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PROTOKÓŁ NR XXVI/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXVI Sesję Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim zwołaną w trybie pilnym na wniosek Wójta z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Proponowany porządek obrad każdy otrzymał i się 

zapoznał. Dodała, że jest jeden punkt, o który trzeba poszerzyć porządek posiedzenia – do 

punktu 5 dodać druk nr 3 w sprawie udzielenia pomocy osobowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu.  

 

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 zapytała Pana Wójta, czy wyraża 

zgodę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wyraża zgodę.  

Przyszedł Radny Piotr Barycki. 

2. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum. Obecnych 15 

Radnych. 

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

Ustronie Morskie oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że od ostatniej sesji odbyło się jedno 

postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Wiejskiej, które zostało unieważnione z 

powodu braku ofert od strony wykonawców.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak mówił w czerwcu, to 

Porozumienie Razem przedłużało, nie wyraziło zgody na przebudowę drogi. Przeciągnęło się 

wszystko w czasie i w związku z za krótkim terminem wykonania zadania pieniądze 

przepadną. Najbliższy termin realizacji ulicy Wiejskiej będzie w 2018 roku, ponieważ nabór 
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wniosków na 2017 zakończył się 15 października. Oznajmił, że tak jest jak tłumaczy, a Radni 

nie słuchają, a konsekwencją tego jest utrata dofinansowania i nie rozstrzygniecie przetargu. 

Jak by został rozstrzygnięty przetarg tak jak rozpoczął w czerwcu to we wrześniu byłaby 

możliwość wejścia na drogę. Oznajmił, że jest to kolejne złe doświadczenie, o którym mówił, 

a Radni nie słuchali. Dodał, że chciał wystąpić z wolnej stopy, bo jest taka możliwość, ale 

istnieje ogromne ryzyko, ponieważ mogą wystąpić mrozy, a oferenci się boją. Podkreślił, że 

środki trzeba rozliczyć do końca grudnia. Podkreślił, że przykro mu bardzo mówić po tym 

mieszkańcom ulicy Wiejskiej, ale niestety jest to prawda i gorzka lekcja, a dla niego samego 

jest to porażka.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zarzucił Wójt Radnym dużo, dlatego prosi, aby 

powiedział ile wynosiła dotacja w czerwcu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że najpierw było 270 00, 00 

zł, a potem ponad milion złotych. Dodał, że mówił o tym, że zmiana może nastąpić, ale Radni 

nie wierzyli, a nie wiara spowoduje, że gmina utraci dofinansowanie. Przypomniał, że jak był 

robiony I etap Gwizd-Grąbnica było małe dofinansowanie, ale potem okazało się, że Gmina 

dostała dodatkowe środki z rezerwy. Dopowiedział, że tak samo tłumaczył, ale tylko Sami 

Swoi wyrazili zgodę.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że pamięta, że na przedostatniej sesji Radni 

byli zgodni zarówno z Porozumienia Razem, jak i z Sami Swoi, że Wiejską ulice trzeba 

zbudować jak najbardziej, ale istotne jest, jakie pozyskamy środki z zewnątrz. Pierwsze 

środki miały być zabezpieczone z tzw. schetynówki, ale gmina wypadła, ponieważ była 

bardzo daleko w rankingu. Na wrześniowej sesji było przegłosowanie ulicy budowy ulicy 

Wiejskiej po pozyskaniu odpowiednich środków. Oznajmił, że uważa, że budowa ulicy jest 

jak najbardziej słuszna, ale istotne są środki nie wirtualne, ale przeznaczone konkretnie na 

drogę.  

Radny Denis Tomala powiedział, że inwestycja budowy ulicy Wiejskiej była wprowadzana 

30.12.2015 roku, później były wprowadzane zmiany związane z zapłatą przegranego wyroku. 

Zapytał, jak Pan Wójt się przygotowywał, że było tyle błędów podczas przetargów.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, o jakich błędach mówi Pan 

Radny. Oznajmił, że nie było żadnych błędów. Najpierw Gmina chciała zrobić nawierzchnię z 

kostki polbrukowej, ale trzeba było wrócić do masy bitumicznej. Podkreślił, że nie ma 

żadnych błędów. Oznajmił, że Pani Kierownik referatu inwestycji jest przygotowana na wiele 

inwestycji gminnych i drogowych, gdzie dokumentacja na niektóra jest już gotowa, a na 

niektóre jest w opracowaniu. Dodał, że w Sianożętach ulica Liliowa, Kwiatowa i Wczasowa 

jest w opracowaniu, ulica Wąska ma dokumentacje. Podkreślił, że zawsze mówił, że gmina 

musi być przygotowana z dokumentacją, żeby wystąpić o środki unijne, albo zewnętrzne. 

Przypomniał, że mówił przy ulicy Wiejskiej, że Gmina występuje o środki, że jest pula 

pieniędzy. Gmina była daleko, ale w związku z tym, że była przygotowana dokumentacja 

skoczyła wysoko. Inne Gminy, które aplikują, nie mają przygotowanej dokumentacji, dlatego 

zostało zwiększone dofinansowanie, o czym mówił wcześniej, że tak może się stać. 
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Dopowiedział, że stało się jak się stało, ponieważ żadna z firm nie odważy się wejść na drogę 

ma półtora miesiąca, żeby ją zrealizować. Na drodze jest do przebudowy kanalizacja 

deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodna. Oznajmił, że nie będzie robił drogi tylko po to, 

żeby zrobić jak pod ziemią nie są zrobione porządnie prace.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że obydwa ugrupowania były zgodne, razem 

głosowały za przebudową ulicy Wiejskiej pod warunkiem, że będzie odpowiednia dotacja.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że niestety było już za 

późno. Dodał, że procedura przetargowa jest, jaka jest i nie jest to prywatna kieszeń.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że Radni chcieli wiedzieć ile pieniędzy jest, 

 a nie ile jest wirtualną dotacją. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to Wójt kreuje rozwój 

Gminy za pomocą Rady. Jeżeli dotacja byłaby niska wycofałby się z budowy nawet mając 

zgodę Rady. Oznajmił, że ma świadomość, że jak nie ma zgody Rady nie może rozpocząć 

procedury. Jak zrobi przetarg, a Rada nie wyrazi zgody nie może podpisać umowy, bo są to 

zobowiązania finansowe.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie do końca 

rozumie wypowiedzi Pana Wójta, bo pamięta sytuację w marcu, kiedy gmina była poza listą 

gmin, które mogą liczyć na dotację. Pan Wójt przedstawił propozycje podziału na dwa etapy 

budowy ul. Wiejskiej i finansowania tylko ze środków Gminy, czyli wiara w to, że będzie 

możliwość dalszego dofinansowania nie była 100 %. Nie sądzi, że właściwe jest teraz 

stwierdzenie, że był Pan pewien dofinansowania na koniec roku, czy tak jak się to stało we 

wrześniu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że marzec był to miesiąc, 

kiedy myślał o tym, że jak nie ma możliwości pozyskania jakiejkolwiek dotacji to można 

ewentualnie etapować i zrobić. Pierwsza część, czyli kanalizacja po całej sieci zostałaby 

sfinansowana ze środków MWIK, resztę zrobiłaby gmina. Zapytał, czy to źle, że się ukazała 

dotacja. W piśmie od Wojewody z 27.06.2016 roku wskazano, że jesteśmy na liście. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że 770 000, 00 zł poszło 

na euroboisko i Pan Wójt nie wiedział, że będzie robiona ulica i równie był zgodny z 

Radnymi. Najpierw był 230 000, 00 zł, później 500 000, 00 zł i Pani Skarbnik przedstawiła, 

że odsetki przerosną 500 000, 00 zł  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Radni wyrażają zgodę,  

resztę robi on. Może to zrobić, ale nie musi.  

Radny Denis Tomala powiedział, że to na wniosek Pana Wójta Rada podjęła uchwałę, której 

zmiany zmniejszały kwotę na ulicę Wiejską, a zwiększały na ulicę Rolną.  
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Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że dzwonił do Szczecina i rozmawiał z osobą, 

która zajmuje się tymi sprawami. Dodał, że na pytanie, czy jest to możliwe do zrealizowania, 

usłyszał, że przy dobrej organizacji powinno się udać mimo jego obiekcji, że jest będzie 

grudzień. Pan powiedział, że gdyby były solidne firmy, to są to w stanie zrobić. Zapytał, jakie 

dokumenty zostały złożone do 15 września o kolejną drogę w Ustroniu. Dopytywał, czy na 

przyszły rok zostały złożone jakieś dokumenty. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozmawiał 

z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w sprawie ulicy Wiejskie, który twierdził w 

październiku, że teoretycznie jest to możliwe. Pan ten nie wiedział, że jest do wymiany cała 

sieć, są to dodatkowe prace organizowane przez MWIK. Wykonawcy sami starają się, a by 

wygrać jak najwięcej przetargów. Jest ogłoszenie na bip, można się odwołać od tego. Nikt nie 

przystąpił do przetargu dot. ulicy Wiejskiej. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że aby złożyć wniosek do schetynówki, każda z dróg musi być połączona z 

drogą wyższego rzędu. W tej chwili nie ma takiej dokumentacji projektowej, żeby złożyć 

wniosek o dofinansowanie, gmina jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej 

chociażby Bogusława. Na ten moment nie mogli złożyć żadnego wniosku o dofinansowanie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że wrześniu Pan Wójt mówił, czy osoby upoważnione 

przez Wójta, że nie stanowi to żadnej przeszkody w ukończeniu Wiejskiej. 60 dni 

potrzebowano na nawierzchnię brukową, a na asfalt to jest krótki okres. Teraz Pan Wójt 

mówi, że od początku wiedziano, że gmina nie zdąży. Zapytał, po co były w ogóle 

prowadzone rozmowy. Oznajmił, że nie był to realny termin od początku. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Radny Rymaszewski 

przed chwilą mówił, że dzwonił do Urzędu Wojewódzkiego i Pan, który tam pracuje 

powiedział, że jest to jak najbardziej do wykonania. Owszem, w momencie, kiedy był robiony 

przetarg miał wątpliwości. Radni sami sobie zaprzeczają, jak by się w czerwcu podjęło 

decyzję to by było. Nie ma takiej firm, która by to zrobiła.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pan Wójt próbuje zwalić winę na Radnych. We 

wrześniu na komisji było zapytanie, czy gmina zdąży wykonać tą inwestycję, gdzie jest wod-

kan. Mówiono o tym i padło stwierdzenie, że gmina zdąży się wyrobić. Pytano o terminy 

rozliczenia inwestycji, przesunięcie do 15 grudnia, a teraz się okazuje, że do 30 grudnia. 

Wszyscy twierdzili, że inwestycja jest w stanie być realnie zakończona. Decyzja była podjęta 

na komisji wspólnej, zatwierdzona na sesji, bo trudno było nie skorzystać w tym czasie z tak 

dużego dofinansowania. Wszyscy Radni wyrazili wolę na tą inwestycję. Poprosił, aby nie 

mówić, że przez Radnych jednego klubu ta inwestycja nie wyszła. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zdecydowanie mówi tak, 

ponieważ gdyby Radni podnieśli ręce w czerwcu to droga byłaby w realizacji, a tak nie mógł 

rozpocząć żadnych procedur. Podziękował za współpracę przewodniczącej Klubu Sami Swoi, 

która pamięta rozmowy. Dzisiaj Radni starają się wmówić, że to Wójta wina. Przypomniał, że 
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w powiecie zrealizował sporo inwestycji, można sprawdzić na bipie. Są osobami, które się na 

tym znają, ale jak Radni blokują to tak później wychodzi. Oznajmił, że nie wie czy wszyscy 

tak głosowali, ale ma do Radnych pretensje.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wajgert zapytał na ostatniej sesji, 

jakie jest prawdopodobieństwo. Dodał, że odpowiedział wyraźnie, że Pan Wajgert nie 

znajdzie człowieka w urzędzie, który mu potwierdzi, że jest to realne do wykonania. 

Przypomniał, że powiedział wyraźnie, że gmina nie zrobiła analizy ryzyka w tym zakresie, że 

jest to wszystko zależne od siły i rozpędu wykonawcy. Powiedział, że twierdzi, że firma, 

która robi autostrady jest w stanie wejść i zrobić to zadanie w ciągu dwóch miesięcy, 

zakładając ryzyko pogody, ponieważ jest to realnie do wykonania. Przypomniał, że ok. 3000 

m ² to kostka brukowa do przełożenia, ułożenia od nowa, ok. 2000 m bieżących to sieć, 

kanalizacja deszczowa i sanitarna i reszta to położenie nawierzchni, która jest najprostsza. 

Dodał, że na pewno wątpliwości wśród wykonawców budziły sieciówki i kwestia związana z 

pogodą. Pan z Urzędu Marszałkowskiego twierdzi, że jest to jeszcze realne, że można ogłosić 

jeszcze jeden przetarg. Teraz już wiadomo po przetargu, że żadna firma takiego ryzyka nie 

chce podjąć. Z pogodą jest różnie, zapewniał, że jest ryzyko, że się nikt nie zgłosi. Pamięta, 

że Pan Basarab włączył się w rozmowę i powiedział, że nikt z urzędników takiego ryzyka nie 

podejmie.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że chciałaby potwierdzić, że rzeczywiście tak było. 

Dodała, że Pan Sekretarz powiedział, że nikt nie da gwarancji na ta, że gmina zdąży z drogą, 

że jest duże ryzyko. Oznajmiła, że dziwi się, że siedząc na tych samych komisjach Radni 

Sami Swoi słyszą, co innego. Zawsze jest jakaś rozbieżność.  

Radny Denis Tomala powiedział, że przysłuchuje się wypowiedziom Pana Wójta i ciągle 

jest zaskoczony, że Pan Wójt mówi, że Rada nie wyraziła zgody. Przypomniał, że Rada 

30.12.2015 roku uchwalając uchwałę budżetową przyjęła kwotę na inwestycję ulicy Wiejskiej 

taką, jaką Pan Wójt proponował. Natomiast w czerwcu chodziło o zaciągnięcie kredytu, tak 

Pan Wójt gospodarował środkami, że chciał zaciągnąć kredyt, którego koszty miały 

przewyższyć dotację.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to jest właśnie to, jak 

Radni poszatkowali budżet i pozabierali środki. Oznajmił, że są zobowiązania finansowe. 

Radni pozabierali pieniądze z tego zadania. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w lutym gmina była na 4 miejscu od końca. Zapytał, 

jak to się stało, że Wójt mając takich fachowców popełnił w przetargu dwa błędy, które 

decydowały o przebiegu przetargu. W przetargu ogłoszono, że kostka brukowa, po czym 

zmieniono po trzech dniach na nawierzchnię bitumiczną. Ogłoszono w przetargu termin 

wykonania, po czym go przedłużono. Oznajmił, że jest to nieudolność. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że bardzo go cieszy, że Porozumienie Razem stara się 

wesprzeć po fakcie już budowę ulicy Wiejskiej. Zapytał Panią Skarbnik i Pana Tomalę ile 

razy rozdysponowano środki od 2015 roku z ulicy Wiejskiej na inne zadania. Teraz w 
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miesiącu październiku rozpatruje się, co można by było zrobić, Porozumienie Razem jest 

bardzo zainteresowane budową ulicy Wiejskiej. Dodał, że od początku nie byli 

zainteresowani i myśli, że ten temat można było sobie odpuścić i by wyglądało to lepiej, niż 

wygląda w tej chwili, gdzie stwarzają Radni wrażenie takie, że bardzo im zależy na tym 

i jedynie Wójt popełnił błąd.   

Radny Denis Tomala powiedział, że za każdym razem, kiedy są zmiany dotyczące budżetu 

zaznacza radzie, że nie powinno się przenosić środków z wydatków majątkowych na bieżące, 

a praktycznie przy każdej sesji tak się dzieje, że z majątkowych przesuwa się na bieżące 

wydatki Pana Wójta. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 28 lutego Radni, jako Klub 

wystąpili o ściągnięcie kwoty 230 000, 00 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy 

Wiejskiej”, a Wójt chcąc bronić tej inwestycji złożył odwołanie do RIO. Powiedziała, że nie 

udało się tych pieniędzy zwrócić. Dodała, że 28 lutego były wskazania dot. zabezpieczenia 

ok. 530 000, 00 zł na spłatę zobowiązania związanego z Holger Rock i Wójt wskazywał w 

swoim projekcie uchwały, żeby zabrać z innych zadań.  

Radny Denis Tomala powiedział, że była to sesja zwołana z dnia na dzień, kiedy Pani 

Skarbnik wprowadziła Radnych w błąd. Dodał, że uważał, że Wójt powinien zabezpieczyć 

kwotę w ramach wydatków bieżących. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że jeśli chodzi o termin, to nie jest żaden błąd. Dodała, że zgodnie z ustawą 

prawo zamówień publicznych momentem wszczęcia postępowania jest zamieszczenie 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, a tam jest wskazana data do 15.12.2016 

W treści specyfikacji również jest podana data 15.12.2016, a w projekcie umowy jest data 

30.11.2016 r., nie można uważać tego, jako błąd, ponieważ ustawa dopuszcza dokonywanie 

zmian w trakcie, od momentu ogłoszenia do otwarcia włącznie z unieważnieniem 

postępowania przetargowego.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to jego decyzja była, żeby 

zrobić z kostki polbrukowej całą ulicę, aby ładnie wyglądała. Dodał, że były telefony 

przedsiębiorców informujące, że z kostki ten termin nie jest osiągalny. Po otrzymaniu zgody z 

Urzędu Marszałkowskiego zdecydowano się na masę bitumiczną. Oznajmił, że do końca 

wierzył, że ktoś przystąpi do realizacji tej drogi. Mocno był zaskoczony, że wszyscy 

odpuścili. Dodał, że nigdy w życiu nie spotkała go sytuacja, aby nikt nie przystąpił do 

przetargu. Dopowiedział, że trudno, gmina zrobi ulicę Wąską, Liliową, Kwiatową, aby ludzie 

po błocie nie chodzili. Gmina ma sporo dokumentacji, wiec trzeba iść w innym kierunku, jeśli 

Radni wyrażą zgodę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie od ostatniej sesji zostało 

podjętych 8 uchwał opublikowanych, z czego uchwała dot. nadania nazwy ulicy jest 

oczekująca. Odbył się jeden przetarg na sprzedaż nieruchomości działka o pow. ponad 

1000 m ² na ulicy Górnej.  



str. 7 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że na ostatniej 

sesji Pan Sekretarz powiedział, że na kolejnej sesji przedstawi sprzedaż mienia między 

sesjami.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dzisiejsza sesja nie jest sesją zwyczajną. 

Dodał, że ustalił z Panem Wójtem, że przedstawi na najbliższej zwykłej sesji. Przypomniał, że 

wszystkie informacje związane ze sprzedażą nieruchomości są na bieżąco wieszane na tablicy 

ogłoszeń, jest publiczny dostęp.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o przegotowanie informacji 

na następną sesję, aby wszyscy Radni nie chodzili indywidualnie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak najbardziej wyraża 

zgodę. 

4. Głos mieszkańców.  

Brak.  

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zmniejsza się dochody budżetu 

gminy na 2016 rok o kwotę-251.312,37 złz tego zwiększenie dochodów bieżących o kwotę226.000,00 

-zł zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 25.312.37 –zł. Zmniejsza się wydatki budżetu 

gminy na 2016 rok o kwotę211.352,37 -zł,z tego zwiększenie wydatków bieżących o 

kwotę201.352,37-zł,zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę10.000,00 -zł, 

Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogółem 

226.000,00 zł 

·106.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty targowej, 

·100.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty miejscowej, 

·20.000,00 zł wpływem opłat lokalnych - zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków, 

opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata parkingowa. 

II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność   

· 25.312,37 zł urealnieniem kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. 

Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 

27 września 2016 r. przyznano dofinansowanie w wysokości 1.129.513,75 zł. 
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III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność – ogółem 30.000,00 zł 

·20.000,00 zł zabezpieczeniem planu na remont dróg gminnych, 

·10.000,00 zł zabezpieczeniem planu na zimowe utrzymanie dróg, 

 

Dział 630 Turystyka   

·10.000,00 zł urealnieniem planu wydatków na inkaso opłaty miejscowej, 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – ogółem 21.500,00 zł 

·7.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka 

mieszkaniowa, 

·13.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - gospodarka 

nieruchomościami, 

·500, 00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – gospodarka 

nieruchomościami, 

Dział  750 Administracja publiczna – ogółem 54.597,11 zł 

·51.520,11 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot kosztów procesu i zwrot części 

wydatków poniesionych w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste gruntów, zgodnie z postanowieniami sądu, 

·3.077,00 zł zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie autorskie za występ podczas 

organizacji uroczystego otwarcia EUROBOISKA w Ustroniu Morskim, m.in. pokaz żonglerki 

piłkarskiej Freestyle Football i trening z publicznością, 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

·- 20.530,74 zł korektą planu wydatków w związku ze spłatą pożyczki poręczonej przez 

Gminę, 

Dział 851 Ochrona zdrowia – ogółem 21.100,00 zł 

·korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej na opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

(klub Uśmiech, TPD) – 1.500, 00 zł, 

·19.600,00 zł  urealnieniem planu wydatków na energię elektryczną, wodę i gaz - Ośrodek 

Zdrowia, 

·1.500,00 zł urealnieniem planu wydatków na odprowadzanie ścieków – Ośrodek Zdrowia, 

Dział 852 Pomoc społeczna – zmiana pomiędzy paragrafami 

·- 17.190,00 korektą planu wydatków dot. opłat za domy pomocy społecznej, 
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·- 3.599,00 zł korektą planu wydatków dot. wspierania rodziny (korekta wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi), 

·3.599,00 zł zabezpieczeniem środków na zatrudnienie osoby na zastępstwo z powodu 

choroby pracownika (wynagrodzenie z pochodnymi), 

·17.190,00 zł zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla pracowników wraz z 

pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów i 2 szt. niszczarek do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

·21.272,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla 

pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, 

Dział 926 Kultura fizyczna – ogółem 63.414,00 zł 

·48.335,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wypłatę nagród wraz z pochodnymi dla 

pracowników Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, 

·15.079,00 zł koniecznością wykonania remontu siłowni po zalaniu, w związku z wpływem 

odszkodowania.  

IV. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność – ogółem -2.895.161,38 zł 

·Korektą inwestycji pn. Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim z uwagi na brak realizacji 

w roku 2016 (źródła finansowania inwestycji obligacje, dofinansowanie, dochody własne), 

·20.000,00 zł konieczność zwiększenia środków z uwagi na opracowaną dokumentacje 

projektową – wartość kosztorysowa 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

·10.000,00 zł planowanym zakupem instrumentów muzycznych dla Strażackiej Orkiestry 

Dętej MORKA w Ustroniu Morskim. 

V. Zmiany PRZYCHODÓW dokonano w związku z: 

·Zmniejszeniem planowanej emisji obligacji na realizację inwestycji pn. Budowa 

ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim o kwotę 39.960,00 zł  

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami dochodami budżetu w kwocie 

33.583.140,30zł,z tego dochody bieżące 26.898.066,55 zł dochody majątkowe 6.685.073,75, 

zł wydatkami budżetu w kwocie 34.317.178,31zł,z tego wydatki bieżące 24.943.780,26  zł, 

wydatki majątkowe 9.373.398,05zł; 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu 

w sprawie zmian w budżecie jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

nie została wypracowana.  
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że stawia wniosek formalny o wycofanie z obrad sesji 

Rady Gminy druku nr 1 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 i druku nr 2 w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2025. 

Dodał, że w proponowanych przez Pana Wójta projektach nie ma tak ważnych spraw, które 

musiałyby być rozpatrywane na sesji nadzwyczajnej. Są to projekty, które powinny być 

przedstawione najpierw na posiedzeniu komisji budżetu i rozwoju gospodarczego, gdzie 

powinny zostać zaopiniowane, a następnie przedstawione na radzie gminy. Dopowiedział, że 

termin takiej komisji ma być zwołany w okolicach połowy listopada br. Ponadto przy 

projekcie uchwały brak jest analityki, o którą cały czas radni monitują. Od początku kadencji 

mówią o tym, że przy zmianach w budżecie do lepszego zrozumienia bezwzględnie potrzebna 

jest analityka. Powiedział, że dlatego do dostarczonych materiałów ponownie zwracają się 

o analitykę omawianych działów. Podsumował, że wnioskuje o wycofanie projektów, 

ponieważ nie ma tak ważnych spraw w projekcie uchwał, które powinny być rozpatrywane na 

sesji nadzwyczajnej, po drugie brak opinii komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

proponowanych projektów uchwał, po trzecie brak analityki do projektu uchwał.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że z tyłu siedzą Dyrektorzy 

i słuchają tych głupot. Poprosił, aby oni się wypowiedzieli czy są potrzebne te zmiany czy też 

nie. Dodał, że Pan Tomala uniemożliwia zwołanie komisji budżetowej, o czym Radni wiedzą 

doskonale. Oznajmił, że to na wniosek Wójta komisja powinna się zbierać, a Radni są od tego 

żeby zwoływać komisje i przedstawiać je wszystkim Radnym, a nie zakazywać wręcz 

wysyłania dokumentów. Stwierdził, że Radni robią cyrk, że jest grupa ludzi, która wprowadza 

restrykcje i jak tak dalej pójdzie to nic w gminie nie zbuduje. Przypomniał, że są to zmiany w 

budżecie dla Przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej i GOSIRu.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 7 października odbyło się 

spotkanie z Panią Przewodniczącą u Pana Wójta, na którym ustaliła Pani Przewodnicząca 

wstępny termin komisji na 14 października pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do Pana 

Przewodniczącego do dnia 11 października, a termin sesji został uzgodniony wstępnie na 27 

października. 11 października zostały przesłane do Biura Rady i Pana Przewodniczącego 

wszystkie niezbędne dokumenty z zastrzeżeniem, żeby dokumenty nie trafiały do innych 

Radnych, ponieważ to on zdecyduje, kiedy powoła komisję budżetu i co z tym dalej zrobi. 

Zostały przesłane wszystkie wnioski od Dyrektorów, zestawienie zbiorcze dochody i wydatki, 

jak również analityka. Wiadomość e-mail jest do wglądu i można go przesłać do wglądu. 

Dnia 13 października Wójt został poinformowany e-mail, że Pan Przewodniczący uznał, że 

nie ma spraw pilnych, komisja się nie odbędzie, a planowany termin to druga połowa 

listopada tego roku. Przypomniała, że jak była sprawa Holger Rock Radni mieli żal, że 

zwołano pilnie sesję. W tej chwili jest analityczna sytuacja, ponieważ okazało się, że trzeba 

zapłacić kwotę 51 520, 11 zł do sądu. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie środków gmina jest w 

stanie tylko przesunąć 32 000, 00 zł, zostało to zapłacone, natomiast trzeba to zabezpieczyć w 

jak najszybszym terminie. Nikt nie wymagał, żeby było to w trybie pilnym, było tyle czasu, 

aby komisja budżetu się odbyła i przedyskutowała sprawę.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Pan Wójt obrażał 

wszystkich na sali, ze czyta głupie wypowiedzi. Nie rozumie, dlaczego Pan Wójt go tak 
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obraża. Ma tak prawo twierdzić, ale publicznie prosi, aby tego nie mówić. Złożył wniosek 

formalny, który powinien być przegłosowany po złożeniu, gdzie nie było żadnych zapytań do 

projektów uchwał prosi, aby przegłosować.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trudno, że Pan Wajgert o 

sobie tak mówi. Oznajmił, że nie powiedział, że jest Pan Radny głupi. Obraża Pan Radny 

mieszkańców, Dyrektorów, Urzędników. Oznajmił, że są po to, żeby dla tych ludzi służyć, a 

Pan Radny robi wszystko odwrotnie. Dodał, że nie mówi już o Panu Tomali, który jest 

arogancki, cały czas atakuje, nie zwołuje komisji budżetu, wprowadza destrukcje. Powiedział, 

że tak pracować się nie da, Pan Przewodniczący jest do prowadzenia komisji, a cała komisja 

decyduje o tym, co ma być, a nie inaczej i to na wniosek Wójta. Powiedział, że jak Radny 

Wajgert wygra wybory będzie robił to, co może robić zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych i samorządzie gminnym. Dodał, że w swoje kompetencje nie pozwoli sobie 

wchodzić i Pan Radny doskonale o tym wie. Jest to arogancja Pana Radnego i nic więcej.  

Radny Denis Tomala powiedział, że swoje stanowisko wyraził w e-mailu i je podtrzymuje. 

Dodał, że nikomu nie zastrzegał dostępu do informacji, wręcz przeciwnie uważa, że wszelkie 

informacje powinny być jawne. Powiedział, że Pan Wójt nie chce udzielić informacji na 

złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej, wielokrotnie odmawiał. Chodzi 

o analitykę. Dodał, że zaskarżył to do SKO, które uchyliło decyzję Pana Wójta. Oznajmił, że 

jest osobą, które chce, aby wszystko było jawne. Swoje stanowisko wyraził w e-mail i nie 

Bedzie się powtarzał, dyskusja jest zbędna.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że nie wszyscy odczytują e-maile.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że dziwią ją wypowiedzi kolegów, że zmiany 

w budżecie są nieistotne. Oznajmiła, że w związku z tym ma pytanie do kierowników  

i dyrektorów, czy rzeczywiście te zmiany w budżecie nie są istotne, czy nie są potrzebne na 

dzień dzisiejszy.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

zmiany są istotne, ponieważ zbliża się 11 listopada i zasadne jest, żeby ludzie mogli otrzymać 

premie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to stronnicze pytanie i inna odpowiedź w 

obecności przełożonego nie może paść. Poprosił o wycofanie pytania.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła listę mówców. Dodała, że 

był wniosek formalny o wycofanie na komisję projektu uchwały nr 1 i nr 2.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pani Przewodnicząca 

zamknęła buzię wszystkim Radny, którzy chcą pytać. Zapytał, jak tak można robić.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że każdego zapisywała, 

nikt się nie zgłaszał.  
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Radny Piotr Barycki powiedział, że nie wszyscy e-maile odczytują i nie wiedzą 

o wszystkim. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest pracownik Rady, 

który podaje materiały w skrzyneczkę albo dowozi na miejsce.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że jak ktoś nie przyjedzie i nie wybierze do sesji nie będzie 

wiedział, co Pan Tomala napisał.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że komunikowanie się za pomocą e-mail jest 

dopuszczalne. Zapytał, co jest określone w ustawie i statucie na temat formy informowania 

wszystkich Radnych. Prosi, aby się tego trzymać, ponieważ nie jest to przestrzegane. 

Oznajmił, że nie trafia do niego, co powiedział Pan Tomala, ponieważ interesuje go forma 

pisemna, od której może się odwołać lub zaakceptować. Rozmowa, proszę sobie zajrzeć do 

skrzynki i wygrzebać nie jest zgodna ze statutem. Mówi się, że statut nie jest aktualny, że jest 

przeżyty, ale jest i obowiązuje. Przypomniał, że dość długo prosi o formę sprawozdania ze 

strony Pani Przewodniczącej, gdzie jest to obowiązek Przewodniczącego.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w cywilizowanym 

samorządzie nie ma miejsca, żeby Pani Przewodnicząca zwoływała sesję nie informując 

Wójta i nie konsultując z nim, o której godzinie i kiedy. Sesja została zwołana w takim trybie, 

ponieważ Przewodniczący ignoruje wszystkich mieszkańców Gminy. Podkreślił, że mówi o 

Panu Tomali, młodym człowieku, który robi tyle złego, nie rozumie, że jest to samorząd. 

Uczy się dopiero, powinien wyciągać wnioski od osób, które są w Radzie dłużej i coś znaczą. 

Nie może pozwolić na to, aby sesja była zwołana w takim trybie, w jakim był zmuszony i nie 

został poinformowany o terminie. Mógł w dniu dzisiejszym być umówiony np. z 

Marszałkiem lub Wojewodą i by nie był na sesji, a Radni znowu by mieli pretensje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jutro jest ostatni 

dzień, ale jest kontrola z Urzędu Wojewódzkiego.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pani Przewodnicząca 

nigdy nie pyta go o zdanie ustalając termin sesji i później wychodzą cyrki. 

Radny Roman Żołnierczuk powiedział, że przysłuchuje się i okazuje się, że niektórzy Radni 

nie szanują czasu pozostałych.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zwyczajowo 

wiedzą, że materiały na sesję czy na komisję Radni otrzymywali w formie papierowej. Po 

uzgodnieniach z urzędem doszli do wniosku, że warto oszczędzać papier, forma e-mail jest 

dopuszczalna. Jeśli ktoś potrzebuje formę papierową, należy zgłosić w Biurze Rady. 

Materiały sesyjne większość dostaje e-mail, ale są osoby, które dostają w formie papierowej. 

Statut nie zakazuje przekazywania w formie elektronicznej. Dodał, że też mieli pretensje, że z 

dnia na dzień otrzymują materiały na sesję w formie elektronicznej bez uzgodnienia z 

Radnymi. Statut pozwala, bo jest zapis list polecona, albo w inny skuteczny sposób. Poczta 

elektroniczna jest skutecznym sposobem, jest dopuszczalna.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy Dyrektorzy, którzy nie mają 

środków w budżecie na nagrody na 11 listopada, nie mają środków na zobowiązania tzw. 

zaangażowanie czy są w stanie wypłacić swoim pracownikom nagrody 11 listopada.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, dlaczego 11 listopada. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 11 listopada jest dniem, gdzie w 

budżetach powinny być środki na wypłatę nagród. Dodała, że dlatego w dniu dzisiejszym jest 

sesja, jeżeli Radni podejmą uchwałę i zabezpieczą pieniądze to kierownicy będą mogli 

zrealizować zobowiązanie. Jeżeli wypłacą nagrody z automatu zbraknie im pieniędzy na 

wynagrodzenia do końca grudnia. Może się okazać, że Radni będą przeciwni i braknie 

kierownikom na wynagrodzenia grudniowe.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy w uchwale budżetowej 

kierownicy nie wiedzieli, że trzeba zabezpieczyć pieniądze.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na jednostkach zawsze jest 

zabezpieczone 3 % na nagrody na jednostkach, często jest tak, że w ciągu roku budżetowego 

pracownicy przebywają na zwolnieniach lekarskich i z tego tytułu są oszczędności. Jeżeli 

wystarcza pieniędzy Dyrektorzy nie wnioskują, jeżeli brakuje wnioskują o środki i teraz jest 

taka sytuacja.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jedna pracownica 

zachorowała i nie ma oszczędności. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeśli Pani Przewodnicząca 

przeczyta uchwałę budżetową, to jest informacja, że pracownik przebywa na długotrwałym 

zwolnieniu i należałoby zapłacić osobie, która jest na zastępstwie. Przypomniała, że tu 

przenosi się kwotę 3 599, 00 zł między paragrafami. Dodała, że jeżeli Radni nie podejmą 

uchwały, to nie ma z czego tej Pani zapłacić, żeby świadczyła zastępstwo.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że prosi o przegłosowanie wniosku formalnego.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że jeśli chodzi o porządek obrad Rada 

może go zmienić, Oznajmił, że jeśli chodzi o sesjach zwołanych w trybie nadzwyczajnym na 

wniosek Wójta, bądź ¼ składu Rady, Rada jest związana z tym porządkiem obrad. Dodał, że 

jest bardzo mało orzeczeń sądowych w tej sprawie, ponieważ sądy podchodzą ostrożnie, co 

do zawisłości organu. Powiadomił, że w swojej praktyce nie spotkał się z sytuacją, że na sesji 

na wniosek Wójta bądź ¼ składu Rady jest zmieniany porządek obrad bez zgody organu. 

Radni mogą się wypowiedzieć poprzez nie przyjęcie uchwał, a nie poprzez ingerowanie w 

porządek obrad. Powiedział, że jest to kwestia wątpliwa, ale chciałby przytoczyć orzeczenie 

sądu Administracyjnego w Gliwicach II SA GM 601z 19 października 2009 roku sentencja 

IV. Przepis art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że na wniosek Wójta bądź 

¼ ustawowego składu Rady Gminy Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 

dni od daty złożenia wniosku, jest to tryb nadzwyczajny. Nie ulega wątpliwości, że na sesji 

nadzwyczajnej mogą być rozpatrywane jedynie sprawy zgłoszone w tym trybie. Pani 



str. 14 
 

Przewodnicząca zmieniła porządek obrad, ale za zgodą Wójta. Nie jest, zatem dopuszczalne 

rozszerzenie porządku obrad sesji nadzwyczajnej do sprawy niebędącej przedmiotem wniosku 

takiej sesji, które mogą złożyć jedynie podmioty wymienione w art. 20 ust., 3 czyli 

wnioskodawcy. Zastrzegł, że nikt nie jest w stanie zabronić Radnym zmienić porządek obrad, 

jeżeli ten porządek obrad zostanie przegłosowany, aczkolwiek poddaje pod wątpliwość 

prawomocność takiego działania. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zgodnie ze 

statutem Radni mają prawo wycofać z porządku obrad niezależnie, jaka jest to sesja w celu 

zaopiniowania projektu przez komisję.W ocenie Radnych projekt ten potrzebuje analizy, stąd 

jest decyzja o wycofaniu go porządku. Złym pomysłem byłoby głosowanie nad nim i 

przekreślenie tych zapisów, które proponują Dyrektorzy bez zastanowienia się nad nimi. 

Zapewne jest wiele zmian, które trzeba wprowadzić w życie, ale trzeba je przeanalizować. W 

ocenie Radnych nie są to zmiany na tyle pilne, że trzeba to zrobić tu i teraz, ponieważ 

konsultowano to z Dyrektorami i wiedzą, że jak sesja będzie 29 listopada to też nic się nie 

stanie. Prawo do ustalania terminów komisji ma Przewodniczący komisji, Przewodniczący 

Rady i nic takiego się nie dzieje, jak zostanie to rozpatrzone 10 listopada na komisji budżetu i 

potem na sesji zostanie podjęta uchwała. Na podstawie statutu proponuje wycofać i przenieść 

na komisję budżetu do zaopiniowania.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że chciałby wiedzieć, z 

którym Dyrektorem Pan Wiceprzewodniczący rozmawiał i analizował. Dodał, że z jego 

wiedzy wynika, że taka potrzeba jest.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie jest to 

istotne. Poprosił, aby uwierzyć, że nie kłamie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie wyraża zgody. 

 

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Wajgerta: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 7głosów „za”, 6 głosów ” przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” 

Przedstawiona sprawa nie została zaopiniowana.  

 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że wniosek nie przeszedł, ponieważ musi 

być bezwzględna większość.  

Przerwa. 

Po przerwie. 
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GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za”, 8 głosów ”przeciw”, 

Uchwała nr XXVI/186/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nie została 

podjęta.  

Wyszedł Pan Wójt.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na poprzedniej sesji był wniosek, żeby 

głosowanie było imienne. Widzi, że nie jest to stosowane, miało dotyczyć wszystkich sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że za był Pan Basarab, 

Pan Barycki, Pani Molcan, Pan Bęben, Pan Iwańczyk, Pan Żołnierczuk i Pani Zofia 

Majewska. Dodała, że przeciw był Pan Dziewiałtowicz, Pani Kręglewska, Pan Rymaszewski, 

Pan Tomala, Pan Leciaho, Pan Wajgert, Pan Grzywnowicz i Pani Borkowska.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że rozumie, że tak będzie zawsze, bo widział, 

że Pani Przewodnicząca miała wątpliwość. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że odsłucha jeszcze 

nagranie z poprzedniej sesji, jeżeli tak jest, że na każdej sesji  

Druk nr 2 -  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016-2025: 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy w przypadku, kiedy 

uchwała druk nr 1 w sprawie zmian w budżecie nie została podjęta czy jest sens głosować nad 

WPF. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa 

jest kontynuacją zmian w budżecie i trzeba ją również przegłosować, by dokonać 

formalności.  

 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 

lata 2016-2025 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

 

Oddano 7 głosów „za” 

 

Pan Basarab, Pan Barycki, Pani Molcan, Pan Bęben, Pan Iwańczyk, Pan Żołnierczuk i Pani 

Zofia Majewska 

 

8 głosów ”przeciw” 
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Pan Dziewiałtowicz, Pani Kręglewska, Pan Rymaszewski, Pan Tomala, Pan Leciaho, Pan 

Wajgert, Pan Grzywnowicz i Pani Borkowska.  

 

Uchwała nr XXVI/187/2016 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2016-2025 nie została podjęta 

 

Druk nr 3 – w sprawie udzielenia pomocy osobowej Powiatowi Kołobrzeskiemu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie art. 10 

ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku Rada Gminy 

Ustronie Morskie uchwala, co następuje. Pan Starosta zwrócił się z prośbą o wytypowanie 

osoby do pracy w Powiatowym Zespole ds. likwidacji barier architektonicznych. Zapytała, 

czy ktoś jest chętny do współpracy w Starostwie.  

Radny Zenon Wajgert zaproponował Radną Sylwię Kręglewską w związku z tym, że 

pracowała z takimi osobami i ma doświadczenie. 

Radna Sylwia Kręglewska wyraziła zgodę. 

GŁOSOWANIE projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy osobowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14głosów „za”, 1 głos ”wstrzymujący”(Radna Sylwia Kręglewska) 

Uchwała nr XXVI/188/2016 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy osobowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu została podjęta większością głosów. 

6. Informacja Wójta Gminy Ustronie Morskie z działalności w okresie międzysesyjnym 

– dyskusja. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pan Wójt mówi, że Rad ni obrażają mieszkańców, a to 

on ignoruje mieszkańców, ponieważ jest to sprawozdanie Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Dodał, że są Radni i są mieszkańcy, a Pana Wójta nie ma. Być może miał ważną sprawę, ale 

często się zdarza, że Wójta nie ma.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że uważa, że jest to insynuacja niegodna Radnego, 

ponieważ Radni nie znają powodu, z jakiego Pan Wójt wyszedł, być może z powodu ważnego 

służbowego, tego nie wie, natomiast Pan Wajgert już wie, że jest to przeciwko społeczeństwu 

i przeciwko Radnym. Zapytał, skąd taka dedukcja.  

Radny Marek Leciaho zapytał, kto był wnioskodawcą sesji. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan Wójt. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Pani Przewodnicząca ustalała osobiście z 

Panem Wójtem termin, godzinę sesji tak jak zwyczajowo powinno się być. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że by to ostatni termin 

jaki mógł być. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na wniosek strony zainteresowanej w ciągu 7 dni się 

zwołuje sesję i tak została zwołana. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że prosi o zamknięcie dyskusji. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że kolejnym punktem są zapytania i interpelacje. 

Zapytał, komu mają zadawać pytania. 

7. Zapytania i interpelacje Radnych. 

8. Wolne wnioski. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że stawia wniosek, aby przywrócić posiedzenia obrad 

do poprzedniego stanu, żeby Radni siedzieli przy jednym stole, a przy drugim, żeby siedzieli 

kierownicy, Dyrektorzy jednostek i Sołtysi. Prosi, aby nie traktować społeczeństwa, jako 

drugą kategorię. Pani powiedziała, że Pan Wójt tak chciał, w powiecie tak się podoba. Prosił, 

aby mieć szacunek do ludzi, bo jest to brak szacunku sadzając ludzi pod ścianą. Apelował, 

aby usiedli wygodnie przy stole, a nie na ławkach rezerwowych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie są to ławki 

rezerwowe i nie jest to pod ścianą.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to wyjście zgodne z zasadami demokracji, gdzie 

jest podzielona władza na kluby, władza wykonawcza siedzi w innym punkcie.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że przygląda się jak Radni będą korzystać z wiedzy i 

źródeł Radnych Porozumienia Razem to jak daleko dojdą w gminie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że była wycieczka do Niemiec. Zapytał, na jakiej 

zasadzie są typowane osoby na taki wyjazd, czy w takich spotkaniach mogą uczestniczyć 

mieszkańcy gminy. Zapytał, czy Radni mogą otrzymać koszty ostatniego wyjazdu i skład 

osobowy. Zawsze jest informacja w aktualnościach o każdym wyjeździe, a na ten temat nie 

ma informacji. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że mieszkańców osiedla przy ulicy Górnej w 

ostatnim czasie bardzo zbulwersował fakt masowej wycinki drzew. Zostało wyciętych 31 

zdrowych drzew, z tego 6 drzew owocowych, które nie wymagały zezwolenia. Zapytał, czy 

nie można pochylić się bardziej nad szacunkiem do tej przyrody, do drzew, które rosły 70 lat 

albo i więcej. Dopytywał, czy jeżeli inwestor ma możliwość zagospodarowania działki w 40 
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% to czy konieczność wymagała wycinki, czy nie warto przyjrzeć się bardziej tego typu 

działaniom, a nie oddawać na to przyzwolenie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że rozmawiał z Panią, która zajmuje się 

wycinką drzew na wniosek mieszkańców, Udzieliła odpowiedzi, która nie zaspokoiła 

mieszkańców.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zazwyczaj jest przy takich działaniach Pan 

z Urzędu Morskiego i jest sporządzana notatka, inwentaryzacja, protokół na podstawie, 

którego są podejmowane działania.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że chodzi o 131 drzew, a nie 31.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wniosek był na 131 drzew, natomiast 

zgoda była na 125. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy sprawa w sądzie jest już zakończona z Holger 

Rockiem, ile gmina musiała zapłacić. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pełnomocnikiem Pana Wójta jest Pani 

Marta Thiele-Staszewska.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że kwota kosztów komorniczych została 

zasądzona bardzo wysoka, sąd koszty obniżył, a Gmina złożyła jeszcze od tego zażalenie. 

Sprawa nie została prawomocnie rozstrzygnięta.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że na czerwcowej sesji rozmawiano na temat organizacji 

ruchu na Kościuszki. Padła deklaracja, że do zapyta Radnych gmina odniesie się pisemnie. 

Minęły cztery miesiące i nie ma żadnej odpowiedzi.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że musi to sprawdzić. 

9. Wolne wnioski. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wydaje mu się, że wszyscy z Radnych 

dostali ofertę związaną z systemem SIMS.  

Sekretarka ds. obsługi Rady Gminy Joanna Korczyk powiedziała, że chyba nie wszyscy 

dostali, ponieważ oferta była przesłana z materiałami na komisję budżetu, a materiały były 

wysłane tylko do Pana Tomali. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że po sesji zostanie to uzupełnione i przesłane 

do wszystkich Radnych. Dodał, że jest to ciekawa oferta na masową wysyłkę informacji do 

mieszkańców plus komunikacja niepubliczna, połączenie zewnętrznych podmiotów. 

Dopowiedział, że chodzi o wysyłanie sms na aplikację mobilną, którą każdy będzie mógł 
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bezpłatnie sobie pobrać, dostępny jest też kanał e-mail. Zakres wiadomości jest obszerny np. 

zarządzanie kryzysowe, informacje pogodowe, informacje o sesjach, zamówieniach 

publicznych, robotach na drodze, utrudnieniach, awariach itd. Z ofert skorzystał min. 

Białogard, Tarnobrzeg, Sandomierz. Chodzi przede wszystkim o komunikację 

z mieszkańcami. Cena aktywacji to ok. 3 400, 00 zł, abonament miesięczny 100, 00 zł plus 

opłata za sms. Firma jest gotowa przyjechać i przedstawić prezentację. Poprosił, aby Radni 

zapoznali się do następnej sesji. Przypomniał Pani Przewodniczącej, że gmina wystąpiła do 

Pani Przewodniczącej z pismem dot. PSZOK z prośbą o udzielenie odpowiedzi, której nie 

otrzymano do dnia dzisiejszego. Pismo jest z dnia 17 października. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że rozmawiała 

z Wójtem. Radni nie mogą narzucić, ponieważ nie wiedzą do końca jak to będzie wyglądać. 

Wójt poinformował w rozmowie, że PSZOK zostanie w miejscu starej lokalizacji.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odczytał pismo informujące, że w związku 

z wiadomością z dnia 15.10.2016 e-mail w sprawie zmniejszenia dofinansowania projektu 

budowy PSZOK do poziomu 65 % prosi się o pilne wyrażenie swojej opinii do godziny 10.00 

w dniu 18.10 w zakresie proponowanych zmian poziomu dofinansowania. Informuje się, że 

pierwotnie poziom dofinansowania przewidywał 85 % dofinansowania. Do dnia 18.10 gmina 

jest zobowiązana udzielić odpowiedzi. W załączeniu kopia wiadomości ze ZMIGDP.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w związku z tym,  

że otrzymała wiadomość na 7 h przed spotkała się z Wójtem, żeby wypowiedział się jak on to 

widzi. Pan Wójt powiedział, że zostaje na GOSIRZE i gmina nie przystępuje do tego.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że do projektu została wskazana lokalizacja w Bagiczu. 

Zapytał, czy lokalizacja została zmieniona.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jeżeli zostanie 

odstąpione od budowy PSZOK to odstępuje się od lokalizacji.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w e-mail był 

jeszcze jeden istotny szczegół, ponieważ gmina pozyskała informację już 30 marca, że taka 

sytuacja może mieć miejsce. Na przekonsultowanie z Radą gmina miała mnóstwo czasu, a nie 

e-mail na 7 h przed.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt przekazał informację parę 

miesięcy temu, że może być zmniejszone dofinansowanie. Oficjalne pismo o zmniejszeniu 

dofinansowania wpłynęło do gminy 17.10.2016 r.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że można było to 

przedyskutować. Wydaje mu się, ze jak jest sygnał, że coś może być nie tak jak się planuje, to 

warto rozmawiać.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt rozmawiał z Radnymi 

o możliwości zwiększenia dofinansowania na Wiejską jeszcze w czerwcu i to nie miało 

żadnego znaczenia dla Pana Wiceprzewodniczącego.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w styczniu 

gmina była na listach bardzo daleko i nie dostała dofinansowania. 1 lutego w związku 

 z wyrokiem w sprawie Holger Roock przesunięto z ulicy Wiejskiej 230 000, 00 zł  

WYSZEDŁ Radny Barycki, Radna Molcan.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że z uwagi na to, że 

Radni wychodzą prosi o informację, kto chce na sesję dokumenty w wersji papierowej. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że jest podane w Biurze Rady, kto chce wersję papierową.  

WYSZEDŁ Radny Żołnierczuk i Radny Iwańczyk. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w takiej 

sytuacji rezygnuje z głosu. 

WYSZEDŁ Radny Bęben. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że komornik naliczył koszty w wysokości 

około 90 000, 00 zł. Na skutek złożonej skargi zmienił na 37 000, 00 zł. Sąd w Kołobrzegu 

ustalił koszty na 8 000, 00 zł. Była opłata od zażalenia w wysokości 200, 00 zł. Gmina jest na 

stanowisku, że w ogóle nie należy płacić kosztów komorniczych i na chwilę obecną jest to 

rozpatrywane przez sąd.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że chciałby, aby w protokole zostało odnotowane, że 

przed zakończeniem sesji cały Klub Sami Swoi opuścił salę, żeby było odnotowane, kto 

lekceważy mieszkanców i obywateli.  

Sekretarka ds. obsługi Rady Gminy Joanna Korczyk powiedziała, że zawsze w protokole 

jest odnotowane, kto, w którym momencie opuścił salę. Każda osoba została zapisana 

indywidualnie w chwili opuszczenia sali.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła Wiceprzewodniczącego 

o dokończenie wypowiedzi. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ze względu na 

gości przedstawi, dlaczego tak zostało to postrzegane, dlaczego tak odpowiedzialnie starano 

się podchodzić do tego zadania. W styczniu gmina nie dostała dofinansowania, była poza 

listami i nie było szans, żeby dostała dofinansowanie. 1 lutego z planu w budżecie, który był 

przeznaczony na ulicę Wiejską 230 000, 00 zł przeznaczono na kary związane z Holger 

Roock. W marcu Wójt powziął decyzję, że będzie budował ze środków własnych dzieląc 

ulicę Wiejską na dwa etapy. Na to się Radni nie zgodzili. W maju, kiedy dochodzi do decyzji 

o budowie euroboiska większość środków z ulicy Wiejskiej jest przeznaczonych na zadanie 
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związane z euroboiskiem. Radni dostają informacje, że jakieś środki są możliwe do 

pozyskania, najpierw 230 000, 00 zł, potem 504 000, 00 zł, ale te dwie kwoty zostają 

odrzucone przez całą radę, bo w stosunku do całości inwestycji i kredytu, jaki trzeba by było 

wziąć są to kwoty za małe, odsetki od kredytu przewyższały wartość dofinansowania. 

Powiedział, że kiedy była informacja 21 września, że było 1 200 000, 00 zł n inwestycję 

trzeba zauważyć, że było to rozważane bardzo mocne i bez względu na to, jaki kredyt by 

trzeba było wziąć i obligacje, które zaproponowała Pani Skarbnik Radni zgodzili się na to, 

mimo, że mieli dużo obiekcji związanych z terminami. Poprosił, aby nie mówić, że Radni 

postąpili nieodpowiedzialnie, ponieważ jak się przeanalizuje sprawę w chronologicznym 

porządku to postępowania Radnych nie były niezasadne.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że po drodze była skarga Pana Wójta do  

RIO, ponieważ Wójt się nie zgadzał z zabieraniem  środków z ulicy Wiejskiej.   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w mediach Radni chełpili się, że 

tym, że Pan Wójt przegrał i środki nie zostały zwrócone z tego zadania. Pan Wójt nie wyraził 

zgody, żeby w miesiącu lutym zabrać 230 000, 00 zł, wskazał, aby na euroboisko środki 

przesunąć z innych zadań z kredytem na te zadanie. Przeprosiła Pana Denisa, ponieważ to Pan 

Krzysztof wnioskował, aby część środków w wysokości 230 000, 00 zł zabrać z Wiejskiej z 

wkładu własnego jak również z innych zadań. Wójt nie wyraził zgody i złożył skargę do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodała, że RIO przychyliło się na wniosek Rady do 

zabrania środków z ulicy Wiejskiej.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rzeczywiście 

230 000, 00 zł zostało przesunięte na Holger Roock, ale do całej inwestycji było to nie dużo. 

Dodał, że w maju, kiedy całość środków za zgodą Pana Wójta zdjęto z ulicy Wiejskiej mimo, 

że jego propozycje były inne Radni nie zgodzili się na zabranie z wszystkich zadań, tylko z 

ulicy Wiejskiej, ponieważ w tym momencie kiedy o tym rozmawiano, nie było sygnału o 

dofinansowaniu. Powiedział, że dlatego Radni zgodzili się na znalezienie środków na 

euroboisko z ulicy Wiejskiej.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Pan Wójt informował 

o możliwości większej kwoty dofinansowania na ulicę Wiejską.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w lutym Pan Wajgert proponował, aby kwota była 

zabezpieczona z wydatków bieżących. Dodał, że należy przypomnieć, jak Pan Wójt był za 

euroboiskiem. Oznajmił, że on osobiście był przeciwny tej inwestycji, zdecydowanie uważał, 

że ulica Wiejska jest ważniejszą inwestycją, a Panu Wójtowi bardzo zależało na euroboisku. 

Powiedział, że wspominał o tym, że jak tak duże środki zostaną przekazane na euroboisko, to 

część inwestycji może zostać niezrealizowanych z powodu braku środków, a później Pan 

Wójt chciał brak kredyt, którego odsetki przewyższałyby dotację.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że rozmowa o euroboisku 

i zabezpieczenie pieniędzy było w maju, to że kwota by la wyższa Wójt wnioskował w maju. 

Przed wakacjami Rada podejmowała decyzję w sprawie euroboiska. Dodała, że w lutym było 
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230 000, 00 zł, natomiast później była propozycja, aby po zmniejszeniu tych środków zrobić, 

chociaż kawałek Wiejskiej i podzielić zadanie na dwa etapy. Nie było takiej zgody,    

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w związku 

z wyczerpaniem porządku obrad zamyka XXVI sesję Rady Gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 10:14 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


