawa 

nabyła kolejne działki tj., 788/2 o pow. 0, 0967 ha obręb Ustronie Morskie i 2/32 obr. 

Wieniotowo, nastąpiła także zmiana przepisów dotyczących sporządzania wyceny 

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Z tych też względów odszkodowanie za  

wszystkie przejęte działki o pow. łącznej 1, 4367 ha ustalone zostało ostatecznie na podstawie  

operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego w 2013 r. w kwocie 1 527 400, 00 zł. 

Powyższa kwota odszkodowania została pomniejszona o należną Gminie opłatę adiacencką 

ustaloną z tytułu podziału nieruchomości w kwocie: 274 710, 00 zł. W wyżej wymienionej 

sprawie zostało zawarte pisemne porozumienie w sprawie wzajemnych rozliczeń w dniu 13 

sierpnia 2014 r. Wymagana kwota w wysokości 1 252 690 zł (po potrąceniu opłaty 

adiacenckiej wymaganej od spółki na rzecz gminy) została rozłożona na 5 rocznych rat, o 

czym była przekazywana informacja Radnym ówczesnej kadencji. Wobec powyższego, 

twierdzenie jakoby nastąpił 30 - krotny wzrost odszkodowania jest absurdalne i niczym 

niepoparte. W piśmie adresowanym do Rady Gminy z datą 27.06.2016 r. wskazano kwotę 

odszkodowania 38 000 zł, która to zapewne odnosi się do działki nr 2/29 o pow. 0, 5587 ha w 

obr. Wieniotowo, natomiast ustalone na rzecz Spółki Candela odszkodowanie dotyczyło także 

działek nr 788/2 w obr. Ustronie Morskie i nr 2/32 w obr. Wieniotowo, czyli gruntów o 

łącznej powierzchni 1, 4367 ha. Żmudne negocjacje ze spółką trwały ponad 2 lata, w które to 

angażowani byli przeze mnie również Radni Gminy poprzedniej kadencji, a informacje z ich 

przebiegu starałem się zawsze jawnie i otwarcie przekazywać wszystkim zainteresowanym na 

spotkaniach sołeckich z mieszkańcami, komisjach i sesjach Rady Gminy.  

 

AD.3 WYRAŻENIE ZGODY NA ZAWARCIE UGODY SĄDOWEJ ZE SPÓŁKĄ MITEX 

WYKONAWCĄ BASENÓW W USTRONIU MORSKIM 

 

Poniższe dane i wyliczenia opierają się na aktach sądowych oraz opiniach biegłych 

sądowych i tylko takie dokumenty mogą stanowić wiarygodne i rzetelne źródło informacji o 

sprawie Gminy ze spółką Mitex. Przestawione informacje przez Pana Stanisława Zielińskiego 

nie są podparte żadnymi dowodami. Zmiana kancelarii prawnej podyktowana była względami 

etycznymi i prawnymi. Wybrana przez ówczesnego wójta Kancelaria prawna Smoktunowicz 

– Falandysz z Warszawy do reprezentowania Gminy przeciwko spółce Mitex była 

jednocześnie pełnomocnikiem spółki Baltic Center Polska w sprawach przeciwko gminie 

Ustronie Morskie. Taki wybór budzi wątpliwości co do logiki działania ówczesnego wójta, 

a nawet rodzi podejrzenia co do intencji którymi kierował się ówczesny Wójt podejmując 

takie decyzje. Do reprezentowania Gminy w sprawie została wybrana lokalna Kancelaria 

prawna, za którą poniesione koszty za prowadzenie sprawy były niewspółmiernie niższe niż 

płacone za kancelarię z Warszawy Smoktunowicz-Falandysz. Nadmienił, że w 2011 r. odbyło 

się spotkanie sekretarza gminy i radcy prawnego urzędu z kancelarią Smoktunowicz-

Falandysz, na którym pełnomocnik Pan Bartoszek z tejże kancelarii zaproponował gminie 
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opcję porozumienia z rozliczeniem pomiędzy stronami na tzw. 0, 00 zł, twierdząc jakoby, że 

sprawa w sądzie może być przez gminę przegrana i wtedy to gmina będzie musiała płacić 

odszkodowanie spółce. Wobec tego faktu stwierdzenia w piśmie Pana Zielińskiego dotyczące 

kancelarii prawnej i możliwej do uzyskania kwoty dla Gminy jest nieprawdziwe. 

Dla przypomnienia podał poniższe zestawienia finansowe dotyczące pozwów wzajemnych w 

sprawie. 

Pozew Mitex  przeciwko Gminie : 

Wartość łączna pozwu – 1.970.597.00 zł.  

1. 1.970.596,40 zł. na którą składa się kwota: 

- 1.731.583,89 zł. – wykonanie robót budowlano montażowych na krytej pływalni i 

kąpielisku otwartym w Ustroniu morskim, 

- 110.462,51 zł. – poniesione koszty utrzymania placu budowy, 

- 128.550,00 zł. – poniesione przez Mitex opłaty przyłączeniowej Energa 

Odpowiedź na pozew Mitexu ze strony Gminy Ustroni Morskie – oddalenie powództwa w 

całości, wskazanie na ewentualne roszczenia Gminy.  

Modyfikacja powództwa Mitex po odpowiedzi na pozew: 

Wartość pozwu przeciwko gminie – 17.829.582,00 zł.  

1.  1.970.596,40 zł. na którą składa się kwota: 

       - 1.731.583,89 zł. wraz z odsetkami od dnia 3 sierpnia 2007 r. 

      -  239.012,51 zł. wraz z odsetkami od dnia 8 kwietnia 2008 r.  

2. stwierdzenie nieważności umowy nr 4/2006, 

3. 15.858.984,96 zł.  – wynagrodzenie ryczałtowe Mitex za roboty z umowy nr 4/2006  

Pozew wzajemny Gmina Ustronie Morskie kontra Mitex : 

Wartość pozwu Gminy względem spółki – 12.049.135,00 zł.  

 

1. 12.049.134,68 zł. na którą składają się : 

- 792.949,24 zł. – kara umowna, 

- 882.000,00 zł. – kara umowna, 

- 10.229.679,87 zł. -  szkoda (nowy przetarg i różnica w wartości ofert składanych) 

- 96.924,62 zł. – szkoda, koszty zabezpieczenia placu budowy, 

- 47.576,95 zł. – koszt gwarancji bankowej. 

Modyfikacja powództwa Gminy po opiniach biegłych i wskazaniach sądu: 

Wartość pozwu Gminy względem spółki – 6.271.145,00 zł.  

1. 6.271.144,76 zł. : 
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- 792.949,24zł. – kara umowna, 

- 882.000,00 zł. – kara umowna, 

- 4.45.689,95 zł. – szkoda : 

-  3.122.813,35 zł. – wzrost cen, zobowiązania z umowy nr 4/20006 nie objęte umowa  nr 

34/2009 , 

 - 947.050,74 zł. – wartość robót budowlanych spoczywających na Mitex z umowy 4/2006, 

nie objęte umową nr 34/2009, 

-  381.825,86 zł. – szkoda – roboty dodatkowe (wzmocnienie gruntu i płyty pod basen ),  

- 96.928,62 zł. – zabezpieczenie placu budowy, 

- 47.576,95 zł. – gwarancja bankowa  

Po ostatecznych ustaleniach w sprawie sądowej pozostały dwie przyjęte wartości:  

  

Wartość pozwu przeciwko Gminie – 17.829.582,00 zł.  

Wartość pozwu Gminy względem spółki – 6.271.145,00 zł.  

 

Na drodze negocjacji, które trwały pomiędzy stronami przez dwa lata ustalono, że spółka 

zapłaci do budżetu Gminy 1 500 000 zł. Warto przypomnieć, że Wójt Gminy informował 

zawsze Radnych i Mieszkańców o przebiegu negocjacji, oczywiście przekazując tylko 

rzetelne i potwierdzone wiadomości oraz takie,  które na danym etapie mogły być ujawniane 

dla dobra sprawy. 

 

 

AD. 4 WYCOFANIE SIĘ GMINY Z PROGRAMU TERMOMODERNIZACJI OŚRODKA 

ZDROWIA: 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w odpowiedzi na zarzut wycofania się 

Gminy z termomodernizacji Ośrodka Zdrowia i utraty z tego powodu kwoty 400 000 zł, 

informuje, że w dokumentach znajdujących się w przedmiotowej sprawie nie ma 

potwierdzenia utraconej kwoty dofinansowania, gdyż na przedmiotowy budynek nie został 

ogłoszony przetarg i nigdy nie była podpisana umowa wskazująca taką wartość 

dofinansowania dla Gminy. Kwoty wynikające z przetargu stanowią podstawę do wyliczenia 

kosztów kwalifikowanych projektu, a tym samym kwoty dofinansowania. Według 

posiadanych dokumentów, Gmina wycofała się z realizacji w/w zadania ze względu na złą 

sytuację finansową (pisma nr BF.3251.2.2011.FB z dnia 29.08.2011).  Potwierdzeniem tego 

faktu jest również pismo z Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nr 

NF/DA/eu/25695/2011. Ponadto informuję, że we wniosku o dofinansowanie powyższego 

zadania został określony procentowy udział powierzchni przeznaczonej na działalność 

gospodarczą na poziomie 5,35%. W posiadanych dokumentach sprawy, na dzień składania 

wniosku brak jest dokumentu potwierdzającego wyliczoną powierzchnię pod działalność. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosku stwierdzono, że procent ten jest zbyt niski 

 w porównaniu z rzeczywistą powierzchnią przeznaczoną pod działalność gospodarczą. 

Przyjęcie błędnego założenia mogło skutkować faktem, że w wyniku kontroli realizacji 

projektu nastąpi konieczność zwrotu środków finansowych ze względu na źle obliczoną 
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kwotę kosztów kwalifikowanych projektu, co było przeprowadzone za kadencji Pana 

Stanisława Zielińskiego. Co za tym idzie jak przy pozostałych zarzutach stwierdzam, że 

powyższy jest bezpodstawny i opiera się na nieprzemyślanych, nie popartych faktami 

przesłankach. 

 

AD. 5 REZYGNACJA Z POBIERANIA OPŁAT ZA WYDANIE DECYZJI ZGODY NA 

WYCINKĘ DRZEW Z DZIAŁEK W CZĘŚCI WSCHODNIEJ MIEJSCOWOŚCI 

USTRONIE MORSKIE. 

 

Proces postępowania administracyjnego w sferze decyzji zezwolenia na usunięcie drzew 

i krzewów regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1651/. Zasady te jasno i czytelnie wyznaczają m.in. 

okoliczności – 15 warunków, – które wskazują na obligatoryjne wyłączenie naliczania opłat 

za usunięcie drzew lub krzewów art. 86 ust. 1 pkt 1 w/c ustawy). W pozostałych sytuacjach, 

kiedy wycinka zieleni związana jest z zamierzeniem inwestycyjnym, każdy Wnioskodawca 

zobowiązany jest do wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przedłożyć projekt 

zagospodarowania działki pod konkretną inwestycję. W omawianym wyżej przypadku, kiedy 

organ nie znajduje podstaw do zastosowania przepisów z art. 86 ust. 1 pkt 1 w/c ustawy 

naliczana zostaje opłata za usunięcie zieleni zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska 

w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni 

oraz zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia, 2004 r. Termin 

uiszczenia ww. opłaty określonej w decyzji o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  

i krzewów odraczany jest na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na 

wykonanie nasadzeń zastępczych dla celów zrównoważenia ubytków zieleni wysokiej. Co 

więcej, jeżeli posadzone w zamian drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia 

upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych lub nie 

zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność 

z tytułu naliczonej opłaty za usunięcie drzew podlega umorzeniu przez Wójta Gminy Ustronie 

Morskie. Natomiast, jeżeli posadzone w zamian nowe drzewa albo część z nich nie zachowają 

żywotności po upływie 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na 

wykonanie nasadzeń zastępczych z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości 

naliczona opłata jest przeliczana w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie 

zachowały żywotności i należy ją uiścić na konto Gminy Ustronie Morskie. Referat 

Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa prowadzi 

rejestr decyzji zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów z roku obecnego oraz z lat ubiegłych. 

W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu orzeczeń tut. organu dla terenów Ustronia 

Morskiego w części określonej w załączonym piśmie podkreślił, iż od roku 2011 

w orzeczeniach decyzji Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawach zezwoleń na wycinkę 

drzew i krzewów, w sytuacjach, dla których nie znaleziono podstaw do zastosowania 

przepisów art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody, ustanowiono opłatę z tytułu 

usunięcia zieleni, oraz odroczono tę opłatę zgodnie z art. 84 ust. 1, 2, 3 i 4 tj. w zamian za 

wykonanie nasadzeń kompensacyjnych. Ponadto nadmieniam również, iż spora część obszaru 

położona we wschodniej części Ustronia Morskiego rozmieszczona jest na terenach gruntów 

leśnych [Ls], co oznacza, iż dla tych terenów przy wydawaniu decyzji zezwalających na 
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wycinkę drzew i krzewów nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wobec 

powyższego, dla ww. stanu rzeczy organem kompetentnym do wydania stosownych orzeczeń 

było i jest Nadleśnictwo Gościno. 

 

Podsumowując całokształt zarzutów o brak gospodarności i straty finansowe dla Gminy 

z tytułu działań i decyzji podnosi jak na wstępie, że są one wynikiem pomówień, 

nieprzemyślanych pozbawionych merytorycznej i dowodowej argumentacji. Ze względu na 

szacunek, jakim darzy byłego wójta Pana Stanisława Zielińskiego nie posunie się do dalszych 

komentarzy w odniesieniu do nich, a także nie skieruje sprawy o naruszenie dóbr osobistych 

na drogę sądową, choć do tego kwalifikują się użyte przez Pana Zielińskiego stwierdzenia 

względem moich poczynań i decyzji. Nie dokonał też finansowego bilansu nieprzemyślanych 

decyzji ze strony poprzednika, które pochłonęły kilkumilionowe kwoty z budżetu Gminy 

w latach 2011-2014, choć jest to proste do wyliczenia, nie wszczynał też żadnych postępowań 

i nie kierowałem wniosków do organów kontroli z tego tytułu, choć częstokroć namawiano 

mnie do takich posunięć. 

Za swoje działania bierze całkowitą odpowiedzialność oraz jestem przekonany, że były one 

zgodne z obowiązującymi w państwie polskim przepisami oraz podyktowane rzeczywistą 

sytuacją administracyjną i prawną. Żadna z kilkunastu kontroli w latach·2011-2016 Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie oraz prywatnej osoby Wójta Kołakowskiego przez organy takie jak 

RIO, NIK, Prokuratura, CBA nie wykazały nieprawidłowości za mojej kadencji.  

Nadmienię, że sprawy takie jak zwrot podatków dla spółki BCP, sprawa z Mitexem, 

odszkodowanie dla spółki Candela, termomodernizacja Ośrodka Zdrowia, zadłużenie Gminy 

w końcówce 2010 r. były „spadkiem” pozostawionym przez poprzednika, z którym musiał 

wraz z Radą Gminy zmierzyć się podejmując trudne decyzje. W moich działaniach starałem 

się zawsze o przejrzystość i jawność, dyskutowałem i przekazywałem informacje 

o problemach zarówno Radzie Gminy jak i mieszkańcom. Tej jawności i transparentności 

niestety zabrakło Panu Stanisławowi Zielińskiemu, kiedy sprawował swoją funkcję, stąd duża 

niewiedza społeczna w wielu kwestiach z tamtego okresu, którą dziś w niegodny sposób 

próbuje się wykorzystywać. Wszystkie dokumenty w powyżej przedstawionych sprawach są 

do dyspozycji zarówno dla Radnych Rady Gminy jak i mieszkańców Gminy Ustronie 

Morskie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że chciałaby 

przedstawić ocenę klubu w sprawie obwiniania byłego Wójta Gminy Ustronie Morskie 

Stanisława Zielińskiego w mediach lokalnych przez Jerzego Kołakowskiego o spowodowanie 

konieczności zapłaty przez Gminę kar związanych z wyrokiem sądu Okręgowego w 

Koszalinie z powództwa firmy Holger Roocka czują się zobowiązani do informacji, ponieważ 

w czasie medialnych doniesień otrzymywali wiele zapytań o zdanie klubu, ale dotychczas ich 

wiedza była nikła na udzielenie odpowiedzi. W dniu dzisiejszym w pełni popierają ustalenia 

komisji rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie, które zamieszczone są w protokóle. Są 

przekonani, ze strategia Jerzego Kołakowskiego polegająca na oczekiwaniu na przedstawienie 

sprawy okazała się błędna i nieskuteczna. W taki sposób oceniają nieprzystąpienie do rozmów 

w sprawie ugody proponowanej przez pracowników firmy wykonującej inwestycji 

polegającej na zabijaniu ostróg w Ustroniu Morskim. Niedopuszczalne jest w sprawie 



str. 15 
 

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. Dodała, że uważają, że przejmując fotel Wójta Gminy Ustronie Morskie 

Jerzy Kołakowski mógł wykonać audyt, wskazać nieprawidłowości, powiadomić prokuraturę, 

skierować sprawę do sądu. Wójt Stanisław Zieliński od wielu lat nie uczestniczy w życiu 

publicznym, a Radni nie zajmują się oceną jego pracy w samorządzie, ale fakt, że sprawował 

on najwyższy urząd w Gminie przez prawie 30 lat wskazuje, że cieszył się Stanisław Zieliński 

zaufaniem lokalnej społeczności. Powiedziała, że nie mogą i nie chcą wyrażać zgody, a wręcz 

protestują i w każdym przypadku będą przeciwni bezpodstawnemu pomawianiu 

i krzywdzeniu osób wynikającemu z przemyśleń własnych Jerzego Kołakowskiego. Uważają 

zachowania niegodne, a także mogące zaszkodzić dobremu imieniu gminy. Dodała, że w tej 

sytuacji właściwym jest przeproszenie Pana Stanisława Zielińskiego i podziękowanie mu za 

długoletnią pracę na rzecz gminy. Podziękowała i ogłosiła 10 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, kto jest autorem pisma, które odczytała. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Klub Porozumienie 

Razem. 

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski powiedział, że przyszła do niego grupa 

mieszkańców z zachodniej części Sianożąt - Kwiatowa, Liliowa, Wczasowa z problemem, 

którym są dziki. Bardzo mocno zostały zniszczone posesje, ogrodzenia i działki. Ludzie rok w 

rok muszą rekultywować działki, drogi są poryte, ścieżka rowerowa również. Mieszkańcy 

będą pisać pismo do Rady, do Wójta i do Wojewody szukając możliwości, aby zabezpieczyć 

ich przed zniszczeniami. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że właściwym organem jest 

starostwo, które może wydać decyzję odstrzału w miejscowości.  

Pani Grażyna Pogonowicz mieszkanka gminy Ustronie Morskie powiedziała, że przyszła 

protestować. Ponieważ nie zgadza się z nazwą ulicy, jaką Radni chcą nadać. Dodała, że 

mieszka tu 40 lat i prowadzi działalność całoroczną. Wyczytała na stronie, że ma być ulica 

Jantarowa. Oznajmiła, że jej to nie pasuje, ludzie, którzy pobudowali domy mają na razie 

działalność sezonową i od razu zmieniają nazwę ulicy. Powiedziała, że ma inną propozycję 

i rozmawiała z Panem Wójtem, z Panią od promocji i z Panem Dyrektorem Domu Kultury 

i proponuje nazwę Aleja Sław. Byłaby to promocja nie tylko gminy, ale też nowej ulicy, alei, 

która prowadzi do morza. Podkreśliła, że byłaby w stanie pomóc w ustaleniu i sfinansowaniu 

tabliczek dla sław, które przyjeżdżają do Ustronia. Takich sław na chwilę obecną jest 

niewiele, ale przez lata by się nazbierało. Powiedziała, że rozmawiała z Panem Iwańczykiem i 

Panem Wajgertem i podobał im się ten pomysł, a została wybrana podrzędna nazwa, których 

jest w koło wiele.  
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że temat był rozpatrywany na komisji spraw 

społecznych i nie nazwałaby nazwy ulicy ulicą podrzędną, ponieważ pozostali mieszkańcy 

Ustronia morskiego zaproponowali nazwę ulicy Jantarową lub Szantową. Członkowie komisji 

rozpatrywali również propozycję Pani Pogonowicz i nie została ona pozytywnie 

zaopiniowana. Przychylono się do prośby większości mieszkańców, a pod Pani Pogonowicz 

prośbą podpisała się sama. 

Pani Grażyna Pogonowicz mieszkanka gminy Ustronie Morskie zapytała, czy chodzi o to, 

żeby chodziła po ulicach, aby ludzie jej podpisali, że tu żyje, mieszka i działalność prowadzi 

cały rok, a nie tylko dwa miesiące.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że pod pismem 

podpisali się: Basarab Zbigniew, Basarab Marlena, Zbigniew Piotrowski, Dagmara 

Piotrowska, Danuta Knapek, Anna Połędziewska - Bartczak, Arkadiusz Bartczak, Bogdan 

Czepukojć, Ryszard Kossowski, Jolanta Kossowska, Barbara Czepukojć. Zapytała, czy to 

znaczy, że Radni mają lekceważyć podpisy i ludzi.   

Pani Grażyna Pogonowicz mieszkanka gminy Ustronie Morskie powiedziała, że podpisała 

swoim tylko nazwiskiem, ponieważ prowadzi działalność cały rok z rodziną 

wielopokoleniową. Zapytała, czy jej dorosły wnuk też miał się podpisać. Oznajmiła, że nie 

chodzi o to, żeby się spierać, kto co podpisał, tylko, żeby wybrać, co jest najlepsze.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że podważa Pani Pogonowicz zdanie większości, która 

chce nazwać ulicę w taki sposób, a nie w inny. Komisja ustosunkowała się w ten sposób  

Radny Andrzej Basarab wnioskował o zamknięcie dyskusji w tym temacie. Dodał, 

że będzie moment w porządku obrad, gdzie będzie podejmowana uchwała. Dopowiedział, że 

wnioski te były rozpatrywane na wspólnym posiedzeniu komisji, opinie są wypracowane  

i uważa, że Radni w trakcie podejmowania uchwały podejmą rozsądną decyzję. Nie można 

robić na sali nacisków, wpływu na radę w ostatniej chwili, ponieważ uważa, 

że podejmowanie decyzji przez Radnych musi być suwerenne i wg rozsądku, a nie wg scen, 

które są urządzane.   Poprosił o zamknięcie dyskusji w sprawie ulicy. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowy dzierżawca wystąpił 

z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy obejmującej działkę gruntu nr 99/6 o pow. 

0, 3953 ha położonej w obr. ewidencyjnym Rusowo, wykorzystywanej na cele rolne o kolejny 

okres czasu. Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Wspólnej Rady Gminy i określa 

okres jej przedłużenia o kolejne 5 lat. 
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była opinią pozytywną.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej była pozytywna.  

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XXV/178/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

została podjęta większością głosów.  

 

 

Druk nr 4 - w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowy Dzierżawca wystąpił 

z wnioskiem w sprawie o przedłużenie umowy dzierżawy dotyczącej terenu, na którym 

posadowiony jest obiekt handlowy stanowiący jego własność, tj. obejmujący część działki 

gruntu nr 259/36 o powierzchni 0, 0011 ha, położonej w obr. ewidencyjnym Ustronie Morskie 

w celu prowadzenia działalności handlowej. Dzierżawca wnioskuje o przedłużenie umowy 

o kolejne 7 lat, co pozwoli na zainwestowanie w nowy obiekt i doprowadzenie wody. 

Zawarcie kolejnej umowy na okres 7 lat pozwoli Dzierżawcy na odpowiednie 

zagospodarowanie i utrzymanie terenu, a Gminie zapewni przychody z czynszu dzierżawnego 

i podatku od nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę niezbędne jest podjęcie w tej 

sprawie niniejszej uchwały. Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Wspólnej Rady 

Gminy i określa okres jej przedłużenia o kolejne 7 lat. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była opinią pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej była pozytywna 
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GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Uchwała nr XXV/179/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym została podjęta 

większością głosów. 

 

Druk nr 5 - w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Osiedlowej 2A w Ustroniu Morskim oraz Wspólnoty Mieszkaniowej "Zacisze„ w Ustroniu 

Morskim wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat 

części działki gruntu nr 724/8 zabudowanej osłoną śmietnikową o powierzchni 12 mkw. 

Przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana zostanie na posadowienie pojemników na 

odpady komunalne gromadzone przez mieszkańców budynków położonych przy ul. 

Osiedlowej 2A oraz 2D w Ustroniu Morskim. Biorąc powyższe pod uwagę niezbędne jest 

podjęcie w tej sprawie niniejszej uchwały. Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji 

Wspólnej Rady Gminy i określa okres jej zawarcia na 10 lat i odstąpienie od trybu 

przetargowego.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była opinią pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXV/180/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym została podjęta 

jednogłośnie. 
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Druk nr 6 - w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę - dyskusja, podjęcie uchwały;  

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowy dzierżawca wystąpił 

z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy obejmującej teren stanowiący część działki 

gruntu numer 821 o pow. 1 m
2 

pod lokalizację w okresie od 15.06 - 15.09 bankomatu  

o kolejny okres czasu 3 lub 5 lat. Projekt uchwały uwzględnia opinię Komisji Wspólnej Rady 

Gminy i określa okres jej przedłużenia o kolejne 3 lata. Dodał, że rozmawiano o 

możliwościach technicznych obiektu odsunięcia go od krawędzi chodnika pasa drogowego. 

Okazało się, że technicznie nie ma takiej możliwości, dlatego uprzedza przed głosowaniem, 

że spółka, która zajmuje się ustawieniem bankomatu będzie musiała go zlokalizować w tym 

samym miejscu, gdzie stał w tym sezonie.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia nie 

była wyrażana, ponieważ temat ten nie był omawiany na ostatniej komisji wspólnej. Na 

posiedzeniu klubu temat został pominięty.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 

pozytywną. 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego powiedział, że opinia 

komisji była pozytywna z zastrzeżeniem, które przedstawił Pan Sekretarz.  

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr XXV/181/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę została podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 7 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej - 

dyskusja, podjęcie uchwały 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskiem o nadanie nazwy 

zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, zwrócili się wieczyści użytkownicy nieruchomości. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że można się jeszcze 

zastanowić, ponieważ droga tak naprawdę jest ulicą Rolną to może niech tak zostanie. Można 

wycofać projekt uchwały i będzie po wszystkim. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że był wniosek. Dodał, aby szanować wolę większości. 
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że popiera słowa pana Marka, ponieważ komisja 

spotkała się i pracowała nad wnioskiem i trzeba głosować nad tym 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że można głosować nad tym. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest wniosek, który rozpatrzony był przez komisję 

i uzyskał opinie pozytywną, a Pani Przewodnicząca wpisała to w porządek posiedzenia  

i powinno odbyć się głosowanie. Jeżeli uchwała nie zyska pozytywnego wyniku wtedy Radni 

będą się zastanawiać, co dalej z tym zrobić.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy głos Pana Wójta 

Radni mają traktować, jako wniosek o wycofanie projektu uchwały. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie. Poprosił, aby 

glosować nad uchwałą.  

GŁOSOWANIE ulica JANTAROWA 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr XXV/182/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej została podjęta 

większością głosów.  

 

Druk nr 8 - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynęło pismo od 

Przewodniczącego Komisji Budżetu, gdzie informuje, że składa rezygnację z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie 

Morskie. Zapytała wnioskodawcę czy podtrzymuje swój wniosek. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że podtrzymuje swoje stanowisko z powodu braku konsekwencji, braku wymagania od Wójta 

szczegółowej dokumentacji i podejmowania decyzji na podstawie mówionych słów przez 

urzędników, gdzie jak wie wielokrotnie nieprawdziwych. Poprosił o odwołanie go z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, ponieważ nie zgadza się z 

formą budżetu i ciągłym zwiększaniem wydatków bieżących, zwiększaniem długu 

publicznego, realizowaniem inwestycji ze sprzedaży majątków i kredytów. Uważa, że jest to 

niegospodarcze i niekorzystne, dlatego nie chciałby pełnić funkcji aby ktokolwiek mógł 

obciążać go odpowiedzialnością za takie decyzje, ponieważ ma odmienne stanowisko. 



str. 21 
 

Uważa, że wydatki bieżące powinny być do minimum obniżone, aby Wójt mógł być 

gospodarny i żeby móc realizować jak największą ilość inwestycji. 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 5 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” 

ILOŚĆ GŁOSÓW NIEZGODNA Z ILOŚCIĄ RADNYCH PODCZAS GŁOSOWANIA 

POWTÓRZONO GŁOSOWANIE.  

 

GŁOSOWANIE  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Roman Żołnierczuk) 

Oddano 5 głosów „za”, 5głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr XXV/183/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego nie 

została podjęta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wycofuje się z 

porządku posiedzenia druk nr 9 i druk nr 10.  

 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że składa wniosek o zmianę porządku obrad 

i wprowadzenie uchwały o odwołanie Przewodniczącego Komisji Budżetu, ponieważ Pan 

Przewodniczący nie chce pełnić funkcji. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Rada decyduje o odwołaniu. Rada zadecydowała, że 

nie odwołuje. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że ma prawo wprowadzić zmiany do porządku obrad. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że uchwała była przegłosowana i nie można wracać do 

tego, co już było. Zostało to zaprotokołowane i zamknięte. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Pani Radna występuje z wnioskiem o odwołanie 

Przewodniczącego Komisji w tym momencie. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że stawia wniosek o zmianę porządku obrad 

i rozpatrzenie jeszcze raz projektu uchwały o odwołanie Przewodniczącego.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że Rada Gminy na każdym etapie sesji 

ma możliwość wprowadzenia zmian w porządku obrad zgodnie z art. 20 ust. 1 a do zmiany 
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porządku obrad potrzebna jest większość składu rady, na 15 radnych potrzebne jest 8 głosów 

za zmianą porządku obrad. Wnioskodawcą może być każdy z radnych, zależy od rady czy się 

przychyli i zmieni porządek obrad.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, jaką proponuje się zmianę, jeśli uchwała została 

przegłosowana, jeżeli by była uchwała nieprzegłosowana można przegłosować ją później. W 

tym momencie, kiedy było 14 radnych uchwała nie została podjęta nie ma sensu wracać.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że z jednej strony siedzi Pan 

Tomala, który bardzo chce odejść z funkcji przewodniczenia komisji budżetowej. Dodał, że 

było pierwsze głosowanie, które pokazało inny obraz, potem robi się szopki. Tak można 

głosować aż do skutku. Uważa, że Pani Przewodnicząca Klubu Sami Swoi ma rację, skoro 

Pan Tomala chce odejść to jest za tym, że jak nie ma czasu to niech odejdzie. Wiadomo, że 

cały czas Pan Tomala atakuje Wójta, a jak chce to niech odejdzie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że od też chciał odejść z rady i nie uszanowano jego 

woli. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy radni mogą na te 

samej sesji procedować nad identycznym projektem uchwały. Powiedział, że ze szkoleń 

pamięta, że jest treść taka sama bez zmiany, bez dodatkowych warunków to na tych samych 

obradach nie powinno się nad nią procedować.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że Pan Wiceprzewodniczący ma rację, że 

nie można głosować nad danym projektem do skutku. Można ten sam projekt uchwały 

przedkładać tylko w przypadku zmiany porządku obrad, jeżeli zmieni się porządek obrad i 

przedłoży te same projekty uchwały można głosować. Jeżeli projekt ten nie przejdzie można 

złożyć ponownie wniosek o zmianę porządku obrad. Jeżeli się Rada zgodzi na zmianę 

porządku i wprowadzi można ponownie poddać pod głosowanie. Jeżeli był projekt uchwały, a 

nie przeszedł nie można nad nim głosować do skutku, ale w przypadku zmiany porządku 

obrad można głosować. Podkreślił, że warunkiem jest zmiana porządku obrad. Rada 

bezwzględną większością osobowego składu Rady musi zmianę wprowadzić.  

Radny Stanisław Bęben zapytał ile razy można głosować nad jednym projektem. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że nad jednym projektem można 

głosować tylko raz, w przypadku, kiedy jest problem z liczeniem głosów można zrobić 

reasumpcję głosowania. Rada może zawsze wprowadzić zmianę porządku obrad i ten sam 

projekt uchwały może wprowadzić. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że to nie jest pierwszy raz, kiedy się głosuje nad jednym 

projektem dwa razy, nawet trzy razy do skutku, aż będzie taki wynik, jaki jest pożądany. 

Oznajmił, że jest to nie w porządku.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie liczono do 

skutku, tylko ilość głosów się nie zgadzała. Dodała, że prosiła Radnego Stanisława o liczenie 

głosów, ale odmówił i za każdym razem odmawia. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radni mają takie same możliwości liczenia.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że nie zgadzała się ilość głosów. Przypomniała, że 

Radny nie musi brać udziału w każdym głosowaniu.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że tylko jedno głosowanie jest tajne, a pozostałe są 

jawne. Dodał, że wnosi, aby od dzisiejszego dnia przy każdym głosowaniu było zapisane, kto 

jak głosuje. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że padł wniosek 

Radnej i trzeba go przegłosować.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że chciałby zaznaczyć, że Pani Przewodnicząca po raz 

drugi wypomina mu obowiązki statutowe. Dodał, że chciałby przypomnieć, że w 

obowiązkach statutowych jest określone, że Przewodnicząca jest zobowiązana na każdej sesji 

składać sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. Dopowiedział, że 

Przewodnicząca twierdzi, że statut jest archaiczny, a statut jest statutem i obowiązuje do 

momentu jego zmiany. Przypomniał, że Panią Przewodniczącą również obowiązuje statut.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy Radna Molcan podtrzymuje swój wniosek. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że tak. 

Radny Zenon Wajgert poprosił o 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy Radna Molcan 

podtrzymuje swój wniosek. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy można przejść do 

głosowania po punkcie 12 po gospodarce emisyjnej, żeby nie zmieniać kolejności. Zapytała, 

czy Radny Leciaho podtrzymuje swój wniosek.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że podtrzymuje swój wniosek o liczenie imienne i 

protokołowanie, kto jak głosował, ponieważ za kilka lat nie będzie wiadomo ogóle, kto jak 

głosował.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że do końca sesji będzie obowiązywała 

zasada.  
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Radna Marzena Molcan zapytała, czy jeżeli nie ma zapisu w statucie o licznie głosów 

imienne to czy można to wprowadzić w czasie sesji. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że taki zapis nie musi znajdować się w 

statucie.  Radni mogą ustalić taki zapis na sesji, jeżeli zostanie przez Radnych przyjęty 

należałoby się tego trzymać.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w statucie jest zapis, że tajne głosowanie jest przy 

wyborze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i ławników. Pozostałe głosowania są 

jawne i powinny być zapisane z imienia i nazwiska. Dodał, że przeglądając BIP Gminy 

Ustronie Morskie na żadnym protokole nie odczytał jeszcze, kto jak głosował prze 

dwadzieścia parę lat. 

Radna Marzena Molcan poprosiła o przegłosowanie jej wniosku, ponieważ nie może zostać 

do końca sesji.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnej Marzeny Molcan o zmianę porządku obrad:  

 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 6 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 1 głosy „wstrzymujący” 

Podczas głosowania nieobecna Radna Zofia Majewska, wrócił Radny Roman Żołnierczuk. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że imienne głosowanie powinno być zawsze, ponieważ 

Radni opuszczają salę. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby uzupełnić wniosek, aby w sytuacji, kiedy 

wszyscy będą za albo przeciw, żeby nie wymieniać nazwisk. Zapytał, czy Pan Marek się  

zgadza.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że tak. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Marka Leciaho z rozszerzeniem – głosowanie 

imienne: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 
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 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Stanisław Bęben 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

Podczas głosowania nieobecna Radna Zofia Majewska, wrócił Radny Roman Żołnierczuk. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

Druk nr 11 – w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Ustronie Morskie” 

Inspektor ds. funduszy pomocowych Piotr Byczkowiak powiedział, że na realizację 

projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie”, 

gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 10.760,00 zł, co stanowi 50% kosztów 

kwalifikowanych całego projektu. Poprzez zapisy zawarte w umowie o dofinansowanie, 

gmina Ustronie Morskie została zobowiązana do przyjęcia dokumentu do realizacji poprzez 

zatwierdzenie PGN Uchwałą Rady Gminy. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy 

Ustronie Morskie”, zwany dalej PGN jest dokumentem strategicznym, obejmujący swoim 

zasięgiem cały obszar administracyjny Gminy Ustronie Morskie. Zawarte są w nim 

informacje na temat ilości wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń i gazów 

cieplarnianych na terenie gminy, sugerując równocześnie konkretne i efektywne działania 

ograniczające te ilości. Najważniejszym celem PGN jest identyfikacja stanu istniejącego 

gospodarki energetycznej i tych sektorów w terenie, które są odpowiedzialne za emisję gazów 

cieplarnianych. Ponadto, ma on na celu promocję oraz wdrażanie nowoczesnych 

i ekologicznych rozwiązań, w celu redukcji tej emisji. 

Potrzeba przygotowania i wykonania PGN wynika z zobowiązań, określonych 

w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz pakiecie klimatyczno-energetycznym, 

przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Poza tym jest zgodna z polityką 

Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

(NPRGN), przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku. 

Ponadto celem opracowania PGN jest przegląd zakresu możliwych do realizacji 

przedsięwzięć, co skutkować będzie zmianą struktury używanych nośników energetycznych 

oraz zmniejszeniem zużycia energii i konsekwencji stopniowym obniżaniem emisji gazów 

cieplarnianych, (CO2) na terenie Gminy. Wszystkie działania finansowe (lub 
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współfinansowane) przez Gminę, które przyczyniają się, do ww. celów powinny zostać 

wpisane do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie (WPF). Wymóg 

minimalny, który powinien być osiągnięty przez Gminę to brak zwiększenia emisji CO2 w 

2020 roku w odniesieniu do przyjętego roku bazowego. Opracowany PGN będzie 

niezbędnym dokumentem umożliwiającym ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe na 

realizację wielu przedsięwzięć, w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.W związku z 

powyższym z uwagi na regulację z art. 7 ust. 1 pkt. Ustawy o samorządzie gminnym, gdzie 

ochrona środowiska należy do zadań własnych Gminy, podjęcie niniejszej uchwały uznać 

należy za zasadne.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

Porozumienie Razem jest opinią pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 

pozytywną. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji 

wspólnej była opinią pozytywną. 

 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie” 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

 

Oddano 13 głosów „za”        

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radna Sylwia Kręglewska 
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Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXV/183/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie 

Morskie” została przyjęta większością głosów. 

 

Druk nr 1 - w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na ostatniej komisji wspólnej prosił Panią Skarbnik, 

że jak przedstawi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 żeby 

przedstawiła analitykę. Analityka nie została dołączona do dnia dzisiejszego, dlatego 

proponuje odrzucić uchwałę w całości. Dodał, że jest jeden punkt drażliwy, jakim jest ulica 

Wiejska i jest za tym, aby się nad nim pochylić i podyskutować, ale wtedy uchwała musiałaby 

być w innym brzmieniu. Oznajmił, że proponuje przedyskutować ulicę Wiejską i poprosić 

ewentualnie Panią Skarbnik o zmianę uchwały, by móc ją przegłosować.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że uważa, że Pan Wajgert 

przesadza, ponieważ projekt składa Wójt nie Pani Skarbnik. Dodał, że zmieniło się 

dofinansowanie na ulicę Wiejską, gmina dostała więcej pieniędzy – 1 200 000, 00 zł i szkoda, 

żeby to stracić. Zapytał, po co Panu Wajgertowi analityka, czy wie, że potrzebne są trzy 

osoby, żeby to wszystko skserować. Są tam dane osobowe, które trzeba, anonimizować, jeśli 

chce niech przyjdzie do Urzędu. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chodzi o analitykę wydatków bieżących. Dodał, że 

Pan Wójt ma rację, bo ma małą wiedzę i dlatego potrzebna jest mu analityka, żeby się 

zapoznał. Dodał, że rozumie, że Pan Wójt jest Alfą i Omegą i ma super wykształcenie 

i wystarczy, że spojrzy i wszystko widzi, że Panu Wójtowi analityka nie jest do niczego 

potrzebna, bo najlepsze ma wykształcenie. Dopowiedział, że on ma mizerne wykształcenie w 

tej dziedzinie i jego bolączką jest to, że musi popatrzeć na słupki i się z nimi zapoznać.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w odpowiedzi na pismo Wójta Zielińskiego Pan Wójt 

Jerzy Kołakowski mówił o przejrzystości i jawności. Dodał, że przejrzystość i jawność przede 

wszystkim powinna być wyrażana poprzez przejrzystość finansów publicznych, mówi o tym 

ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych art. 33, który mówi, że 

finanse publiczne są jawne. Powiedział, że Pan Wójt pyta, do czego analityka byłaby 

potrzebna, podstawowym zadaniem organu Rady Gminy jest ocena gospodarności Wójta, 

 a bez szczegółowych wydatków nie są w stanie wykonać swoich ustawowych obowiązków. 

Dodał, że mówi Pan Wójt, że potrzeba czterech dni, a zarządzenie Wójta o sposobie 

prowadzenie rachunkowości nakłada obowiązek na pracowników, więc jest to sporządzone.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że były informacje, że wszędzie w 

każdej jednostce w mieście Kołobrzeg Pani Skarbnik przygotowuje szczegółową analitykę dla 
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wszystkich radnych, tłumaczy i przedkłada wszystkie dokumenty. Dodała, że pozwoliła sobie 

zadzwonić do skarbników ościennych gmin i nie jest tak, jest to nieprawdą. Pani Skarbnik z 

Koszalina poinformowała o tym, że na komisję budżetu przedkłada uchwałę budżetową, radni 

przychodzą przygotowani i zadają pytania do punktów, w których się nie zgadzają. Jeżeli 

chodzi o zestawienie analityczne to Pan Tomala kilka krotnie poinformował Radnych to w 

budżecie jest dział, rozdział, paragraf i są to kompetencje Rady Gminy, przyznają tak środki, 

a wewnętrzne zarządzenia Wójta są po to, żeby było łatwiej weryfikować środki i księgować 

na konkretne zadania. Dane zawierają dane wrażliwe i należałoby je szczegółowo opracować 

i dane te wykreślić. Na jednej z sesji były przedłożone dokumenty, aby Radni podpisali, co do 

tajności informacji i zrobił to tylko jeden Radny. Jeżeli udostępni Radnym dokumenty, 

zostaną one udostępnione w mediach, na stronie internetowej to wtedy ona będzie 

odpowiadać, a nie Radni. Dopowiedziała, że na potwierdzenie tego faktu zadzwoniła do Pani 

Skarbnik z powiatu, do Mielna, do Biesiekierza i do Dygowa. Nigdzie taka zasada nie jest 

praktykowana. Jeżeli chodzi o środki do paragrafu, to Wójt decyduje, na co wydatkuje. Jeśli 

Radni mają chęć wiedzy do jakiegoś paragrafu to poprzez Biuro Rady należy wystąpić do 

Wójta i szczegółowe informacje będą przedkładane i wyjaśnianie. Przypomniała, że projekt 

uchwały przygotowuje Wójt na podstawie wniosków kierowników i Dyrektorów jednostek. 

Nie bardzo rozumie, dlaczego ma poprawić projekt pod Pana Radnego. Powiedziała, że nie 

było możliwości omówienia punktów na komisji wspólnej, szanuje się to, że Radni mogą się 

z czymś nie zgadzać. Rozmawiano wcześniej o euro boisku, są zabezpieczone środki. 

Wskazała, że źródłem finansowania na pokrycie euro boiska jest kwota 203 000, 00 zł z 

kredytu. Jeżeli Rada nie podejmie decyzji, co do zasadności źródeł finansowania, będzie 

trzeba zaciągnąć 203 000, 00 zł kredytu, a w dniu dzisiejszym w projekcie wskazuje skąd 

środki wziąć, żeby euro boisko było sfinansowane w 100 % ze środków własnych.  

Podkreśliła, że nie ma pieniędzy na zapłatę inkaso opłaty miejscowej dla Sołtysów, jest 

naliczenie, ale nie ma środków, aby wypłacić. Brakuje również na remont dróg gminnych, na 

wypłatę wynagrodzenia dla OSP za czas powodzi. W miesiącu sierpniu były podtopienia na 

terenie Gminy Ustronie Morskie, strażacy wypompowali wodę z newralgicznych punktów, 

jest lista do wypłaty, nie ma możliwości wypłacenia. Oznajmiła, że jest szereg innych zadań, 

jeżeli uchwała zostanie dopuszczona do dyskusji jest w stanie udzielić informacji.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 

roku art. 11 ust. 1 działalność organów Gminy jest jawna, ustawa o finansach publicznych art. 

33 ust. 1 określa, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna, art. 34 ust. 1 zapewnienie 

radnym danej jednostki samorządu terytorialnego dostępu do dowodów księgowych 

i dokumentów inwentaryzacyjnych z zachowaniem przepisów o rachunkowości. Przepisy te 

jednoznacznie wskazują, że wszystkie te informacje Radni muszą uzyskać. Poprosił, aby nie 

grano na uczuciach Radnych, ponieważ to, że w tej chwili mówi się o takich rzeczach jest 

efektem małej wiarygodności organu wykonawczego, jakim jest Urząd Gminy. Podważono 

wielokrotnie wiarygodność Urzędu, a najlepszym tego przykładem jest komisja z dnia 

1 lutego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radni nie chcą 

informacji, które są poufne, tajne, na które trzeba zgody, aby je udostępnić. Radnych 
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interesują materiały, które są dostępne w oparciu o ustawę o finansach publicznych i tego od 

Gminy oczekują. Zadaniem urzędu jest anonimizować dane, żeby Radni mogli dane 

pozyskać. W swoich działaniach oczekują jawności, transparentności, na co również Urząd 

się powołuje. Radni wprowadzili uchwałę i w części została zrealizowana wprowadzając 

rejestr umów, który jest śledzony przez wielu mieszkańców i jest to informacja, która ma 

dużą wartość. To, czego się teraz domagają mówili o tym na komisji budżetu, na ostatniej 

komisji wspólnej wnioskowali nie tylko członkowie jego klubu, ale również inni Radni byli 

za tym, żeby informacje otrzymać. Dodał, że dzisiaj nie jest za tym, aby ta uchwałę wyrzucać 

z porządku, ale proponuje ogłosić przerwę do czasu, kiedy Pani Skarbnik dostarczy dane, nie 

wie czy to będzie dzisiaj czy w poniedziałek. Zasugerował, aby Pan Tomala zatrudnił się w 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest komisja rewizyjna. 

Jeżeli Radni cokolwiek chcą zobaczyć, prosi, aby zwołać komisję rewizyjną problemową dot. 

analityki. Dodał, że łatwo się mówi z pozycji opozycji, jeżeli Radni mają wątpliwości, co do 

jawności i przejrzystości to się dziwi. Dopowiedział, że Radni mają kwartalne sprawozdania, 

Regionalna Izba Obrachunkowa jest to organ kontrolny.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Radni w miesiącu sierpniu 

otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze. Wykonanie dochodów w 

stosunku do wydatków jest zdecydowanie lepsze, gmina ma nadwyżki. Sprawozdania 

kwartalne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej. W 

sprawozdaniach półrocznych widać, że jest spora nadwyżka. Było spotkanie i informacja, że 

wysokość środków do ulicy Wiejskiej jest zdecydowanie wyższa. Na ostatniej komisji 

budżetu wnioski nie zostały dopuszczone do opiniowania, nie było możliwości 

wypowiedzenia się w tej kwestii, dlatego rozumie, że Radni na tę chwilę nie mają wiedzy, co 

zmienić i z czego to wynika, ale też nie chcieli o tym rozmawiać. Nie ma sytuacji, że 

wszystkie zmiany przegłosowują od razu, tylko każda pozycja po pozycji jest omawiana. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie będzie się odnosił do wypowiedzi Pani Skarbnik, 

ponieważ jest dla niego osobą tak niewiarygodną, że aż strata czasu. Oznajmił, że odniesie się 

do wypowiedzi Pana Wójta odnośnie zmiany pracy. Powiedział, że wykształcenie Pana Wójta 

w tej kwestii legło w gruzach, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa nie zajmuje się 

oceną gospodarności. Tylko i wyłącznie Rada ma kompetencje do oceny gospodarności, 

analityka jest potrzebna, aby zweryfikować, w jaki sposób środki są wydatkowane. 

Sprawozdanie jest zbyt mało szczegółowe, żeby można było ocenić gospodarność. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zastanawiano się ostatnio jak przez 18 lat 

funkcjonował samorząd Gminy Ustronie Morskie, jak funkcjonowały komisje budżetu jak 

Pan Zenon Wajgert był przewodniczącym komisji bez analityki. Wszystko wskazuje na to, że 

analityki nie było, rozumie, że czasy się zmieniają i wymagania są wyższe. Zastanawia się jak 

gospodarność była oceniana, jak przejrzystość była oceniana bez analityki. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował, żeby wykorzystać obecność Pana projektanta, 

ponieważ był wniosek, aby pochylić się nad Wiejską. Zasugerował, aby merytoryczne 
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przepychanki rozpatrzeć później. Oznajmił, że Pan projektant cierpliwie czeka od godziny 

8: 00 rano. Wnioskował, aby wykorzystać obecność Pana Projektanta, zadać pytania, jeżeli są 

jakieś wątpliwości, żeby przejść do spraw technicznych budowy ulicy Wiejskiej, a później 

wszystkie sprawy niezgodności rozpatrzeć. Poprosił, aby szanować czyjś czas. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby przeprosić Panią Skarbnik, ponieważ nie jest 

projektantką projektu uchwały budżetowej, jest nim Pan Wójt. Wyszło tak, dlatego, że bardzo 

często, kiedy Radni mają komisje to Pana Wójta nie ma, bywa tak, że Pana Wójta nie ma na 

sesjach, dlatego Pani Skarbnik przedstawia Radnym projekty uchwał z upoważnienia Pana 

Wójta.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że porządek został uchwalony, padł wniosek Pana 

Wiceprzewodniczącego, który jasno określa, że jeżeli Radni analityki nie otrzymają będzie 

przerwa, która może trwać miesiąc, kilka dni. Terminy uciekają, dlatego bezsensowna jest 

dalsza rozmowa. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że rozumie Radnego, ale prosi, aby uszanował też 

obecność projektanta. Jaka zapadnie decyzja do projektu uchwały Radni wypracują, ale 

chciałby skorzystać z obecności Pana projektanta, żeby nie było wątpliwości. Poprosił o 

możliwość uzupełnienia wiedzy. Nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego będą głosować, ale 

prosi o możliwość dyskusji z projektantem. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie wie, czy Pan Radny Basarab był do końca na 

ostatniej komisji wspólnej, na której padł wniosek, że ma być dostarczona analityka do czasu 

sesji. Prosi, aby Radny nie zmieniał tematu. Zasugerował, aby najpierw rozwiązać jeden 

problem, a potem zająć się następnymi.   

Radny Zenon Wajgert zaproponował 5 minut przerwy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jeżeli w ten sposób będzie się podchodzić i stawiać 

kryteria, że nie ma pewnego dokumentu do zmian. Zasugerował, aby zadać sobie pytanie, czy 

Radni wezmą odpowiedzialność za podejmowanie swoich decyzji, przepychanek. Oznajmił, 

że to nie jest tak, że ktoś - projektant będzie przyjeżdżał na każde wezwanie. Oznajmił, że 

apeluje i prosi o skorzystanie z wiedzy Pana projektanta, który zaprojektował całą Wiejską, 

ponieważ jest to bardzo ważna ulica, ważne przedsięwzięcie, a Państwo Radni stawiają 

warunki, że jak nie ma dokumentów z nikim nie będą rozmawiać. Radni nie uszanowali 

nawet czasu Pani Dyrektor Przedszkola, która odsiedziała na komisji 8 h, ani Pani Skarbnik. 

Stwierdził, że rozumie, że Radni mają zdanie inne, chcą wiedzę zgłębić i szanuje to, ale prosi, 

aby skorzystać z wiedzy Pana Projektanta. Dodał, że chodzi o przedstawienie projektu 

technicznego. Nie zmienia porządku obrad, na ten temat można powiedzieć głośno jak są 

zmiany. Oznajmił, że były wprowadzone w dniu dzisiejszym zmiany do porządku obrad przez 

Panią Przewodniczącą i nikt nie pytał, dlaczego i po co tylko zagłosowano, ponieważ wie, że 

dla dobra pracują wspólnie i szukają wspólnego klucza do otwarcia tego dobra. Pan Radny 

zarzuca, że zmienia się porządek obrad. Powiedział, że prosi Panią Przewodniczącą, żeby 

pozwoliła tylko skorzystać z obecności tego Pana.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, aby Pan Radny nie grał na uczuciach Radnych. 

Oznajmił, że czas ucieka, a jeżeli chce się cokolwiek zrobić, to trzeba to robić do końca roku. 

Z każdą minutą czas się skraca. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w ogóle nikt go nie słucha 

na tej sali. Podkreślił, że mówi tu o Porozumieniu Razem. Podkreślił, że powiedział już, aby 

zajęła się tym komisja rewizyjna, która dostanie dokumenty i będzie mogła je przeglądać. Jest 

to ponad ryza papieru do skserowania i dodatkowo trzeba wszystko anonimizować. Dodał, że 

nie chce absorbować ludzi, do tego dochodzą koszty tonerów, a Urząd nawet na papier nie ma 

środków. Poprosił, aby Pan Marek słuchał Pana Wójta. Zaproponował ponownie, żeby 

zwołać komisję rewizyjną na przyszły tydzień i będzie miał do wglądu wszystkie dokumenty.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że spodziewał się, że Urząd nie ma papieru i przywiózł 

dzisiaj ryzę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to co wyprawia się na tej 

Sali jest żenujące. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że nie jest to wolą całej rady, bo klub Sami Swoi 

odcina się od tej decyzji. Oznajmiła, że im nie potrzebna jest analityka, żeby podejmować 

decyzje dla dobra Gminy. Podkreśliła, że dla niej takie zachowanie nie dostaniemy analityki, 

to nie zrobimy nic jest po prostu formą szantażu. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że co do oceny Pana Radnego Marka, że gra na 

uczuciach, to nie może przedkładać swojego życia osobistego na salę konferencyjną. Bardzo 

mu przykro usłyszeć, wy chcecie zrobić. Dopowiedział, że myśli, że Radni są jedną radą 

 i razem chcą zrobić i szukają klucza do wspólnego rozwiązania. Poprosił o ogłoszenie 

przerwy, ponieważ dyskusja do niczego dobrego nie prowadzi.  

Radny Denis Tomala powiedział, że chciałby się odnieść do wypowiedzi Pani Molcan, że 

bez analityki jest w stanie podjąć decyzję dla dobra Gminy. Oznajmił, że bez szczegółowej 

analizy finansów publicznych można mieć, co najwyżej złudzenie do podjęcia decyzji. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy Radny Wajgert 

podtrzymuje swój wniosek.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wycofuje swój wniosek. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że był wniosek Wiceprzewodniczącego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wniosek 

polegał na ogłoszeniu przerwy do czasu przedstawienia analityki w sprawie osiągniętych 

dochodów - syntetycznie i wydatków – analityka szczegółowa.  
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że przed głosowaniem nad wnioskiem Pana 

Wiceprzewodniczącego i ogłoszeniem przerwy jeszcze raz wnioskuje, aby Przewodnicząca 

udzieliła głosu Panu projektantowi, aby przedstawił cały projekt i później przejść do 

głosowania nad wnioskiem. Zapytał, czy Pan Wiceprzewodniczący zgodziłby się na takie 

rozwiązanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie widzi 

problemu, żeby Pan projektant przedstawił projekt w czasie przerwy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy jest jakaś podstawa prawna, 

która zmusi Wójta do tego, żeby robić taką analitykę dla Radnych skoro jest komisja 

rewizyjna, która nie chce się tym zająć. Chciałby, aby komisja rewizyjna się tym zajęła. 

Zapytał Pana Mecenasa, czy Rada może zmuszać, terroryzować wręcz Wójta w ten sposób. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wydaje mu się, 

że są to informacje najbardziej potrzebne członkom komisji budżetu do pracy, przemyślenia 

np. czy jest konieczność zaciągania kredytów w kwocie 1 900 000, 00 zł, bo być może nie ma 

takiej potrzeby. Wie o tym, że jest poprawka. Zapytał, jaka jest wartość sprzedanych 12 

działek. Brakuje Radnym wiedzy na temat wykonanych dochodów w sezonie, czy one są 

większe czy mniejsze i po to potrzebna jest analityka, żeby rzetelnie się do tego przygotować. 

Nie jest to żadna tajemnica, w roku ubiegłym takie informacje zostały przedstawione, 

w zapisie elektronicznym było to 15 czy 20 stron. Zestawienie obejmowało czas od stycznia 

do 15 września. Oznajmił, że nic więcej nie oczekują, plus informację ze sprzedaży mienia 

i kilka pozostałych informacji by mogli rzetelnie na to spojrzeć. Stwierdził, że mówi się na 

ten temat od trzech miesięcy, Pan Sekretarz zarzuca Radnym terroryzm, a od trzech miesięcy 

Radni domagają się dokumentów, które im się należą.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poprosił o sprostowanie do protokołu, ponieważ nie on 

mówił o terroryzmie tylko Pan Wójt. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz przeprosił. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że co roku w gminie spotyka się z 

taką sytuacją i po raz kolejny powie, aby Pan Wiceprzewodniczący przeczytał sprawozdanie, 

albo otworzył na pierwszej stronie sprawozdanie półroczne z wykonania budżetu za 2016 rok. 

Zarządzenie nr 53/2016 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2016 roku mówi, ze dochody wykonane ogółem to 

14.871.360,99 zł, dochody bieżące to 13.044.043,45 zł, dochody majątkowe, czyli że 

sprzedaży majątku to 1.827.317,54 zł na koniec czerwca. Wydatki bieżące wykonanie to 

10.971.464,69 zł, a wydatki majątkowe to 52.048,82 zł. Dodała, że w punkcie 3 wynik 

finansowy w planie to nadwyżka budżetowa 883.363,82 zł natomiast wykonanie na czerwiec 

2016 roku to 3.847.847,48 zł. Na stronie pierwszej wprowadzenia w części opisowej 

sprawozdania z wykonania budżetu jest wyszczególnione, z czego składają się dochody 

bieżące i w jakiej wysokości zostały wypracowane. Dochody bieżące zostały wypracowane 

w wysokości 42, 2 %, wydatki bieżące w wysokości 45, 1 % co wskazuje, że jest 
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zdecydowanie więcej wypracowane. Różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi 

2.200.000,00 zł, co wskazuje na to, ze dochody bieżące nie są przejadane przez wydatki 

bieżące tylko przeznaczone na zadania inwestycyjne, które są zaplanowane. W części 

opisowej do każdego rozdziału jest opisana część zadania, jaka kwota się na to składa i kto 

jest dysponentem środków. Szczegółowo opisane, na co wydatki zostały przeznaczone. Pełna 

wiedza w zakresie wypracowania na koniec czerwca jest, teraz będzie sprawozdanie na 

koniec września, kwartalne również są umieszczone na bipie i wywieszone w gablotach. 

Oznajmiła, że jest jej bardzo przykro, że Pan Radny nie przeczytał sprawozdania 

finansowego, w którym widać nadwyżkę budżetową i to, że działki się sprzedają. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zapoznał się ze 

sprawozdaniem, które jest na koniec czerwca. W tej chwili jest wrzesień, Ustronie jest 

miejscowością, gdzie dochody nie narastają kwartalnie, główne dochody są uzyskiwane w 

sezonie letnim i jest to ważna informacja. Zdaje sobie sprawę, że sprawozdania są kwartalne, 

roczne, półroczne natomiast, jako członkowie komisji budżetu mają prawo do takiej wiedzy 

przed komisją .  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Pan Wiceprzewodniczący ma 

rację, że większość dochodów jest w miesiącach letnich. Na koniec czerwca jest 

wypracowanych dochodów 49, 2 % co wskazuje, że dochody, które są planowane 

zdecydowanie przewyższą plan na 2016 rok.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozumie, że Radnym 

chodzi o wpływy z opłaty targowej, opłaty miejscowej.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wiadomo, że są 

wpływy z podatków, z opłat, które w sezonie gmina otrzymuje, ze sprzedaży mienia. Są to 

wartości, które będą widoczne i pozwolą się zastanowić nad tym, co Pani Skarbnik 

przedstawia. Pozwolą się zastanowić, czy gmina musi brać kredyt, czy powinno się wykreślać 

zadania, które zostały ujęte w budżecie 29 grudnia, czy jest możliwość, aby te wszystkie 

zadania zostały w budżecie. Dodał, że Radni potrzebują danych, żeby to wszystko rozważyć i 

rzetelnie się przygotować do dyskusji w sprawie zmian, które Pan Wójt proponuje. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Radni jeszcze nie zdążyli 

przeczytać tych zmian. Dodał, ze jakaś niekonsekwencja się wdała, bo Radny Tomala mówi 

o wydatkach, a Radny Grzywnowicz o dochodach. Oznajmił, że niczego nie unika, wie, że 

dane są na plus dla Gminy. Dodał, że przygotuje na następną sesje informację. Dodał, że 

wzrosła sprzedaż działek, gdyby nie działki nie byłoby podatków. Obiecał, że informacje 

zostaną przygotowane, przyznał, że sam nie ma wiedzy ile jest dochodu z opłaty miejscowej  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że składając 

wniosek mówił o dochodach, które można przedstawić syntetycznie, a wydatki, żeby były 

przedstawione analitycznie.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska przypomniała, że na komisji był 

wprowadzony zapis do protokołu o analityce. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wnioskuje o 

przerwę do czasu otrzymania zestawień analitycznych – wydatki i zestawienia syntetycznego 

– dochody na dzień 15 września. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, żeby przegłosować tak jak Państwo Radni sobie życzą, 

a w przerwie poprosić Pana projektanta, żeby przedstawił temat wiejskiej.   

GŁOSOWANIE za wnioskiem Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Grzywnowicz– 

przerwa: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Podczas głosowania nieobecna Radna Zofia Majewska. 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ogłasza przerwę w 

sesji do momentu uzyskania analityki od Pana Wójta. 

Przerwa od 12:20 
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W czasie przerwy oddano głos Panu projektantowi. 

Po przerwie (14:10) 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok, gdzie dokonuje się zmiany załącznika nr 1/ 

2, 3 i 5 do projektu uchwały poprzez : 

Wprowadzenie zmian w dochodach majątkowych: 

Dział 600 Transport i łączność 

 600.000,00 zł w związku ze zmianą kwoty dofinansowania inwestycji pn. Budowa ulicy 

Wiejskiej w Ustroniu Morskim z kwoty 504.201,38 zł na kwotę 1.104.2013,38 zł 

Dział 926 kultura fizyczna  

 - 300.000,00 zł w związku z korektą planu dochodów dot. dofinansowania zadania 

inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim  

Wprowadzenie zmian w wydatkach: 

Dział 801 Oświata i wychowanie  

 - 6.700,00 zł w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dot. zakupu szafek i stołów 

kuchennych z przeznaczeniem na zakup obieraczki do ziemniaków 

Wydatki majątkowe: 

Dział 600 Transport i łączność 

 10.000,00 zł w związku z urealnieniem planu wydatków na realizację zadania pn. 

Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie; 

Ponadto zmianie ulega nazwa zadania na „Budowa miejsc postojowych przy kościele w 

Rusowie oraz zatoki autobusowej”. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

 6.700,00 zł w związku z koniecznością zakupu obieraczki do ziemniaków  

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 -14.500,00 zł w związku z korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. 

Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Gwiździe  

Dział 926 Kultura fizyczna  
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 - 574.894,36 zł w związku z korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. 

Modernizacja obiektów sportowych w Ustroniu Morskim 

Dodała, że zmienia się źródło finansowania inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu 

Morskim – obligacje 1.300.000,00 zł, dofinansowanie 1.104.201,38 zł, dochody własne 

540.960,00 zł.  

Zmianę przychodów w związku z planowaną emisją obligacji na realizację inwestycji pn. 

Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu z kwoty 1.900.000,00 zł na kwotę 1.300.000,00 zł i 

rezygnacją z zaciągnięcia kredytu lub pożyczki na realizację zadania pn. Modernizacja 

obiektów sportowych w Ustroniu Morskim w kwocie 279.394,36 zł.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że  zmniejsza się dochody budżetu 

gminy na 2016 rok o kwotę 476.481,20 zł z tego: zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 

19.317,42 -zł, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 495.798,60 zł. Zwiększa się 

wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 1.220.274,99 zł z tego: zwiększenie wydatków 

bieżących o kwotę 275.479,25 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 944.795,74 

zł. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami:  dochodami budżetu w 

kwocie 32.961.428,94,-zł, z tego: dochody bieżące 26.601.667,56,-zł, dochody majątkowe 

6.359.761,38,-zł;  wydatkami budżetu w kwocie 33.824.821,31,-zł, z tego:  wydatki bieżące 

23.678.728,90,-zł, wydatki majątkowe 9.146.092,41,-zł. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Radni dostali materiały, które chcieli, ale niestety jest 

mało czasu na. Dodał, że jest za tym, aby w dniu dzisiejszym rozpatrzeć część dot. ulicy 

Wiejskiej, a z pozostałymi punktami, żeby się zapoznać. Oznajmił, że nie jest w stanie w dniu 

dzisiejszym podjąć żadnej decyzji. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że  zmiany, które są w projekcie 

uchwały budżetowej zostały Radnym wcześniej dostarczone i można było się z nimi 

zapoznać. Jeżeli są wątpliwości i pytania odpowie na każde z nich. Na sali są obecni 

kierownicy jednostek, którzy poprzez zawarte umowy zaciągnęli zobowiązania. Dodała, że na 

przełomie miesiąca czerwca - lipca gmina nie wykazuje zobowiązań, natomiast przy 

sprawozdaniach kwartalnych będą przekroczenia budżetu. Oznajmiła, że u Pani Dyrektor 

Przedszkola głównym celem będą wynagrodzenia, w sprawozdaniach będzie trzeba wykazać 

to zobowiązanie. Dopowiedziała, że do 30 września trzeba wypłacić wynagrodzenia 

pracownikom OSP, zrealizować opłaty inkasa. Powiedziała, że 203 000, 00 zł zostały 

wskazane w uchwale, żeby nie zaciągać zobowiązania na euro boisko.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że kierownik referatu IK czeka na decyzje 

Radnych związaną z ulicą Wiejską, aby ogłosić przetarg. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pani Skarbnik nie jest autorem projektu uchwały tylko 

Pan Wójt, który jest nieobecny. Dodał, że rozumie, że przetarg na ulicę Wiejską byłby 

ogłoszony, jeśli Radni podjęliby pozytywną opinię. Powiedział, że w przerwie został 

przedstawiony termin zakończenia inwestycja na 31.12.2016 roku. Zapytał, czy gmina 

wyrobiłaby się z tym, jak widzi to Pan Sekretarz.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sprawa była omawiana dość dokładnie. 

Powiedział, że 23.12.2016 jest to termin na złożenie wniosku o płatność dla Urzędu 

Wojewódzkiego. Termin realizacji musiałby być o kilka dni wcześniejszy, żeby przygotować 

wniosek o płatność, po 15-16 grudnia to termin zakończenia realizacji. Natomiast 31.12.2016 

to data, kiedy musi być wszystko pozamykane w Urzędzie Wojewódzkim. Podkreślił, że jest 

ryzyko z czasem realizacji, bo może być tak, że się nikt do przetargu nie zgłosi, może nie 

pozwolić na wykonanie inwestycji temperatura poniżej 0. Powtórzył, że jeżeli chodzi o 

realizacje zadania ryzyko jest i nikt z Urzędu nie będzie tego ukrywał. Istotne jest, aby jak 

najszybciej podjąć jakąś decyzję, ponieważ trzeba przesłać do Urzędu Wojewódzkiego 

informację i być może uwolnić środki dla innych samorządów, które mogą zrobić inwestycję 

przy, a czekają, aby zwiększyć pulę dofinansowania.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, jakie jest ryzyko. Czy jest to ryzyko duże, czy ryzyko małe. 

Dopytywał, kto weźmie na swoje barki odpowiedzialność. Czy po przekroczeniu terminu 

dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie czy będzie to starta całości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Radny pyta, kto weźmie 

odpowiedzialność. Dodał, że myślał, że Pan Radny powie, my Radni bierzemy 

odpowiedzialność, jesteśmy na tyle odważni. Oznajmił, że widzi, że Pan Wajgert szuka 

osoby, która powie, tak wezmę odpowiedzialność za to wszystko, a potem mnie rozliczycie 

po wszystkim. Podkreślił, że on tego Panu Radnemu nie powie, a tak jak wszyscy siedzą przy 

stole są odważni, aby takie ryzyko podjąć lub odważnie wycofać się z tego zadania w tym 

roku. Dodał, ze nie powie Panu Radnemu czy jest to małe ryzyko czy duże, bo nie liczył tego 

procentowo.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że ryzyko jest zawsze, kiedy człowiek się budzi i nie m 

gwarancji, że się połozy znów. Jeżeli Radni żądają od pracowników Urzędu, żeby dali 

gwarancję to nie zna takiego pracownika, co by powiedział, ze nie ma ryzyka. Ryzyko trzeba 

podjąć wspólnie i mieć świadomość, że jeżeli będzie negatywna opinia gmina traci ponad 

milion złotych. Oznajmił, ze bardzo dobrze, ze będzie głosowanie imienne, kto jest za, a kto 

przeciw i mieszkańcy będą wiedzieć przy każdej realizacji inwestycji jest duże ryzyko. 

Oznajmił, że jeżeli chodzi o zmiany w budżecie czeka wielu kierowników jednostek, wielu 

ludzi na podjęcie decyzji przez Radnych, czy będą mieli środki na koncie, czy będą mogli 

realizować zadania. Na pewno każdy, kto pracuje chce w czasie dostawać wynagrodzenia, 

przepychanki radnych nie mogą odbywać się kosztem pracowników. Tak jak część Radnych 

chciała, materiały otrzymała. Rozumie, że potrzeba dużo czasu do przeanalizowania ich, 

sądzi, że będą następne posiedzenia komisji budżetowej, sesje, gdzie wszystkie cenne uwagi 

będą wnoszone, a dzisiaj wnioskuje, żeby uchwałę w sprawie zmian w budżecie rozpatrzeć w 

całości, a nie dzielić na elementy, ponieważ podział ten jest niekorzystny dla jednostek. Wie, 

że są wątpliwości, ale jest Pani Skarbnik, która te informacje wg swojej wiedzy posiadanej 

przekaże. Nie może być tak, że na sali padają słowa, że Pani Skarbnik kłamie. Trzeba być 

bardzo odważnym Radnym, żeby stwierdzić publicznie, że ktoś kłamie. Rozumie, że 

kierowały emocje, ale można niezadowolenie z wiedzy, którą się otrzymuje wytłumaczyć w 

sposób bardziej delikatny wytłumaczyć. Myśli, że w przyszłości Radni zaczną pracować 
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razem dla dobra Gminy, nie dla pokazywanie, że my jesteśmy mocniejsi, to wy chcieliście, 

a my nie chcemy. Oznajmił, że Radni muszą znaleźć wspólny klucz do tego, żeby praca była 

owocem kadencji, nie walk, ponieważ przez ostatnie dwa lata Radni o coś się przekomarzają, 

że komisje nie kończą się zawsze rozstrzygnięciami rozsądnymi, ponieważ Radni kierują się 

nie raz emocjami. Apelował, aby dbać o dobro społeczeństwa, bo to jest najważniejsze, po to 

Radni zostali wybrani. Dopowiedział, że jest za tym, żeby wszystkie możliwe materiały, jakie 

są były jawne i przejrzyste, żeby były pokazywane. Sądzi, że Urząd może zmienić swój styl 

pracy i będzie przekazywał informacje, żeby można było się spotykać i rozwiązywać 

problemy merytorycznie, a nie emocjonalnie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że niczego nie żądano tylko proszono na komisji o 

dostarczenie materiałów. Dzisiaj widzi, że materiałów z wydatków bieżących jest 17 stron, 

nie jest to encyklopedia. Gdyby Radni dostali to wcześniej. Zgadza się, że gdyby materiały 

dostawali Radni w przyszłości wcześniej to byłoby sympatyczniej, współpraca by się lepiej 

układała, nie trwałoby to wszystko tak długo tylko byliby już przygotowani. Dodał, że 

pobieżnie przejrzał projekt uchwały, ponieważ nie była dostarczona analityka. Dlaczego ma 

przeglądać, jeżeli o coś prosił, a to nie zostało zrobione. Oznajmił, że dlatego też jest za tym, 

aby nie odrzucać projektu uchwały budżetowej tylko zastanowić się nad ulicą Wiejską. 

Dodał, że wiele wątpliwości w przerwie zostało przez Pana Projektanta rozwianych i za to 

bardzo dziękuje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła, aby odczytać uzasadnienie 

i Radni będą głosować po kolei nad daną zmianą. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Pan Zenon powiedział, aby 

przygotować uchwałę na ulicę Wiejską, ale to Wójt przygotowuje projekt uchwały i poddaje 

pod głosowanie. Jeżeli Radni mają wątpliwości, co do danych punktów, to wiedzą, że należy 

zgłosić poprawkę i przegłosować zmiany i po podjętej uchwale Urząd uchwałę przygotuje jak 

należy. Powiedziała, że rozumie, ze te materiały, które otrzymał Pan Zenon są dla niego 

wystarczające. Zapytała, czy jeżeli na każdą kolejną komisję materiały będą w takiej formie 

to czy będzie zadowolony. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie przeglądał tego, ale na pewno jest bardziej 

zadowolony teraz niż jak przyszedł. Na następnym posiedzeniu komisji po zapoznaniu się z 

materiałami swoją wolę wyrazi. Dodał, że w takiej formie materiały go zadawalają.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że uchwała budżetowa musi się 

bilansować. Jeżeli jakieś zadanie zostanie odrzucone bądź przyjęte i nie będzie się bilansować 

to uchwała zostanie przygotowana i wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Poprosiła, 

aby Radni mieli na uwadze, że może dojść do sytuacji, że wydatki z dochodami się nie 

zbilansują, zmieni się wynik finansowy i cała uchwała zostanie uchylona.  

Radny Marek Leciaho poprosił o 10 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie jest upoważniona, żeby 

zmieniać projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie pod dyktando Państwa Radnych. 

Projekt uchwały został przygotowany przez Wójta Gminy i cały projekt w dniu dzisiejszym 

jest przedłożony. Jeżeli Radni uważają, że któryś z tych wydatków nie powinien znaleźć się w 

tej uchwale to muszą przygotować swoją poprawkę i zbilansować swoją stroną. Jeżeli Radni 

chcą ściągnąć wydatek to muszą pokryć to z dochodów, czyli korygują dochód i wydatek, 

wydatek z wydatkiem bądź wydatek po plus i wydatek po minus. Oznajmiła, że Radni bardzo 

dobrze sobie z tym radzili, mają w tym praktykę. Mogą Radni za każdą zmianą głosować. 

Przygotuje uchwałę do RIO taką, jaka będzie przegłosowana, natomiast, jeżeli się nie 

zbilansuje, a tak wywnioskowała to cała uchwała będzie odrzucona. Podkreśliła, że nie tylko 

jedna pozycja, a cała uchwała będzie odrzucona. Jeżeli są wątpliwości może wyjaśnić. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że aby uchwała nabrała mocy prawnej to Radni nie mogą 

dokonać żadnych zmian. Dodał, że dla przykładu Radni nie godzą się, aby inwestycje, które 

były w 2015 roku były przy uchwale budżetowej na 2016. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że absolutnie nie powiedziała, że 

Radni nie mogą dokonać zmian, tylko powiedziała, że zmiany, które będą przez Radnych 

nanoszone nie mogą spowodować nie zrównoważenia budżetu. Jeżeli Radni uważają, że chcą 

wyrzucić jakieś zadanie i inwestycyjne, to, aby zbilansować budżet trzeba wskazać, z jakiego 

zadania bądź z kredytu, dochodów majątkowych zwiększyć. Radni mają prawo nanosić 

poprawki, ale muszą one zachować równowagę budżetową.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła, aby odczytać uzasadnienie 

po kolei, a wtedy okaże się, czy to się zbilansuje.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przedkłada projekt uchwały 

budżetowej Wójta i Radni odnoszą się do uchwały budżetowej Wójta. Dodała, że przeczytała 

kwoty i Radni do tego się odnoszą, a jeżeli nie wyrażają zgody nanoszą poprawkę. Nie ma 

czegoś takiego, że Radni będą rozpatrywać zmianę po zmianie jak na komisji, ponieważ jest 

sesja i przedkładany jest projekt w sprawie zmian w budżecie przez Wójta. Nie ma 

upoważnienia, żeby dokonać jakichkolwiek zmian, a intencją Wójta było przedłożenie 

wszystkich zmian.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest złożony projekt uchwały przez Pana Wójta, 

porządek obrad został przyjęty. Poprosił, aby poddać projekt uchwały Wójta pod głosownie, 

jeżeli projekt ten nie przejdzie, to wtedy Radni mogą zaproponować swoją uchwałę z 

naniesionymi zmianami, ponieważ nie można głosować uchwały punkt po punkcie, tego 

można dokonywać na komisjach. Oznajmił, że składa oficjalny wniosek o poddanie pod 

głosowanie projektu uchwały, jeżeli nie uzyska większości wtedy Radni zaproponują zmiany.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że trzeba wprowadzić w do porządku 

obrad.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie 

wniosek Radnego, ale wydaje mu się, że prościej będzie nanieść poprawki do projektu, który 
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Pan Wójt zaproponował, bo wszystkim zależy na podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji. Dodał, 

że tylko dobra wola Pani Skarbnik żeby przeliczyć wszystko, żeby się zbilansowało. 

Stwierdził, ze jest to chyba najprostsze rozwiązanie, żeby w dniu dzisiejszym doszli do 

konsensusu. Radnym będzie dużo trudniej przygotować projekt, ponieważ nie są specjalistami 

w tej dziedzinie i będą potrzebowali znacznie więcej czasu niż Pani Skarbnik i pracownicy 

Urzędu.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to nie jest jej dobra czy zła wola. 

Oznajmiła, że jest pracownikiem Pana Wójta i tak samo opiewa za tym, żeby wszystkie 

zmiany w projekcie, które są uzgodnione zostały przez Radnych przegłosowane. Pan Wójt 

przedłożył poprawkę do uchwały i ona się bilansuje. Dopowiedziała, że jeśli Radni nie 

wyrażają zgody na któryś z punktów prosi, aby złożyli poprawkę do projektu uchwały. 

Oznajmiła, że nie będzie bilansowała. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała Pana Mecenasa, czy Pani 

Skarbnik powinna pomóc Radnym, czy nie powinna pomagać.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy powinna przygotować uchwałę 

zgodnie z wolą Rady.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie chodzi o to, żeby 

zgodnie z wolą Rady. Dodała, że dlatego jest za tym, aby głosować każdą zmianę oddzielnie, 

jeżeli są wątpliwości i rozbieżności w sprawach inwestycji. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Radni nie głosują nad zmianą, 

tylko nad całą uchwałą, bo to nie jest komisja.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dziale 600 kwota 440 000, 00 zł korekta planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi, przedłużenie ulicy Bolesława 

XIV z chodnikiem i oświetleniem”. 40 000,00 zł korekta planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia ul. 

Osiedlowa”. Powiedział, że kolejna kwota to minus 200 000, 00 zł korekta planu wydatków 

na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni, budowa miejsc postojowych droga 

wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim”, minus 40 000, 00 zł korekta planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Górnej w Ustroniu Morskim na 

wysokości budynku szeregu nr 8”, 30 000, 00 zł korekta planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego budowa drogi na 

działce nr 549 obręb Ustronie Morskie”, 13 000, 00 zł urealnienie planu wydatków na 

realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa 

drogi Ku Słońcu”. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że przed przedstawieniem tych zmian powinien być 

wniosek przegłosowany, nie przeszedłby jego wniosek dopiero Pani Przewodnicząca może 

poprosić o przedstawienie zmian. Trzeba zrobić to formalnie. Podkreślił, że zwraca uwagę na 

prowadzenie obrad zgodnie z prawem. Oznajmił, że jeśli składa wniosek formalny, oficjalny 
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to trzeba go poddać pod głosowanie. Jeżeli by nie przeszedł wniosek mogłaby Pani 

Przewodnicząca oddać głos Panu Radnemu Markowi, żeby przedstawił zmiany w projekcie 

uchwały. Podkreślił, że nie może Pani Przewodnicząca traktować pozostałych Radnych, jako 

Radnych drugiej kategorii, bo jest to nie ładnie. Trzeba zwracać uwagę, kto i co do Pani 

Przewodniczącej mówi i o co się zwraca. Poprosił, aby w przyszłości traktować wszystkich 

jednakowo, a jako osoba prowadząca obrady prosi, aby Pani Przewodnicząca była 

obiektywna. Dodał, że wszyscy Radni na sali są jednakowi, nie ma lepszych i gorszych. Jeżeli 

są wątpliwości, co do prowadzenia obrad, można zwrócić się do obsługi prawnej, a nie od 

razu ignorować wniosek formalny każąc nanieść poprawki. Poprosił, aby w przyszłości 

prowadzić obrady zgodnie z prawem. Powiedział, że wniosek formalny złożył, aby poddać 

pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony przez Pana Wójta z naniesionymi 

poprawkami przez Pana Wójta.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Andrzeja Basarab  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 7głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala 

Wniosek nie został przyjęty. 

Radny Marek Leciaho kontynuował dalsze zmiany. Dział 630 – 80 000, 00 zł korekta planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją”, 
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dział 710 korekta 70 000, 00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie”. Oznajmił, że oprócz 

kredytu chciałby, żeby Urząd wykazał oszczędności w wydatkach bieżących. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował 5 minut przerwy na przeliczenie projektu. 

Przerwa  

Po przerwie  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w dziale 600 Transport i łączność 440 000, 00 zł 

korekta planu na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi przedłużenie ulicy Bogusława XIV z 

chodnikiem i oświetleniem” – nie ma tej zmiany. Powiedział, że nie ma zmiany 40 000, 00 zł 

korektą planu wydatków zadanie inwestycyjne „ Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku 

Zdrowia ulica Osiedlowa. Nie ma zmiany 200 000, 00 zł korekta planu wydatków na zadanie 

inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna 

przy ulicy Osiedlowej w Ustroniu Morskim”, nie ma zmiany 40 000, 00 zł korektą planu 

wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja nawierzchni ulicy Górnej w Ustroniu 

Morskim na wysokości budynku w szeregu nr 8”. Dział 630 turystyka działalność usługowa 

nie ma zmiany 70 000, 00 zł korektą planu wydatków na zadanie inwestycyjne „na zadanie 

inwestycyjne pod nazwą „Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w 

Rusowie”. W związku z tymi zmianami zmieni się kwota kredytu do 2 000 090, 00 zł 

i proponuje się, aby pobrać na zadanie „Budowa ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim” kwotę 

1 900 000, 00 zł, a pozostałą kwotę 290 000, 00 zł na zadanie „Budowa drogi przedłużenie 

ulicy Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem” natomiast pozostałość pozostaje bez 

zmian. 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Zenona Wajgert 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 4 głosy „przeciw” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 
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 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Stanisław Bęben 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Podczas głosowania nieobecna Radna Marzena Molcan, Radny Marek Iwańczyk, Radny 

Denis Tomala 

Przedstawiona poprawka została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”,  

Podczas głosowania nieobecna Radna Marzena Molcan, Radny Marek Iwańczyk, Radny 

Denis Tomala 

Uchwała nr XXV/184/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016 została przyjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na 

lata 2016-2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że musi być podjęta uchwała WPF, 

ponieważ na tej podstawie będzie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 

zaciągnięcia zobowiązania, ponieważ musi być o możliwości zaciągnięcia długu. Proponuje 

podjąć uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2016-2025 zgodnie z podjętą uchwałą wraz z poprawkami w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2016. Powiedziała, że rozumie, że zobowiązanie będzie podjęte do 

roku 2025 i spłacane zobowiązanie będzie przez 10 lat. Obligacje będą tylko do wysokości 

kredytu związanego z Wiejska natomiast przy Bogusława XIV będzie kredyt na zadanie 

inwestycyjne.  

GŁOSOWANIE projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016-2025W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za”,  

Podczas głosowania nieobecna Radna Marzena Molcan, Radny Marek Iwańczyk, Radny 

Denis Tomala 

Uchwała nr XXV/185/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 września 2016 roku w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-

2025została przyjęta jednogłośnie. 
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5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

BRAK DYSKUSJI. 

6. Interpelacje i zapytania. 

BRAK DYSKUSJI 

7. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, kiedy planowany jest 

odbiór euroboiska, otwarcie. Dopytywał, czy są planowane z tym jakieś uroczystości, czy jest 

ustalony cennik za usługi na euroboisku. Poprosił o przekazanie odpowiedzi na najbliższej 

sesji bądź komisji. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dniu wczorajszym odbyła się 

rada budowy, na którą była zaproszona Pani Przewodnicząca.  

 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy nie można dokonać częściowego odbioru lamp 

oświetleniowych, które zostały wybudowane na terenie Gminy. Z tego, co się zorientował, to 

najwcześniej zaczną świecić w grudniu, a część już może tę czynność wykonywać.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

był to przetarg nieograniczony, jedno zadanie i dopóki inwestycja w całości nie będzie 

zakończona to nie było praktykowane, aby uruchamiać część np. basenu, drogi czy włączać 

pojedynczą lampę nie czekając na zakończenie całości. Umowa jest na całość, zakres i 

pieniądze są za cały zakres inwestycji.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy będą pobierane opłaty 

za euroboisko, czy będzie wstęp wolny. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w tej chwili na to pytanie nie 

odpowie. Dodała, że jeżeli będą opłaty to będzie zarządzenie Pana Wójta. Poprosiła, aby 

pozwolono skończyć tą inwestycję, rozliczyć ją, poczekać aż wpłynie dofinansowanie i oddać 

inwestycję do użytku.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy Pan Dyrektor ma możliwość ustawić zegar 

oświetleniowy, ponieważ odbiega od rzeczywistości. Jest dużo osób starszych. Poprosił, aby 

dopasować, aby te lampy się wcześniej zapalały.   

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

za każde przełączenia gmina płaci pieniądze. Ostatnie przełączenia miało miejsce latem, gdzie 

była dyskusja, ze lampy zapalają się za wcześnie. Dodał, że zegarów jest 16, nie jest to jeden 

włącznik i jeden zegar. Powiedział, że podejmie się tego na ciągach, które są najbardziej 

ciemne tam gdzie jest las i są naprawdę zagrożenia. Natomiast w samym Ustroniu, jeżeli 

zapali się 20 minut później wydaje mu się, że nic się nie dzieje. W kierunku byłego 

Wieniotowa czy Leśna Polana jest naprawdę ciemno.  
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że ubolewa, że Pan Dyrektor chce oszczędzać na 

bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo i życie ludzkie jest najważniejsze, Powiedział, że są dwie 

nieszczęśliwe lampy postawione w Sianożętach i nic nie dzieje się z tymi lampami, które 

miały być. Jeździ i obserwuje, świecą się i gasną. Jaka jest główna przyczyna, że nie działają 

prawidłowo te lampy, Dodał, że chciałby usłyszeć na najbliższej sesji, jaka jest przyczyna, 

ponieważ padały zarzuty, że nie takie akumulatory zostały założone, że łożyska na turbinie się 

zatarły. Oznajmił, że jeżeli jest to nie prawdą chciałby uzyskać takie wyjaśnienie. Podkreślił, 

że mieszkańcy wydają złą opinię na temat lamp. Powiedział, że wierzy w rozsądek Pana 

Dyrektora i w to, że uda się znaleźć środki i dostosować lampy nie tylko w części wschodniej 

Ustronie, ponieważ ciemno jest też w Sianożętach i innych częściach Gminy. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nic nie ma wspólnego z lampami w Sianożętach. Pamięta, że na ten temat wypowiadał się Pan 

Sekretarz, prawdopodobnie inwestycja ta była rejestrowana w Urzędzie. Nie zna tematu, 

słyszał tylko o tej sprawie. Nie ma wiedzy na ten temat.  Oznajmił, że bardzo mu zależy na 

bezpieczeństwie, ale ma ograniczony budżet w tym zadaniu, sprawdzi środki, ale nie sądzi, 

aby były tam jakiekolwiek środki.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że po przestawieniu lampy zapalają się o wiele za 

późno. Jest po raz pierwszy tak, że 30 września tak późno się lampy włączają. Nie można 

zganiać na brak środków, bo jak się stanie nieszczęśliwy wypadek wszyscy będą mieli to na 

sumieniu. Dodał, że jeśli Pan Dyrektor zwróci do Radnych o zabezpieczenie środków to na 

pewno nikt nie odmówi.  

Radny Tomasz Rymaszewski poprosił, aby Pani Skarbnik przekazała, aby Pan Wójt 

porozmawiał z Dyrektorem goku, ponieważ jeden z nauczycieli zgłaszał mu problem, że 

nakładają się zajęcia w szkole i w goku. Zapytał, czy można skonsultować zajęcia w goku z 

zajęciami szkolnymi.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przekaże. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w dniu 

dzisiejszym komisja statutowa się nie odbędzie ze względu na przedłużone obrady sesji. 

Dodał, że po sesji zostanie ustalony termin komisji. 

8. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podziękowała za wytrwałość, za 

pomoc Pani Skarbnik. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła XXV sesję 

Rady Gminy.  

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 15:58 

Protokołowała: Joanna Korczyk 


