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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXVIII Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie. Następnie powitał Radnych oraz pozostałych uczestników 

posiedzenia. Na Sesji obecnych było trzynastu Radnych – nieobecna Radna Anna Britzen                 

i Radny Mirosław Szymanek (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu). Przewodniczący stwierdził więc quorum. 

Po otwarciu sesji Przewodniczący poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego                 

w ostatnim czasie Władysława Husejki. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b. Przyjęcie protokołów: 

 nr XXV/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2012 roku; 

 nr XXVI/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2012 roku. 

2. Informacja z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 2012 r. 

3. Informacja z przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia roku szkolnego 

2012/2013. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

a. druk nr 1– w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – dyskusja,                      

podjęcie uchwały; 

b. druk nr 2– w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata              

2012- 2025 – dyskusja, podjęcie uchwały; 

c. druk nr 3– w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 

–  dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie sesji. 

Uwag do porządku obrad nie było. 
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 b) Przyjęcie protokołów: 

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

14 czerwca 2012 r. 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

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

29 czerwca 2012 r. 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. Oddano 13 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE                                

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 

 Głos zabrała pani Izabela Kmiecik vel Kaczmarek Główny Księgowy Urzędu. 

Przedstawiła w skrócie informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 

(informacja została zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy),              

a następnie odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii             

o przedłożonej przez Wójta Gminy Ustronie Morskie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy za I półrocze 2012 roku (pismo 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 AD. 3.  INFORMACJA Z PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA DO ROZPOCZĘCIA 

ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 

Przedstawione informacje stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego protokołu. 

 AD. 4. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Radna Irena Krawczyk zapytała panią Dyrektor Przedszkola czy główna księgowa 

zatrudniona jest na pełny etat? W odpowiedzi usłyszała, że tak. 

 Radny Andrzej Basarab zapytał jaką ilość światła wykazał jego pomiar w przedszkolu, 

oraz jaka jest norma? Pani Dyrektor odpowiedziała, iż nie ma ze sobą tych danych. 

Zobowiązała się, że przygotuje odpowiedź i przedstawi przy kolejnym spotkaniu. 

 AD. 5. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

a) Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok– przedstawiła 

Katarzyna Kruszyńska Skarbnik Gminy. 

DYSKUSJA - BRAK 
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Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXVIII/188/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 września 2012 roku                      

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

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b) druk nr 2–  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 

2012- 2025 – przedstawiła Katarzyna Kruszyńska Skarbnik Gminy. 

DYSKUSJA – BRAK 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXVIII/189/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 września 2012 roku                      

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

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) druk nr 3– w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego–  przedstawił Wójt Gminy Jerzy Kołakowski. 

DYSKUSJA – BRAK 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXVIII/190/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 września 2012 roku                      

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 AD. 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 5 do niniejszego protokołu. 

 Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy. Powiedział, iż Gwiaździsty Rajd Rowerowy 

Ścieżkami Powiatu Kołobrzeskiego o Puchar Bałtyku jest jutro i rozpoczyna się o godz. 10
00

. 

Następnie pan Wójt podziękował w imieniu całej Gminy Radnemu Stefanowi Dymańskiemu 

za organizację spotkania z Tomaszem Karolakiem. Wójt stwierdził, iż pan Karolak prezentuje 

ekstraklasę aktorską. Ponadto Wójt podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację 

dożynek. 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał o trzy spotkania pana Wójta: 06.07, 23.07                   

i 05.09. 

Wójt odpowiedział, iż pierwsze spotkanie dotyczyło pobrania upoważnień do dostępu do bazy 

System Informacji Oświatowej. Zmienił się regulamin dostępu do tej bazy. Upoważnienie             

do dostępu ma wójt, dyrektorzy jednostek oświatowych i pani Grażyna Jagiełowicz. Celem 

drugiego spotkania, o które pytał Radny było podpisano umowę o przystąpieniu do programu 

w sprawie budowy placów zabaw. Spotkanie 5.09 dotyczące taryf za dostarczanie wody                  

i odprowadzanie ścieków zwołane było na wniosek Burmistrza pana Miśko. Chodziło o to, 

aby dogadać się jednak co do taryf. Projekt jest mocno zagrożony. Gminy będą musiały płacić 

wielomilionowe kwoty, jeśli dojdzie do jego upadku. Będzie to poważny problem. Na koniec 

pan Wójt dodał, iż doszły go słuchy, że gminy przegrały ze spółką proces taryfowy. 

Burmistrz Karlina nawoływał, aby zminimalizować kłopoty i dojść do porozumienia                   

w kwestii taryf. 

 Radny Stefan Dymański powiedział, że chciałby podziękować pani Uli 

Czachorowskiej za pomoc w organizacji spotkania z Tomaszem Karolakiem. Okazało się,              

iż pan Tomek dobrze pamięta Ustronie Morskie. Radny uważa, że z tej znajomości może 

narodzić się fajna współpraca. Spotkanie miało bardzo pozytywny oddźwięk wśród 

mieszkańców. Następnie Radny Dymański zapytał Wójta o nową gminę partnerską.                    

Jak nawiązała się znajomość, czemu ma służyć? Radny stwierdził, iż nic nie wie o nowym 

partnerze Gminy. 

Wójt Gminy odpowiedział, iż w sezonie pan Stanisław Agatowski zaaranżował spotkanie                

z Wójtem Mieściska, który przebywał u nas na wypoczynku. Spotkania było bardzo 

serdeczne. Gmina Mieścisko ma kontakty z miejscowościami w Niemczech i Holandii.            

Wójt dodał, iż we współpracy nacisk kładziony będzie przede wszystkim na wymianę 

młodzieży. Szkoła byłaby najbardziej zaangażowana. Następnie pan Wójt dodał,                         

iż przejazdem wstąpił do Mieściska. Nie zdążył jednak zbyt wiele zobaczyć. Jedno                       

co szczególnie utkwiło w pamięci to zakład aktywizacji zawodowej. Działa to na zasadzie 

spółdzielni socjalnej dofinansowanej w PFRON-u. Zatrudnione są przede wszystkim osoby 

niepełnosprawne. Wytwarzają one tam wiele różnorodnego towaru. Wójt Mieściska 
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powiedział, że gdy poszukiwano osób do pracy w tym zakładzie zarejestrowana w urzędzie 

pracy była tylko jedna osoba niepełnosprawna. Tacy ludzie wegetują w domu. Dla firm takie 

zakłady są dobrym i tanim rozwiązaniem, bo zmniejszają koszty, dla ludzi tam zatrudnionych 

są odskocznią od codziennego szarego życia pozbawionego sensu. Kolejną ciekawą rzeczą, 

która odbywa się w rejonach Mieściska to targi michałowskie. Udział w nich bierze bardzo 

dużo ludzi. Sprzedają tam swoje wyroby, różne cenne rzeczy, a dochód ze sprzedaży idzie             

na cel wskazany przez daną gminę. Na koniec Wójt powiedział, że chciałby zawiązać 

współpracę na dalsze lata, jeśli rada wyrazi taką wolę. To co dopiero się wydarzyło to na razie 

zalążek współpracy. 

 Radny Marek Rojek wrócił do spotkania w sprawie taryf za wodę i ścieki. Stwierdził, 

iż jesteśmy w tej kwestii zależni od Miasta i Gminy Kołobrzeg. Radny zapytał czy oni 

również byli obecni na spotkaniu? 

W odpowiedzi od pana Wójta usłyszał, iż obecny był pan Wiceprezydent Olichwiruk. Wójt 

poinformował, iż Prezydent Gromek powiedział, że doprowadzenie do wspólnej taryfy jest 

możliwe jednak potrzeba na to czasu. Wójt uważa, że jeśli nie będzie się rozmawiać to będzie 

trzeba zwrócić pieniądze. Powinno się dojść do porozumienia. 

 Radny Dymański ponownie zabrał głos. Powiedział, iż wie, że od października ma 

ruszyć grupa teatralna. Jednak zajęcia będą tylko dla gimnazjalistów. Dodał, iż chciał zadać 

pytanie panu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, jednak nie ma go dziś. Radny zapytał 

dlaczego tylko tą jedną grupę wzięto pod uwagę? 

Wójt odpowiedział, iż pan Dyrektor prosił, aby wszelkie pytania kierować do niego                     

na piśmie, dziś na sesji nie mógł być. Następnie pan Wójt dodał, że nie wie dlaczego tylko dla 

dzieci gimnazjalnej będą zajęcia. 

Pani Skarbnik podpowiedziała, że w tej chwili nie ma innej możliwości. Jednak pan Dyrektor 

zadeklarował, iż w nowym roku zaplanuje więcej środków na ten cel. 

Przewodniczący Rady zaproponował, aby tematem tym zajęła się Komisja Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego. 

 Radny Saraban poprosił o opowiedzenie o ustaleniach na wyjeździe do Greifswald. 

Wójt Gminy powiedział, że w delegację pojechali tylko pracownicy, On oraz Jego małżonka, 

ponieważ było wielu chętnych. Głównym tematem wyjazdu była infrastruktura sportowa                

i rekreacyjna. Delegację z Ustronia Morskiego interesowały najbardziej baseny. Wyjazd 

polegał przede wszystkim na odwiedzinach różnych miejsc sportowo- rekreacyjnych.                

Wójt powiedział, iż był zdziwiony, gdy podczas odwiedzin basenu w dużym mieście – 60 000 

mieszkańców, obecnych było na nim tylko kilka osób. Dodał, iż ciekawym pomysłem,             

który warto było by spróbować kiedyś zrealizować u nas, jest wypływanie z basenu krytego 

do basenu otwartego na zewnątrz w zimę. Jest to dobry pomysł, efektywnie to wygląda, nie 

trzeba wtedy wylewać wody na zimę i zamykać tej części basenu. Na koniec pan Wójt 

powiedział, iż poprzednio na takim wyjeździe studyjnym byli radni, tym razem pojechali 

urzędnicy. Stwierdził, że trzeba się tak dzielić, aby było sprawiedliwie 
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Przewodniczący Rady zabrał głos jako kolejny. Powiedział, iż w Biurze Rady nie pojawiła się 

informacja o tym wyjeździe. Stwierdził, że pan Wójt nie powinien sam ustalać składu na takie 

wyjazdy. Tradycją było, że organizowało się takie sprawy razem i do tej pory nie było z tym 

problemu. Następnie pan Przewodniczący zapytał dlaczego nie pojechał nikt na dożynki                

do gminy partnerskiej Ustroń? Pani z Biura Rady zbierała informację kto chciałby pojechać,   

a w gruncie rzeczy wyjazd został odwołany. 

Wójt odpowiedział, że nie przypomina sobie, aby wyjazd był odwołany, pojechali strażacy. 

Następnie stwierdził, iż nie jest dobrą praktyką łączenie delegacji radnych z urzędnikami. 

Wójt jest za tym, aby to rozdzielać. Wyjaśnił, że słyszał od urzędników, iż krępują ich takie 

wyjazdy. Wójt zaznaczył, iż nikt nie mówi, aby radni w ogóle nie jeździli. Partnerstwo nie 

polega na wymianie rady, ale też sołtysów i pozostałych grup, np. strażaków. Ostatnio 

strażacy brali udział w wyjeździe do Ustronia. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż mówiąc o odwołanym wyjeździe nie chodziło o ten ostatni 

wyjazd. Miał na myśli wyjazd na dożynki w sierpniu. 

Radny Rojek powiedział, że wpisał się na listę chętnych na wyjazd na dożynki. Nikt nie 

pojechał jednak ze względu na dużą liczbę chętnych. Radny uważa, iż jeśli Wójt wybrałby 

kogoś innego to pozostali na pewno by zrezygnowali. Radny dodał, że Jego zdaniem chodziło 

o brak pieniędzy na wyjazd. Na koniec Radny Rojek powiedział, że na wyjazd zaproszonych 

było kilka osób, koszty nie były aż takie duże. 

Wójt odpowiedział, iż mógł na ten wyjazd zaprosić sołtysów. Dodał, że ten kto zaprasza 

również ponosi koszty w związku z przyjazdem delegacji. Wójt stwierdził w związku z tym, 

iż jeden wyjazd starczy. Niepotrzebne jest nadmierne obciążanie partnerskich gmin. 

Przewodniczący odparł, iż skoro zaprosili nas to powinno się zorganizować wyjazd. Chodzi               

o zasadę. Trzeba współpracować, a nie lekceważyć gminy partnerskie. 

Wójt odpowiedział, iż to, że nikt od nas nie pojechał było uzgodnione z wójtem tamtej gminy. 

Przewodniczący powtórzył, iż chodzi o zasadę. Następnie stwierdził, że szukamy nowych 

partnerów, a zapominamy o starych. Na wyjazdy delegowani są zazwyczaj strażacy,                 

a w Gminie aktywne są również inne grupy, np. szkoła i sołectwa. Na koniec pan 

Przewodniczący stwierdził, że oficjalne delegacje powinny być uzgadnianie. 

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

 Jako pierwsza głos zabrała pani Sołtys Wsi Gwizd Lena Jastrzębska. Podziękowała 

Wójtowi oraz radnym za działania związane z drogą w Gwiździe. To jest priorytet 

tamtejszych mieszkańców. Zapytała czy istnieje możliwość wyremontowania drogi do końca? 

Następnie dodała, że przejazd przez tory w Gwiździe jest bardzo niebezpieczny. Pani Sołtys 

zaproponowała jego zabezpieczenie w postaci rogatek lub sygnalizacji świetlnej. 
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Wójt odpowiedział, iż zabezpieczenie tego przejazdu jest w planach. Na razie przejazd nie 

zostanie zlikwidowany. Najprawdopodobniej zostanie wykonana tam pulsująca sygnalizacja 

świetlna. Jeśli chodzi o dalszy remont drogi to wymaga to odrębnych negocjacji. Może uda 

się zdobyć jakieś środki, chociaż na wyprofilowanie drogi. Na koniec pan Wójt powiedział,   

iż dziś jest ostatni dzień na składanie wniosków o zmianę studium. Dodał, iż wpłynęło 

stosunkowo niedużo wniosków. 

 Jako kolejna o głos poprosiła pani Urszula Różycka. Przewodniczący Rady jednak nie 

udzielił pani głosu, ponieważ głos mieszkańców był zaplanowany na początku posiedzenia             

i już minął. To jest jedyny moment, w którym mieszkańcy podczas obrad mogą zabrać głos. 

 AD. 9. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanego na dzisiejsze posiedzenie  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XXVIII Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 12
30

- 14
15

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


