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PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 28 CZERWCA 2012 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXVI Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie. Następnie powitał Radnych oraz pozostałych uczestników 

posiedzenia. Na Sesji obecnych było piętnastu Radnych (lista obecności stanowi załącznik            

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

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie protokołu nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 23 maja 2012 roku. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. druk nr 1–  w sprawie powołania Skarbnika Gminy- Głównego Księgowego Budżetu                

– dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. druk nr 2– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – dyskusja,                      

podjęcie uchwały; 

C. druk nr 3–  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata              

2012- 2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. druk nr 4–  w sprawie zbycia nieruchomości –  dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. druk nr 5–  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego                 

„Moje boisko – Orlik 2012” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. druk nr 6–  w sprawie zmiany programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                  

na terenie Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. druk nr 7–  w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim –  dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. druk nr 8- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie –  dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 
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 Przewodniczący Rady poinformował, że nastąpiła konieczność wprowadzenia kilku 

zmian do porządku obrad. Należy: 

1) wycofać projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy- druk nr 1. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że to On wnioskuje o wycofanie projektu                       

z porządku, ponieważ osoba, która miała zostać powołana na Skarbnika zrezygnowała. 

Kandydatka została wyłoniona w drodze konkursu. 

2) wprowadzić autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2012 rok – druk nr 2. 

Pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek Zastępca Głównego Księgowego wyjaśniła,                           

iż wprowadzenie zmiany jest konieczne w związku z wnioskiem Kierownika Referatu 

Promocji i Rozwoju. Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Gminy                     

z jednoczesnym zwiększeniem środków na rozwój kultury fizycznej. 

3) wprowadzić dodatkowy projekt uchwały jako druk nr 9- w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2011 rok oraz sprawozdania   

z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2011 rok. 

Pani Kmiecik vel Kaczmarek powiedziała, iż w związku z tym, że uchwała absolutoryjna             

nie reguluje zatwierdzenia tych dokumentów, konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Niniejszy projekt uchwały umieszcza się jako podpunkt I w pkt. 3 porządku obrad. 

4) wprowadzić dodatkowy projekt uchwały jako druk nr 10- w sprawie wystąpienia                

do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności                             

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 ustawy              

z dnia 29 lipca 20005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w brzmieniu nadanym ustawą                 

z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami                       

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). 

Pani Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny wyjaśniła, że uchwała taka była już 

podejmowana, jednak Trybunał Konstytucyjny wymaga, aby w uchwale było 

skonkretyzowane dokładnie to co rada skarży. Niniejszy projekt uchwały jest uzupełnieniem 

poprzednio podjętej uchwały. 

Niniejszy projekt uchwały umieszcza się jako podpunkt J w pkt. 3 porządku obrad. 

5) wprowadzić dodatkowy projekt uchwały jako druk nr 11- w sprawie szczegółowych 

zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek podległych,                     

z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – 

Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także 

wskazania organów do tego uprawnionych. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, iż prace nad projektem trwały od dłuższego 

czasu. Projekt powstał w celu uporządkowania obowiązującej uchwały. Zmiana                          

jest wskazana, adekwatna do rzeczywistości i potrzeb. 

Niniejszy projekt uchwały umieszcza się jako podpunkt K w pkt. 3 porządku obrad. 

6) zgodnie z wnioskiem grupy radnych (kopia pisma stanowi załącznik nr 2                           

do niniejszego protokołu) wprowadzić następujące projekty uchwał, a co za tym idzie 

przeprowadzić głosowania: 

a) jako druk nr 12- projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, 

b) jako druk nr 13- projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy, 

c) jako druk nr 14- projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Powyższe sprawy umieszcza się w punkcie 3 porządku obrad jako podpunkt A. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b) Przyjęcie protokołu nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 23 maja 2012 roku. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. 1) druk nr 12- projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy- dyskusja, głosowanie tajne, ogłoszenie wyników. 

2) druk nr 13- projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego rady 

Gminy- dyskusja, głosowanie tajne, ogłoszenie wyników. 

3) druk nr 14- projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. druk nr 2–  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – dyskusja,                      

podjęcie uchwały; 

C. druk nr 3–  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata              

2012- 2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. druk nr 4–  w sprawie zbycia nieruchomości –  dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. druk nr 5–  w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego                 

„Moje boisko – Orlik 2012” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. druk nr 6–  w sprawie zmiany programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                  

na terenie Gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. druk nr 7–  w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim –  dyskusja, podjęcie uchwały; 
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H. druk nr 8– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie – dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

I. druk nr 9– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2011 rok – dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. druk nr 10– w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem                     

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 

oraz art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 20005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 83)                         

w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) – dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

K. druk nr 11– w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie 

Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych 

należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych – dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

Radny Andrzej Basarab poprosił o odczytanie dodatkowych projektów uchwał. 

Przewodniczący odczytał więc treść projektów. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za”, 4 „jestem przeciw” i 1 „wstrzymuję się”. 

Porządek obrad został przyjęty większością głosów. 

 b) Przyjęcie protokołu. 

 Radna Anna Britzen zgłosiła uwagę, aby pani protokolantka nie wyrażała w protokole 

swoich opinii. Następnie Radna przytoczyła fragment wypowiedzi przypisany panu Wójtowi 

z przyjmowanym protokole: „Wiedział On, że właściciele przyległych nieruchomości zrobili 

drogę we współpracy i z pomocą finansową ze strony Gminy.” Radna zwróciła uwagę,               

aby formułować to inaczej, np. „pan Wójt powiedział, że wiedział, iż właściciele przyległych 

nieruchomości zrobili drogę we współpracy i z pomocą finansową ze strony Gminy.” 

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

23 maja 2012 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 



5 

 AD. 3. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Przewodniczący Rady poinformował, że z Klubu Radnych „Sami Swoi” wystąpiło 

trzech radnych: Irena Krawczyk, Marian Bedus, Krzysztof Grzywnowicz. 

Radny Robert Saraban poprosił o zastosowanie się do Statutu Gminy, który mówi jak 

postępować w razie zmian w klubie. Radny stwierdził, że nie wie, czy wszystkie formalności 

zostały zachowane. 

Radny Tomek Stanisławczyk powiedział, iż na Jego ręce jako Przewodniczącego Klubu 

powinna wpłynąć informacja o odejściu. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to kwestia regulaminu działania klubu, forma 

została zachowana. Dodał, iż nie widzi sensu w poszukiwaniu „kruczków prawnych”. 

Radny Saraban odparł, iż celem nie jest poszukiwanie „kruczków”, tylko dopełnienie 

formalności. 

 Radna Anna Britzen zgłosiła powstanie nowego Klubu Radnych „Ponad Podziałami”, 

w skład którego wchodzą: 

1. Radna Anna Britzen – Przewodnicząca Klubu, 

2. Radny Marian Bedus, 

3. Radny Stefan Dymański, 

4. Radny Krzysztof Grzywnowicz, 

5. Radna Irena Krawczyk, 

6. Radny Marek Rojek, 

7. Radna Wioletta Tomoń. 

Kopia pisma stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Pani Urszula Różycka zapytała pana Przewodniczącego Rady dlaczego podjął decyzję 

o odejściu z Klubu? 

Przewodniczący odpowiedział, że nie czas na podsumowanie tego. Stwierdził, iż wiele spraw 

postrzega inaczej niż pan Wójt, trudno było dojść do porozumienia. Przewodniczący uznał,  

że oczyści to drogę komunikacji, pozwoli na właściwe prowadzenie dyskusji i rozmów. 

Pani Różycka powiedziała, że uważa, że była to słuszna decyzja. Dodała, iż straciła szacunek 

i zaufanie do pana Wójta. 

Przewodniczący poprosił, aby nie odnosić się do tego. 

 Radny Stanisławczyk zabrał głos. Zapytał czy pan Przewodniczący rozważał 

rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady? Stwierdził, iż logicznym byłaby 

rezygnacja z tej funkcji skoro pan Przewodniczący wycofał się z Klubu „Sami Swoi”, który 

udzielił Mu poparcia w wyborach. Radny uważa, że zasadne byłoby przeprowadzenie nowych 

wyborów. 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, iż reprezentuje całą Radę, nie pana Wójta. Dodał,              

że w wyborach miał tylko jeden głos przeciwko, więc nie tylko radni z Klubu na Niego 

głosowali. Powiedział, że jeśli Radny uważa, że powinien zrezygnować to niech złoży 

wniosek o odwołanie, przedłoży projekt uchwały, a zostanie to wprowadzone do porządku 

obrad. 

 Wójt Gminy zabrał głos. Powiedział, że każdy ma swój honor i godność oraz, że dziś 

to mocno upadło. Następnie stwierdził, iż najbliższe wybory pokażą ocenę tych wydarzeń, 

oraz, że nie wie co kierowało radnymi. Dodał, iż może wola własnego interesu. Wójt uznał, 

że uzasadnienie wniosku o odwołanie Wiceprzewodniczącej jest lakoniczne. Powiedział,               

iż jest to osoba, która opiekuje się zdrowiem mieszkańców oraz chorymi. Następnie zapytał: 

„I wy tu mówicie o utracie zaufania?” Dodał, że jest to raczej chęć wywołania afery. Zwrócił 

się do Radnego Dymańskiego, aby pochylił się nad tym co robią. Na koniec poinformował,  

że będzie musiał wcześniej opuścić salę obrad, ma zaplanowany wyjazd. Stwierdził, iż pan 

Przewodniczący wiedział o tym wyjeździe wcześniej. 

Przewodniczący wyjaśnił, że wie o tym od kilku minut przed rozpoczęciem Sesji. 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Stefan Dymański. Powiedział, że chce się odnieść              

do słów pana Wójta. Uznał, że nie musi odnosić się do pisma, ponieważ jest ono skierowane  

do Przewodniczącego Rady i tylko On może poprosić o wyjaśnienia. Następnie Radny 

powiedział, iż grupa radnych podjęła taką decyzję. Nie zostały złamane żadne zasady prawa. 

Decyzja została podjęta z uzasadnionych przyczyn. Radny dodał, że każdy radny musi być 

czysty, każdy ma możliwość oceny stanu faktycznego. Na koniec stwierdził, iż każda decyzja 

musi być uzasadniona i ta jest. 

Następnie o głos poprosiła Wiceprzewodnicząca Rady Marzena Molcan. Powiedziała, że nie 

zgadza się z przedstawionymi zarzutami. Dodała, iż decyzja należy do Radnych. 

 Pani Urszula Różycka ponownie zabrała głos. Zwróciła się do Wiceprzewodniczącej 

Rady. Stwierdziła, że prywatnie lubi panią Molcan. Jednak po rozmowach z mieszkańcami 

uważa, że Radna wykorzystała stanowisko, aby załatwić własne prywatne sprawy. Na koniec 

pani Różycka dodała, iż mieszkańcy uważają, iż powinna Ona zrezygnować z mandatu 

radnego. 

Wiceprzewodnicząca Rady odpowiedziała, że nie uważa tak i nie zgadza się z tym                        

co usłyszała. 

 Pan Robert Żolik Prezes NKS „Astra” powiedział, że dzisiejsza dyskusja bardzo               

go zaskoczyła. Poinformował, że uczestniczył ostatnio w zjeździe PZPN-u, na którym Klub 

„Astra” został uhonorowany odznaką. Pan Żolik stwierdził, że jest to zasługą nie tylko Klubu, 

ale także władz samorządowych. Dlatego pan Żolik podziękował za wsparcie. Dodał, iż Klub 

pierwszy raz ma rozbity budżet na dwa okresy. Założeniem pierwszego półrocza było                 

156 tys. zł. 

Przewodniczący porosił, aby pan Prezes powiedział o tym później przy projekcie uchwały 

zmieniającym budżet. 
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 Pan Piotr Skopowski zabrał głos odnośnie upublicznionego artykułu w sprawie 

złamanego drzewa na ul. Kolejowej. Wyjaśnił, iż celem nie było atakowanie Urzędu,                   

czy wyrokowanie, który z Urzędów zawinił, ale zmuszenie do myślenia. Pytania wynikły                 

z ogólnej sytuacji w jakiej znajduje się cały kraj. Pan Skopowski dodał, że otrzymał 

sprostowanie od Starosty Kołobrzeskiego, oraz z Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Starosta  

w sprostowaniu informuje, że przyczyną tak długiego czasu zwlekania z interwencją                    

w sprawie tego drzewa były porosty. 

Sekretarz Gminy przypomniał, że pan Skopowski był kiedyś w Urzędzie na rozmowie                    

i obiecał, że będzie się konsultował w sprawach niejasnych i kontrowersyjnych. Pan Sekretarz 

poprosił, aby dalej tak to funkcjonowało. Uważa, że nie trzeba byłoby wtedy robić 

sprostowań i wyjaśnień. Na koniec dodał, że zależy Mu na dobrym wizerunku Urzędu. 

Pan Skopowski odpowiedział, iż będzie z tego korzystał. Jeszcze raz zaznaczył, że notka 

zamieszczona w internecie nie zawiera zarzutów i oszczerstw. 

 Pan Zbigniew Rejbo zabrał głos w sprawie rozebranego budynku przy ul. Bolesława 

Chrobrego. Powiedział, że z obserwacji wie, że na takich pustych placach po starych 

budynkach powstają targowiska, zamiast inwestycji. Zapytał czy są jakieś zapisy w akcie 

notarialnym odnośnie tego co tam ma powstać? Ludzie wolą pozostawić takie place zamiast 

inwestować, bardziej im się opłaca sezonowe wynajęcie placu. Pan Rejbo na koniec swojej 

wypowiedzi zwrócił się do Rady z prośbą o zadbanie, aby nie było takich sytuacji. 

 AD. 3. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

A. 1) druk nr 12- projekt uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

DYSKUSJA – BRAK 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej: 

 Radny Dymański zgłosił kandydaturę Radnej Anny Britzen. 

Radna wyraziła zgodę na udział w Komisji. 

 Radna Tomoń zgłosił kandydaturę Radnego Mariana Bedusa. 

Radny wyraził zgodę na udział w Komisji. 

 Radna Britzen zgłosił kandydaturę Radnego Mirosława Szymanka. 

Radny nie wyraził zgody na udział w Komisji. 

 Radny Dymański zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Basaraba. 

Radny nie wyraził zgody na udział w Komisji. 

 Radna Tomoń zgłosiła kandydaturę Radnej Marii Makowskiej. 

Radna wyraziła zgodę na udział w Komisji. 
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Następnie Przewodniczący zarządził przerwę na przygotowanie materiałów do głosowania. 

Po przerwie. 

 Radna Anna Britzen – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała regulamin 

głosowanie. Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Zapytała pani Radczyni            

czy pani Wiceprzewodnicząca bierze udział w głosowaniu? W odpowiedzi usłyszała, że tak. 

 Pan Wójt stwierdził, iż nie padło uzasadnienie do wniosku. Dodał, że samo 

stwierdzenie „utrata zaufania” nic nie mówi. 

Radny Mirosław Szymanek uznał, iż uzasadnienie jest płytkie i lakoniczne. Zapytał czy nie 

powinno być ono kompletne i wyczerpujące tak jak do innych projektów? 

Pani Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny odpowiedziała, że to jest żadne uzasadnienie. 

Jednak przepisy nie stanowią co powinno zawierać uzasadnienie. Prawnie nie ma co do tego 

żadnych zastrzeżeń. 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to dobra zasada, że projekt uchwały ma 

uzasadnienie, oraz dodał, że niektóre przekładane radzie nie mają nieraz w ogóle żadnego 

uzasadnienia. 

Radna Britzen przypomniała, iż projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

również nie miał pełnego uzasadnienia. Była to taka sama sytuacja. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że na sesji nastąpiło jednak pełne ustne uzasadnienie. 

Stwierdził, iż nie na miejscy jest porównywanie tych dwóch spraw. 

Wójt powiedział, że jest zdziwiony postawą Radnej. Dodał, że problem ze Spółką „Baltic 

Center” jest przecież bardzo poważny. 

Radna Britzen odparła, iż chodzi o formę. 

Przewodniczący Rady powiedział, że skoro nie ma przeciwwskazań prawnych to dalsza 

dyskusja jest zbędna.  

GŁOSOWANIE: 

 Radna Britzen wyczytywała nazwiska Radnych, ci po otrzymaniu karty                              

do głosowania, wypełniali ją i oddawali głos, wrzucając kartę do głosowania do urny.                  

Po głosowaniu nastąpiła krótka przerwa na podsumowanie głosowania. 

Po przerwie Radna Anna Britzen odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej- stanowi on wraz              

z kartami go głosowania załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Wynik głosowania: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu radnych. Oddano 8 głosów „za” i 7 „przeciw”. 
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 Radni mieli wątpliwości czy powinni głosować jawnie nad przyjęciem uchwały.             

Pani Radczyni stwierdziła, że formalności powinno stać się za dość i rada powinna 

zagłosować. 

Radny Basarab powiedział, że Rada zdecydowała już w głosowaniu tajnym. 

Przewodniczący potwierdził, że głosowanie tajne rozstrzygnęło sprawę. Głosowanie jawne 

nad tą uchwałą ujawni jak kto głosował, jest to niezgodne. 

Radny Dymański powiedział, że ma takie samo zdanie jak pan Przewodniczący.                          

W regulaminie jest zapisane, że wynik głosowania jest jednoznaczny z przyjęciem                      

lub odrzuceniem uchwały. Ponowne głosowanie jawne ujawni sposób głosowania tajnego. 

Przewodniczący poprosił o chwilę przerwy w celu konsultacji. Po przerwie powiedział,                 

że głosowanie tajne jest według Jego wiedzy poprawne. Odczytał treść uchwały                       

oraz następnie stwierdził: 

Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r.                   

w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim została 

przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

2) druk nr 13- projekt uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej: 

Głosowanie nad pozostawieniem starego składu z poprzedniego głosowania:                      

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

Zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy: 

 Radna Tomoń zgłosiła kandydaturę Radnej Krawczyk. 

Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 Radna Molcan zgłosiła kandydaturę Radnego Basaraba. 

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

Przewodniczący w związku z brakiem dalszych zgłoszeń zamknął listę. 

Radna Britzen poinformowała, że procedura głosowania odbywa się na tych samych zasadach 

co poprzednie głosowanie. 
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GŁOSOWANIE: 

 Radna Britzen wyczytywała nazwiska Radnych, ci po otrzymaniu karty                            

do głosowania, wypełniali ją i oddawali głos, wrzucając kartę do głosowania do urny.                   

Po głosowaniu nastąpiła krótka przerwa na podsumowanie głosowania. 

Po przerwie Radna Anna Britzen odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej- stanowi on wraz            

z kartami go głosowania załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Poinformowała,                       

że głosowanie musi się odbyć jeszcze raz w związku z tym, iż jeden głos jest nieważny. 

Wynik głosowania: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu radnych. Oddano 7 głosów „za” i 7 „przeciw” - 1 głos 

nieważny. 

 Pani Jakierowicz wyjaśniła, iż głosowanie jest ważne, ale nie rozstrzygnięte. Zwróciła 

uwagę, że Radna nie powinna przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konsultować ich 

publicznie. 

Radna Britzen przeprosiła za to. Wyjaśniła, że wydawało Jej się, że nie będzie to tajemnicą. 

Przerwa na przygotowanie materiałów do ponownego głosowania. 

Po przerwie. 

GŁOSOWANIE: 

 Radna Britzen wyczytywała nazwiska Radnych, ci po otrzymaniu karty                            

do głosowania, wypełniali ją i oddawali głos, wrzucając kartę do głosowania do urny.                    

Po głosowaniu nastąpiła krótka przerwa na podsumowanie głosowania. 

Po przerwie Radna Anna Britzen odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej- stanowi on wraz       

z kartami go głosowania załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Wynik głosowania: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu radnych. Oddano: 

 7 głosów za kandydaturą Radnej Ireny Krawczyk, 

 8 głosów za kandydaturą Radnego Andrzeja Basaraba. 

Uchwałą nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 r.                 

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim Radny 

Andrzej Basarab został większością głosów wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Andrzej Basarab zabrał głos. Podziękował za oddane na Niego głosy, także                       

za te „przeciw”. Powiedział, że zawsze jest On ponad podziałami. Dodał, iż zawsze był            

i będzie dla mieszkańców, nigdy nie należał i nie będzie należał do żadnej grupy politycznej. 
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3) druk nr 14- projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Radna Anna Britzen wyjaśniła, że jeśli chodzi o funkcję Wiceprzewodniczącego Rady                  

to pełni on funkcję reprezentacyjną, nie ma wielu obowiązków. Dodała, że w tej trudnej 

sytuacji finansowej w jakiej znajduje się Gmina, zasadne jest obniżenie diety. 

Wiceprzewodniczący pełni znacznie mniej obowiązków niż Przewodniczący Rady. 

DYSKUSJA – BRAK. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (bez Radnego Mariana Bedusa).                 

Oddano 12 głosów „za” i 2 głosy „przeciw”. 

Uchwała Nr XXV/176/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2012 roku                      

w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych  

dla radnych została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok– przedstawiła Izabela 

Kmiecik vel Kaczmarek Zastępca Głównego Księgowego. 

DYSKUSJA 

Radna Britzen zapytała o art. 851, kwota 1550 zł tj. wydatki na umowę zlecenie w punkcie 

lekarskim w Rusowie. 

Pani Kmiecik vel Kaczmarek odpowiedziała, że uchwała budżetowa zakładała te środki. 

Wiadomo dziś, że nie ma potrzeby utrzymywania tych środków, ponieważ punkt lekarski nie 

istnieje, dlatego proponuje się dokonać korekty. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXV/177/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

C. druk nr 3–  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata              

2012- 2025 – przedstawiła Izabela Kmiecik vel Kaczmarek Zastępca Głównego 

Księgowego. 
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DYSKUSJA – BRAK 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXV/178/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2012- 2025 została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

D. druk nr 4– w sprawie zbycia nieruchomości –  przedstawiała pani Wiesława Świecka 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA – BRAK 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXV/179/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zbycia nieruchomości została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

E. druk nr 5– w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego                 

„Moje boisko – Orlik 2012” – Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji                 

pan Bogdan Czepukojć. 

DYSKUSJA – BRAK 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXV/180/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „Moje boisko – Orlik 

2012” została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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F. druk nr 6–  w sprawie zmiany programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                  

na terenie Gminy Ustronie Morskie – przedstawił Sekretarz Gminy                               

pan Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”              

i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała Nr XXV/181/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zmiany programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Ustronie Morskie została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

G. druk nr 7–  w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim –  przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska. 

DYSKUSJA. 

 Głos zabrała pani Urszula Różycka. Stwierdziła, że konkurs został ogłoszony                         

z naruszeniem prawa. Poinformowała, że zależy Jej, aby skarga była dobrze rozpatrzona. 

Następnie przedstawiła pismo z Prokuratury do Wojewody, w którym Prokuratur stwierdza, 

iż pani Izabela Poznańska została zatrudniona z rażącym naruszeniem prawa (ksero 

dokumentu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Pani Różycka dodała,                        

że Prokuratura potwierdziła Jej zarzuty zawarte w skardze. Ponadto pani Różycka 

przedstawiła radzie pismo otrzymane od Wojewody (kserokopia pisma stanowi załącznik nr 9 

do niniejszego protokołu). Na koniec poprosiła o odczytanie pisma Prokuratury. 

Przewodniczący Rady powiedział, że skierował pismo do prokuratury z prośbą o informację 

na jakim etapie jest prowadzone postępowanie, jednak pozostało ono bez odpowiedzi. 

Następnie pan Przewodniczący odczytał pismo. 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Maria Makowska. Powiedziała,              

że Komisja nie miała świadomości tego faktu, dlatego wnosi o wycofanie projektu uchwały            

z porządku obrad i ponowne rozpatrzenie skargi. Komisja Rewizyjna nie miała tych 

informacji na piśmie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, iż poza pismem od Wojewody żadna informacja więcej nie 

wpłynęła do Biura Rady. 

Radny Basarab zapytał czy powody zaznaczone w piśmie są znaczące, aby wycofać projekt? 

Przewodniczący odczytał jeszcze raz stwierdzenia Prokuratora z treści pisma. 
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Radna Makowska ponowiła swój wniosek. 

Radny Basarab stwierdził, że Komisja ponownie powinna zająć się sprawą skoro jest 

nieścisłość. Dodał, aby wstrzymać się do czasu ostatecznego wypowiedzenia się                     

przez Wojewodę. 

Pani Różycka powiedziała, że Wojewoda stwierdził to samo co Prokuratura. Poinformowała, 

że wniosła do Wojewody o unieważnienie konkursu. Ten jednak odpowiedział, iż władnym 

rozstrzygnięcia tego jest rada gminy. 

GŁOSOWANIE nad wnioskiem o wycofanie projekty z porządku obrad: 

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

Projekt uchwały został jednogłośnie wycofany. 

H. druk nr 8- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok 

samorządowych instytucji kultury gminy Ustronie Morskie. 

 Jako pierwszy głos zabrał pan Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury                              

Artur Baranowski. Przedstawił prezentację multimedialną, której wydruk stano załącznik                 

nr 10 do protokołu. 

DYSKUSJA. 

 Radna Britzen stwierdziła, że pan Dyrektor ładnie przedstawił działalność GOK– u w 

2011 roku. Zapytała dlaczego nie została ujęta w prezentacji żadna impreza w Rusowie? 

Ponadto zapytała dlaczego pan Dyrektor nie brał udziału w tych imprezach? 

Dyrektor GOK- u odpowiedział, iż jest to niedopatrzenie. Zaznaczył, że aktywność Sołectwa 

Rusowo jest wyjątkowa, dlatego przeprasza za pominięcie. 

 Radny Stefan Dymański powiedział, że z frekwencją na imprezach kulturalnych nie 

jest najlepiej. Stwierdził, iż zadaniem pana Dyrektora jest przybliżanie jak najszerszej grupie 

mieszkańców kulturę. Zapytał czy pan Dyrektor przeanalizował to i podjął kroki na 2012 rok, 

aby bardziej przybliżyć kulturę mieszkańcom? Drugą sprawą, które według Radnego nie 

funkcjonuje najlepiej, jest współpraca z organizacjami pozarządowymi. Mało jest imprez,             

nie chodzi tu o masowe, duże wydarzenia. Radny zapytał czy pan Dyrektor planuje poszerzyć 

swoje propozycje?  

Pan Baranowski odpowiedział, że każda działalność polega na ocenie dotychczasowych 

działań i wprowadzaniu zmian. Dodał, iż trzeba zrozumieć, że jedne imprezy będą cieszyły 

się większym zainteresowaniem, drugie mniejszym. Założeniem zawsze jest organizacja               

jak największego spektrum wydarzeń. Pan Dyrektor stwierdził, że nie ma potrzeby,                  

aby w Gminie Ustronie Morskie pokazywać wyłącznie kulturę popularną.                           

Część mieszkańców oczekuje kultury niosącej większy przekaz. Zawsze wydarzenia 

kulturalne jedne przyciąga mniej drugie więcej zainteresowanych. Pan Baranowski 
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poinformował, iż cały czas obserwuje zainteresowanie. Z niektórych imprez                              

już zrezygnowano. Założenie jest takie, aby nie ograniczać wydarzeń kulturalnych,                      

ale rozszerzać, oraz aby kultura nie była masowa, a odbiór był masowy. Dodał, że chciałbym 

żeby potrzeby były bardziej skonkretyzowane. To co jest wynika z potrzeby środowiska.             

Na koniec pan Dyrektor powiedział, iż nie chce nikomu odbierać aktywności,                   

wręcz przeciwnie oczekuje jej. 

Radny Dymański ponownie zabrał głos. Powiedział, że oczekiwałby większej współpracy                    

z sołectwami. Na początku roku były aktywne, a na koniec roku znacznie aktywność zgasła. 

Radny dodał, że uważa, iż współpraca pana Dyrektora z przedszkolem i ze szkołą powinna 

być większa. Te jednostki oczekują tego, chcą działać w środowisku kulturalnym. Rolą 

dyrektora jednostki kultury jest organizowanie udziału tych środowisk w wydarzeniach 

kulturalnych. Następnie Radny zapytał jakie były koszty zorganizowanych imprez? Ile osób 

wzięło udział? Radny stwierdził, że taka analiza jest potrzebna przy planowaniu kolejnego 

roku. Dodał, iż warto też wziąć nieraz pod uwagę propozycje pracowników, którzy również 

niewątpliwie orientują się jaka jest potrzeba społeczna. 

Dyrektor GOK – u powiedział, iż aktywność sołectw trochę przypisuje sobie. Przedtem            

poza Rusowem niewiele działo się w innych sołectwach. Więcej zaczęło się dziać                           

w sołectwach w lato w poprzednim roku. Wyjaśnił, iż wygasło to między innymi z warunków 

technicznych- np. Gwizd, w świetlicy nie było ogrzewania, więc w zimę nie można było 

organizować zajęć. Podobnie w Kukini. Zadeklarował, iż jeśli będą warunki i taka potrzeba   

to świetlice będą działać cały rok. Pan Dyrektor dodał, że propozycje pracowników są 

realizowane. Zaznaczył jednak, że nie wszystko da się zrobić. Na koniec obiecał, iż weźmie 

pod uwagę sugestie Radnego, otworzy uszy na propozycje. 

 Radny Andrzej Basarab zauważył, że sygnały społeczeństwa są duże, ale muszą być 

ograniczone przez budżet. Stwierdził, że należy przeanalizować te bardziej kosztowne 

imprezy czy są opłacalne, ewentualnie zrezygnować z nich. Radny dodał, iż nie trzeba się 

wstydzić, że rezygnuje się z czegoś na inny cel. Ponadto uznał, że odczuwa tu rozgrywki 

personalne, a powinno kierować się w działaniu dobrem społeczeństwa. Poza tym w parze                

z czynami muszą iść chęci. Radny stwierdził, iż planując imprezy na 2013 rok należy dobrze 

zastanowić się nad dużymi imprezami oraz nie zapominać o działalności lokalnych 

środowisk. Na koniec powiedział, że kto jest cierpliwy ten osiąga sukcesy. 

Dyrektor GOK- u odpowiedział, że działalności kulturalnej nie da się przeliczyć na statystyki. 

Nie jest to działalność wprost, nie można określić ilości kosztów i ilości odbiorców.                   

Pan Dyrektor dodał, że nie jest właściwe przeliczanie wydarzeń kulturalnych wyłącznie                

na finanse. Działalność kulturalna to specyficzna działalność. Pan Baranowski stwierdził,              

że chęci do pracy jest dużo, dlatego weźmie sobie do serca wszystkie uwagi. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 
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 Następnie głos zabrała pani Halina Grajek Dyrektor Biblioteki Publicznej. 

Pani Grajek rozpoczęła od tego, że działalność Biblioteki jest wymierna. Następnie 

stwierdziła, że od samego początku istnienia Biblioteki w Domu Kultury lokal jest za mały. 

Pani Dyrektor przypomniała, że już kiedyś wspominała, iż lokal przy Ośrodku Zdrowia byłby 

w sam raz. Następnie powiedziała, że co roku Biblioteka ma mniejszy budżet. Składa się on            

z środków z dotacji Ministerstwa Kultury, z dotacji samorządu oraz wypracowanych środków 

własnych, głównie z kserowania. Księgozbiór sięga ponad 29 000 pozycji, za 1000 zł 

kupowana jest również i wypożyczana prasa- 40 czytelników prasy zostało zarejestrowanych 

w poprzednim roku. Ogółem zarejestrowanych czytelników jest 1400, w tym 400                    

to czytelnicy sezonowi. W ciągu poprzedniego roku wypożyczono 30 000 książek. Biblioteka 

posiada filię w Rusowie. Pomiędzy jednostkami następuje wymiana wewnętrzna.  Biblioteka 

realizuje również wypożyczalnię międzybiblioteczną. Następnie pani Dyrektor stwierdziła,            

iż maleje czytelnictwo wśród młodzieży gimnazjalnej i dzieci. Dodała, iż cały czas stara się 

zaopatrywać wypożyczalnię w nowości. Ponadto Biblioteka współpracuje i uczestniczy                

w wielu inicjatywach GOK- u, Zespołu Szkół i Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego, 

współpracuje ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestniczy w organizacji 

Nocy Muzeów, oraz od jesieni 2011 r. bierze udział w projekcie „Seniorzy w akcji”. Po tych 

słowach pani Grajek podziękowała za uwagę. 

DYSKUSJA – BRAK. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych (bez Radnego Mariana Bedusa i Radnej 

Marzeny Molcan). Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/182/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowych instytucji 

kultury gminy Ustronie Morskie została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

I. druk nr 9– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie 

Morskie za 2011 rok – przedstawiła pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek Zastępca 

Głównego Księgowego. 

DYSKUSJA – BRAK. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/183/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku                      

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2011 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2011 rok została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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J. druk nr 10– w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem                

o stwierdzenie niezgodności z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 1 ust. 1              

i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 20005 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. 

poz. 83) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy                

o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187,   

poz. 1110) – przedstawiła pani Agnieszka Jakierowicz Radca Prawny. 

DYSKUSJA – BRAK. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych (bez Radnego Mariana Bedusa, Radnej 

Marzeny Molcan oraz Radnego Marka Rojka). Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku     

w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie 

niezgodności z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 

ustawy z dnia 29 lipca 20005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 

28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

K. druk nr 11– w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie 

Morskie i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych – przedstawił 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA – BRAK. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych (bez Radnego Mariana Bedusa i Radnej 

Marzeny Molcan). Oddano 13 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXV/185/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 czerwca 2012 roku     

w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Ustronie Morskie i jej 

jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także 

wskazania organów do tego uprawnionych została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 AD. 4., 5. I 6. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM, INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

Pisemna informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 Radna Irena Krawczyk zapytała o zatrudnienie w Biurze Podawczym. Powiedziała,             

że sprawa ta była poruszona na sesji w dniu 22.02.2012 r. Następnie dodała, że panią, która 

tam pracuje można była zatrudnić bez konkursu na umowę zastępstwo za inną panią, która 

odeszła na macierzyńskie. Pracownica z macierzyńskiego wróciła, a pani w Biurze 

podawczym dalej pracuje. Radna zapytała jak to jest? 

Sekretarz odpowiedział, że pani ta jest zatrudniona jako sekretarka czyli na stanowisku 

pomocniczym, w związku z tym nie ma obowiązku ogłaszania konkursu, ponieważ nie jest to 

stanowisko urzędnicze. Sekretarz przypomniał, że pani obsługująca radę również była 

zatrudniona na tym stanowisku. Poprosił panią Radcę Prawnego o wyjaśnienie. 

Pani Jakierowicz potwierdziła, iż nie ma wymogu ogłaszania konkursu. 

 Radna Anna Britzen poprosiła o głos w imieniu mieszkańców. Zgłosili oni                         

na przerwie, że przy Ośrodku Zdrowia pojawiła się tablica informująca o sprzedaży 

nieruchomości z podaniem błędnego adresu Urzędu Gminy. 

Pani Wiesława Świecka wyjaśniła, iż informuje ona o możliwości dzierżawy nieruchomości 

przy ul. Osiedlowej. Stwierdziła, że może pojawił się błąd. Sprawdzi to i wyjaśni. 

 Radny Stefan Dymański zapytał czy rozwiązano sprawę zabezpieczenia działalności 

świetlic wiejskich w Gminie Ustronie Morskie? Czy będzie to funkcjonowało jak w ubiegłym 

roku? 

Pan Baranowski odpowiedział, że jest w trakcie prowadzenia rozmów z szefową Urzędu 

Pracy. Sprawa jest w toku. 

 Radna Wioletta Tomoń zapytała czy wiadomo już coś więcej w sprawie zatrudnienia 

pani Sroki i zajęć teatralnych? Przypomniała, iż Komisja Spraw Społecznych była przychylna 

w tej sprawie i wystąpiła do komisji Budżetu o środki finansowe. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Radny Stanisławczyk 

odpowiedział, iż Komisja Budżetu również przychylnie podeszła do tematu. Wyjaśnił,                   

że nieczęsto zdarza się, że ktoś ma tak duże poparcie mieszkańców. Radny stwierdził, iż pani 

Sroka jednak popełniła błąd wypowiadając umowę o pracę. Następnie Radny poinformował, 

że Komisja poprosiła pana Dyrektora i Wójta Gminy, aby w miarę możliwości 

wygospodarowali środki i wznowili zajęcia. Komisja nie mogła nakazać zatrudnienia tej pani, 

może jedynie poprosić o to. Na koniec dodał, iż sprawa jest na razie w zawieszeniu. 

Radna odparła, że wypowiedzenie umowy była spowodowane podejściem emocjonalnym             

do sprawy. 



19 

Radny Szymanek uznał, że pani Sroka musi złożyć oficjalnie podanie o pracę. 

Radny Basarab stwierdził, że Rada musi wskazać organowi wykonawczemu skąd ma wziąć 

środki, ponadto nie może wskazać personalnie kogo zatrudnić. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym temacie, tłumacząc, iż wątek był szeroko 

omawiany na komisjach. 

 Radna Britzen zapytała czy pani Maryla Szostak była u pana Sekretarza w związku               

z imprezą kulturalną „Piknik rodzinny w Rusowie” i rozmawiała odnośnie dofinansowania? 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że tak, była, wskazał jednak aby o szczegółach rozmawiała               

z panią Czachorowską. Pan Sekretarz dodał, iż nie chciał ingerować w to co sołectwo chce 

kupić, a tym bardziej dokonywać zakupów. 

Radna wyjaśniła, że powiedziane było, iż Sołectwo ma 500 zł dofinansowania na organizację 

pikniku. Po przywiezieniu faktury okazało się, że 300 zł. Radna stwierdziła, iż jest to dla nich 

trudna sytuacja. 

Sekretarz odparł, iż Wójt zdecydował przekazać jednak 500 zł, więc sprawa jest załatwiona. 

Radna powiedziała, że naświetliła tę sytuację, aby w przyszłości podobnych unikać. 

Sekretarz ponownie zabrał głos. Zaproponował, aby zawsze składać pisemne wnioski, 

ponieważ budżet jest ruchomy. 

 Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Powiedział, że chciałby przedstawić 

hasłowo krótkie sprawozdanie na okoliczność zbliżania się połowinek samorządowych                 

tej kadencji. Dodał, że mimo haseł dotyczących działania urzędu, o braku działania Wójta               

oraz braku pozyskiwania środków z zewnątrz coś się mimo to dzieje, to do czego przychylna 

była Rada. Następnie pan Sekretarz wymienił: 

 kluczowa sprawa: sprawa sądowa ze Spółką „Baltic Center Polska” toczy się, 

 sprawa nadpłaconego podatku jest w toku- chodzi ośrodki w kwocie 3-4 mln zł, 

 sprawa ze Spółką „Mitex’” jest na poziomie negocjacji, 

 rozpoczęto porządkowanie spraw gruntowych- wpłynęło dużo wniosków o zmianę 

planu, niewiadomo czy w tej kadencji uda się dokonać zmiany, 

 sprawa ze Spółką „Candella” jest na poziomie negocjacji, 

 powzięto konkretne kroki w sprawie poprawy wizerunku Ustronia Morskiego                         

i Sianożęt- zatrudniono pracownika ds. kontroli, kontroluje i upomina właścicieli szpecących 

budowli z płyt OSB, kontroluje zajęcie pasa drogowego, 

 uszczelniono procedurę podatkową, skontrolowano obszar budynków, 

 wzrost wpływów z tytułu opłaty targowej, 

 powstanie punktów „hot spot”, 

 powstanie nowej strony internetowej Gminy Ustronie Morskie, 

 powzięto kroki ku polepszeniu standardów obsługi petentów w jednostkach gminnych 

na podstawie zgłaszanych uwag, 
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 stworzenie okienka podawczego w Urzędzie Gminy- ma pozytywny oddźwięk, 

mieszkańcy są zadowoleni, 

 pozyskano dofinansowanie na przebudowę ul. Polnej, na budowę ciągu pieszo- 

rowerowego, budowę drogi Gwizd- Grąbnica, na zakup wozu strażackiego, 

 w dobrym kierunku idzie sprawa pozyskania z środków PO Ryby, 

 dokonano remontu drogi „S 11” w wyniku rozmów pana Wójta z Generalną Dyrekcją 

Dróg i Autostrad, 

 wykonanie falochronów za środki pozyskane wyłącznie z zewnątrz, 

 pozyskano środki na zakup instrumentów dla orkiestry i przedszkola, 

 dokonano bieżących remontów dróg gruntowych oraz ścinki poboczy, 

 zakupiono zamiatarkę uliczną- lepsze efekty pracy, 

 sprawniejsze działanie GOPS- u, GOK- u, Zespołu Szkól i innych jednostek gminnych 

w wyniku dokonanych zmian, 

 zwiększenie aktywności działania świetlic wiejskich oraz remonty pomieszczeń, 

 stworzenie bazy dla GOSiR- u, 

 zakup budynku przez Firmę „Frans Pol”, 

 rozliczenie budowy basenu, ścieżki rowerowej, bieżni. 

Po tych słowach pan Sekretarz dodał, że problemów nie brak. Gmina znajduje się w trudnej 

sytuacji finansowej, ma ok. 14 mln zł zadłużenia. Mimo to Gmina ma zobowiązania i musi się 

z nich wywiązać, jak np. współfinansowanie przebudowy ul. Polnej, spłata kredytów, wykup 

obligacji. Ponadto Gmina ma też potrzeby, np. wykup terenu pod cmentarz, co zaplanowane 

było na 2012 r. Następnie Sekretarz dodał, że taki jest stan finansów Gminy na dziś. 

Zaznaczył, iż jest tak nie z przyczyny działania organów władzy obecnej kadencji. Dodał,            

że przepływ środków jest jawny, nie jest robione nic co mijałoby się z oczekiwaniami                       

i głosami radnych w tym pana Przewodniczącego. Na koniec Sekretarz powiedział, że liczy 

na wsparcie ze strony rady, ale także na wskazywanie w przyszłości co jest nie tak                      

lub powinno być zmienione. 

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby podjąć walkę z budującymi na terenie zalewowym. 

Radny uważa, że kiedyś mogą nam przez to zamknąć kąpielisko, a wtedy będzie źle. 

 Radna Britzen zapytała co dalej ze Skarbnikiem Gminy? 

Sekretarz Gminy odpowiedział, iż bardzo leży mu na sercu ten temat. Tym bardziej, że pani 

Iza, która obecnie wykonuje część obowiązków Skarbnika, nie jest osobą pełniącą obowiązki, 

ma dużo pracy. Dodał, że dobrze sobie radzi, ale jest jej za pewne trudno. Pan Sekretarz 

wyjaśnił, że Wójt intensywnie myśli o tym, być może zwróci się w okresie sezonu letniego              

o zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie. Najpierw kandydat zostanie przedstawiony 

Komisji Budżetu. Na dziś nie ma żadnego kandydata. 

Radny Stanisławczyk zauważył, że inne osoby również brały udział w konkursie. 

Pan Sekretarz powiedział, że są tego świadomi. Poprosił jednak, aby zostawić ten temat panu 

Wójtowi. 
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 AD. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zabrał głos. Powiedział, że zdarzenia, 

które dzisiaj miały miejsce nie są powodem do tego, aby w słusznych sprawach nie wspierać 

pana Wójta. Następnie stwierdził, iż kiedy będzie pełna informacja i pełna dyskusja to tylko 

wtedy będą podejmowane słuszne decyzje. Rada będzie miała większą świadomość.                    

Na koniec dodał, iż na dziś sądzi, że nie zawsze informacje była pełna, po czym podziękował 

za uwagę. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanego na dzisiejsze posiedzenie  

Przewodniczący Rady życzył wszystkim udanego sezonu i wakacji, następnie zamknął XXVI 

Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

- 13
15

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


