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PROTOKÓŁ NR XXVIII/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 LISTOPADA 2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXVIII Sesję Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim. Powitała serdecznie Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Radnych, 

Kierowników jednostek oraz przybyłych gości.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt jest na urlopie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nastąpi zmiana 

porządku posiedzenia w związku z tym, że jest połączenie z Paniami z Białegostoku w spr. 

druku nr 4. Zaproponowała zamienić porządek posiedzenia, druk nr 4 przełożyć na pozycję 

pierwszą, druk nr zrobić 2, druk nr 2 zrobić 3, druk nr 4 zrobić 5.  Oznajmiła, że jest 

obecnych 14 Radnych (nieobecny Radny Zenon Wajgert – lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu). 

 

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad: 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

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

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o liczenie głosów Radnego 

Andrzeja Basarab. 

Radny Andrzeja Basarab podziękował.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o liczenie głosów Radnego 

Stanisława Bębna. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że swoje zdanie już wyraził.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ostatnio liczyła głosy 

Radna Kręglewska, a następną osobą na liście obecności jest Radny Marek Leciaho. 

Radny Marek Leciaho wyraził zgodę.  

 

c. Przyjęcie protokołów:  
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nr XXV z XXV sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2016 roku; 

Radna Marzena Molcan zapytała, czy do protokołu z 30.09.2016 roku został dołączony 

załącznik, list, który odczytała Przewodnicząca w imieniu Klubu Porozumienie Razem. Miał 

on być podpisany przez wszystkich członków Klubu.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że załącznika nie ma. 

Radni wyrazili się jednogłośnie, byli przy czytaniu listu. 

 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że jak Radny Basarab zadał pytanie, kto podpisał list 

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że wszyscy członkowie Klubu podpisali. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że tak, ale do protokołu 

nie potrzeb załącznika.  

 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że powinien być załącznik. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie ma załącznika.  

 

DOSZEDŁ RADNY ZENON WAJGERT 

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXV sesji Rady Gminy z dnia 30 września 

2016 roku: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Protokół został przyjęty większością głosów. 
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nr XXVI z XXVI sesji Rady Gminy z 24 października 2016 roku;  

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu nr XXVI z XXVI sesji Rady Gminy z 24 

października 2016 roku; 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Protokół został przyjęty większością głosów. 
 

nr XXVII z XXVII sesji Rady Gminy z 31 października 2016 roku;  

 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu XXVII z XXVII sesji Rady Gminy 

z 31 października 2016 roku;  

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za” 

Protokół został przyjęty przez aklamację.  

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że do 29.11. włącznie Pan Wójt jest na 

urlopie, a od wczoraj przebywa w szpitalu.  

Radny Marek Leciaho zapytał, na jakiej zasadzie występuje zastępstwo za Pana Wójta osób, 

które są zatrudnione w urzędzie np. Pana Sekretarza. Dopytywał, czy jest to zarządzenie, czy 

Pan Sekretarz może zastępować Pana Wójta. 
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Mecenas Winicjusz Staszewski  powiedział, że przedłożone projekty są projektami 

organu wykonawczego, czyli Wójta. Dodał, że w przypadku, kiedy Wójta nie ma powinny 

zastępować go osoby, przez Wójta wskazane, które maja stosowne upoważnienia do 

konkretnego zastępowania na sesji czy też upoważnienia ogólne. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy takie zarządzenie zostało wydane przez Wójta, jaki jest 

status prawny osób, które w tym momencie będą reprezentowały Wójta.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że od początku poprzedniej kadencji od 

stycznia 2011 roku, ma upoważnienie w pełnym zakresie oprócz spraw kadrowych, nie może 

zatrudniać ani zwalniać pracowników. Dodatkowo zostało wystawione upoważnienie na czas 

nieobecności Wójta do spraw związanych z projektem budżetu gminy na rok 2017. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy nie powinno być to w postaci zarządzenia, bo w 

zarządzeniu nie ma. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że to kwestia ustalenia i uregulowania w gminie. 

Może być w formie zarządzenia, w formie ustnej. Dodał, że nie ma narzuconego obowiązku 

wydawania zarządzenia. W gminie Wójt wydał upoważnienie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że pytał Pana Sekretarza czy ma upoważnienie w 

konkretnej sprawie. W tej chwili jest sesja Rady Gminy, jeśli Wójt jest nieobecny to trudno, a 

jego zdaniem, jak nie ma zarządzenia powinno być jednorazowe upoważnienie, które 

upoważnia Pana Sekretarza do reprezentowania Pana Wójta dnia 29.11.2016 roku na sesji 

Rady Gminy. Nie rozumie, co to jest upoważnienie ustne, musiałby być Wójt na sesji i 

powiedzieć, że upoważnia do reprezentowania go przez Pana Sekretarza.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy nie ma 

na sesji Pana Wójta i jest on z Panią Skarbnik starając się Wójta reprezentować godnie. 

Zapytał, czy w dniu dzisiejszym będzie podejmowane jakieś zobowiązanie finansowe, i 

potrzebne będzie odrębne upoważnienie w stosunku do jego osoby, bo niejednokrotnie działo 

się tak, że odczytywał sprawozdania Wójta nawet w jego obecności.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że Wójt na urlop nie wybrał się wczoraj, miał urlop 

zaplanowany i było to wiadome. Zapytał, czym kierowała się Pani Przewodnicząca, że termin 

sesji został ustalony na 29.11.2016 roku, a Wójt gminy wraca z urlopu 30.11.2016 roku. 

Dopytywał, czy nie można było tego zsynchronizować, by Wójt był obecny.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że gdyby było wydane zarządzenie, że Pan Wójt 

przebywa na urlopie nie byłoby żadnego problemu. Zarządzenia nie wydano, nie wiadomo, 

kto w trakcie urlopu reprezentował Wójta. Dopowiedział, że skoro nie było Pana Wójta to, z 

kim, można było uzgadniać termin.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy było potrzebne zarządzenie, czy nie wystarczył podany 

Pani Przewodniczącej termin, od kiedy, do kiedy Pan Wójt jest na urlopie.  
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Radny Marek Leciaho zapytał, od kiedy Wójt jest na urlopie, skąd ludność ma wiedzieć, że 

Wójt jest na urlopie. Dopytywał, na jakiej podstawie może to stwierdzić. Jeżeli byłoby 

w zarządzeniu to by wiedział, że obowiązki Wójta pełni dana osoba. Powiadomił, że ostatnie 

zarządzenie między 30 sierpnia, a 1 września jest puste.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dobrym zwyczajem jest ustalanie z 

terminu sesji Przewodniczącego Rady z Wójtem. Nigdy nie było tajemnicą i nikt z 

pracowników nie robi tajemnicy, że Wójt od 1 listopada do 29 jest na urlopie. Uzupełnił, że 

na wniosku urlopowym podpisuje zastępstwo za Wójta, wniosek również może przynieść do 

wglądu wraz z upoważnieniami.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że kierowała się tym, że 

mogło coś się zdarzyć, że coś by było niedopracowane i trzeba by było przełożyć. Zawsze jest 

sesja na przed ostatni dzień miesiąca. 

Radny Denis Tomala zapytał, w jakim zakresie Wójt może upoważnić Pana Sekretarza bądź 

Panią Skarbnik. Czy jest jakaś podstawa prawna upoważniająca do zmian w budżecie. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że nie musi się zastanowić. Nie jest w stanie 

odpowiedzieć teraz. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że autopoprawkę przygotował Pan Wójt, czyli był w 

Urzędzie i mógł przygotować upoważnienie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gdyby przewidział taką sytuację na pewno 

by to zrobił. Poprosił o podstawę prawną, która tworzy z prośby obligo. Powiedział, że można 

prosić tak samo jak Urząd, który wystosowuje do Pana Przewodniczącego Klubu 

Porozumienie Razem pisma, które pozostają bez odpowiedzi. Jest to kwestia dyskusyjna tak 

samo, jak sprawozdania międzysesyjne Pani Przewodniczącej Rady.   

Radny Zenon Wajgert powiedział, że pomoże dojść Don sytuacji, gdzie nie ma Pana Wójta, 

jest Pan Sekretarz i Pani Skarbnik. Radni nie mają upoważnienia od Pana Wójta, Pan 

Sekretarz jest na wypowiedzeniu, powie coś na złość i Radni podejmą mylną uchwałę, na 

którą Wójt by w życiu nie wyraził zgody. Oznajmi, że gdyby Radni mieli upoważnienie na 

piśmie nie ma żadnych wątpliwości.  

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że Radni pracują na materiałach, które zostały 

im przekazane, Radni są władni nad projektami uchwał. Mogą je przyjąć w formie, jakiej 

przedstawił Wójt, mogą cokolwiek w nich zmienić. Wiadomo, że jak Radni próbują coś 

zmienić pytają o zgodę Wójta, w tym przypadku mógłby być problem, bo ktoś z osób 

zastępujących Wójta mógłby nie wyrazić zgody na to, a Wójt w przyszłości mógłby się 

zgodzić. Dodał, że zdanie osób, które zastępują Wójta może być nieistotne, aczkolwiek 

zawsze istnieje wątpliwość. Dopowiedział, że skoro jest wątpliwość trzeba na przyszłość 

wymagać, żeby upoważnienie było pisemne.  
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Radna Zofia Majewska powiedziała, że zrozumiała Pana Sekretarza, że ma upoważnienie 

stałe.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odczytał upoważnienie z 10 stycznia 2011 roku, gdzie na 

podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia się Pana Tomasza Groblę 

– Sekretarza Gminy Ustronie Morskie do wykonywania wszystkich moich zadań, z 

wyłączeniem decyzji w sprawach kadrowych pracowników urzędu gminy i kierowników 

jednostek samorządowych. Upoważnienie wydaje się na czas nieokreślony. Odczytał 

upoważnienie z dnia 28 kwietnia 2011 roku, gdzie na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym upoważnia się Pana Tomasza Groblę do podpisywania 

z upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie  

- wszelkich umów, zleceń i zamówień - czynności prawnej, które mogą spowodować 

powstanie zobowiązań pieniężnych do wysokości zgodnej z zatwierdzonym planem 

finansowo-rzeczowym jednostki, 

- wszelkich sprawozdań budżetowych, finansowych i pozostałych sporządzanych przez Urząd 

Gminy, 

- faktur, rachunków, list wynagrodzeń oraz przelewów i dyspozycji wypłaty środków na 

podstawie dokumentów KW podczas czasowej nieobecności Wójta gminy np. urlop, 

szkolenia, narady, choroba i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe. Jednocześnie zwracam 

uwagę, że wszelkie wykonywane operacje gospodarcze i dyspozycje płatnicze muszą mieć 

zabezpieczenie w ramach budżetu jednostki – Urząd Gminy Ustronie Morskie. Ponadto 

zobowiązuję Pana do przestrzegania przepisów ww. ustawy o finansach publicznych. Za 

prawidłowe wykonywanie ww. upoważnienia ponosi Pan odpowiedzialność za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych. Odczytał wniosek o udzielenie urlopu z dnia 31.10.2016 

roku Wójta Gminy, okres urlopu od 02.11.2016 roku do 29.11.2016 roku, gdzie przyjmuje 

zastępstwo Tomasz Grobla. Przekazał kartę urlopową do wglądu.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że działa komisja doraźna statutowa. Zaprosił Radnych 

na komisję statutową, gdzie przydadzą się hasła, które porusza Radny Wajgert. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał (załącznik 

nr 2 do protokołu), postępowanie przetargowe (załącznik nr 3 do protokołu). Zgodnie ze 

zobowiązaniem z poprzedniej sesji przedstawił przetargi na zbycie nieruchomości gminnych 

w okresie od 27.06.2016 do 30.09.2016 (załącznik nr 4 do protokołu). 

1. Głos mieszkańców. 

Pan Grzegorz Pytlach powiedział, że przykro mu, że musi zabierać Radnym czas, ale nie 

jest w stanie poradzić sobie sam z problemem. W maju 2014 roku gmina wybudowała 

fragment drogi Akacjowej na działce 562, następnie w październiku 2015 roku Wójt Gminy 

wydał decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego na cele tzw. rozmieszczenia 

infrastruktury i zezwolił na prace budowlane, natomiast nałożył na inwestora, czyli na MWIK 

obowiązek przywrócenia działki do stanu pierwotnego. Prace zakończono, wybudowano 
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infrastrukturę w postaci wody i kanalizacji. Dnia 19 sierpnia, 24 sierpnia, 1 września, 5 

września i 16 września prosił o podanie terminu przekazania drogi, odbioru przez Gminę 

drogi, ponieważ w trakcie prac drogę zdemolowano. Całe nakłady, które Gmina poniosła 

przestały istnieć, droga przestała być drogą, jest to pas pokryty gliną i błotem. Oznajmił, że 

nie można się doprosić ze strony Urzędu interwencji, z tego, co ustalił w Wodociągach żadne 

roszczenie nie zostało skierowane. Dodał, że próbowano wymusić pewnego rodzaju działania 

na Urzędzie, zastrzegając, że mieszkańcy poniosą koszty dostosowania terenu do wyjazdu, ale 

nie otrzymał na ostatnie pismo odpowiedzi. Pan Sekretarz zajął stanowisko na ostatniej 

komisji rewizyjnej, że takich roszczeń nie ma i gmina nie zamierza zwracać kosztów 

związanych z naprawami. Podkreślił, że nie pozostaje nic innego jak apelować do Radnych, 

aby zmotywować Urząd, aby materiały niezbędne przygotować tym bardziej, że decyzja 

administracyjna wydana przez Urząd nakłada obowiązek przywrócenia. Zapytał, czy ma 

przywozić błoto na podwórko, czy Urząd ma zamiar coś z tym uczynić. Oznajmił, że nie 

oczekuje się asfaltu, tylko tego, żeby doprowadzić nieruchomość do takiego stanu, w jakim 

była przed inwestycją.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie spodziewał się, że będzie poruszany 

ten temat. Dodał, że ma całą dokumentację z postępowania związanego z komunikacją, 

zajęcie pasa drogowego przez spółkę, materiały zdjęciowe przed realizacją i po realizacji 

zadania, po tym jak Gmina wzywała spółkę MWIK. Oznajmił, że Gmina odmówiła odbioru 

tej drogi po wykonaniu realizacji, jak ponownie firma, która realizowała zadanie chciała 

uzupełnić materiał w tej drodze i doprowadzić ją do należytego stanu. Dopowiedział, że Pani 

Magdalena Kołosowska odebrała z firmy Sztrabak, która ma podpisaną z Gminą umowę na 

utrzymanie dróg gruntowych kosztorys. Przypomniał, że przesuwano środki, bo Pan Wójt do 

budżetu na 2016 rok wnioskował o wyższą kwotę na remonty bieżące dróg. Kwota w 

wysokości 160 000, 00 zł jest niewystarczająca, żeby utrzymywać drogi. W latach 2011-2012 

była to kwota prawie 300 000, 00 zł, a i tak mieszkańcy nie wszyscy nie byli zadowoleni, bo 

nie spełniało to standardów, oczekiwań, które mają mieszkańcy. Pieniądze zostały obniżone 

przez część grupy Radnych, którzy stwierdzili, że na wydatkach bieżących nie potrzeba takich 

pieniędzy, tylko wystarczy 160 000, 00 zł na utrzymanie bieżące, a w trakcie roku zostały te 

środki zwiększone. Podkreślił, że Wójt może planować, ale ostateczna decyzja, co do kwoty 

należy do Radnych. Przypomniał, że Pan Wójt nie może przesuwać między paragrafami od 

tego roku, też jest to zależne od Rady. Powiedział, że Gmina nie jest w stanie sprostać 

wszystkim oczekiwaniom, ale mając kosztorys, gdzie jest również droga w Rusowie, 

Gwiździe, Chrobrego, zapewnia, że oba te zadania zostaną do końca roku zrealizowane. 

Powiedział, że jest dużo podmiotów i osób, które czekają, a są to tereny bezpośrednio 

zasiedlone. Dodał, że wystąpił Pan Pytlach w sprawie strefy zamieszkania, wprowadzenia 

dodatkowego oznakowania. Teren ten jest rozwojowy, działki cieszą się zainteresowaniem. 

Sprawa ta została przekazana na komisję do powiatu, odpowiedź jest już przygotowywana 

wraz z uzasadnieniem.  

Pan Grzegorz Pytloch powiedział, że czeka na odpowiedź od sierpnia. Dodał, że bardzo 

dziękuje i bardzo się cieszy, że zostanie to wykonane natomiast nie rozumie, dlaczego gmina 

będzie za to płacić, ponieważ decyzja, którą podpisał Pan Sekretarz 6 października stwierdza, 
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że jeżeli strona nie dopełni warunków określonych w decyzji, w drodze decyzji 

administracyjnej organ nakaże przywrócenie do stanu pierwotnego. Środki powinien 

zapewnić wykonawca bądź inwestor i by dyskusji całej nie było. Podziękował za wyjaśnienie, 

dodał, że ma nadzieję, że Chrobrego do końca roku będzie zrealizowana.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że chciał zapytać, do kogo należy działka 

przekopana przez wodociągi i dlaczego gmina ma naprawiać na własny koszt. Dodał, że z 

rozmowy uzyskał odpowiedź.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że chętnie przygotuje odpowiedź w oparciu o 

Pana Stefana, który nadzorował pracę wodociągów i Panią Magdę Kołosowską, aby uzupełnić 

wiedzę Radnego.  

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminu Ustronie Morskie na lata 2016-

2020+” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że za nim 

połączy się z firmą zewnętrzną z Białegostoku, która jest odpowiedzialna za przygotowanie 

merytoryczne dokumentów strategicznych „Strategii Rozwoju Gminu Ustronie Morskie na 

lata 2016-2020+” chce dodać, że firma jest również autorem planu rozwoju lokalnego 

2016-2020 o czym Radni będą rozmawiać w innym terminie, ponieważ dokument jest 

w RDOŚ poddawany opinii. Powiedziała, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 cytowanej ustawy 

o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie 

programów gospodarczych. Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+ 

jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy 

finansowej na lata 2016 - 2020. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru 

funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz bilansu 

strategicznego w kategoriach mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT), 

a także analizę środków niezbędnych do skutecznego wdrożenia strategii. Opracowanie 

obejmuje koncepcje funkcjonowania Gminy Ustronie Morskie na najbliższe lata ze 

wskazaniem jej wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy 

rozwojowych. Strategia Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+ daje 

możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez 

różne formy współdziałania i jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej. 

Jej opracowanie jest niezbędne, ponieważ tworzy platformę współdziałania wszystkich 

zainteresowanych, w szczególności samorządu, przedsiębiorców, organizacji społecznych i 

oczywiście mieszkańców gminy. Niezbędność posiadania Strategii wynika z formalnej 

podstawy do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze źródeł unijnych. 

Dokument został opracowany z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań oraz przy 

wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Gminy Ustronie Morskie oraz był 

poddany konsultacjom społecznym. Autorem opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016 – 2020 + jest firma e – Infolex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 
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71, lok. 2.48, 2.49, 15 – 540 Białystok. Połączyła się z Panią Dr. Agnieszką Daniluk, która 

dokument przygotowała. 

Dr. Agnieszka Daniluk przywitała wszystkich zgromadzonych. Powiedziała, że wraz z Panią 

Dr. Karbon - Wasiluk chciałaby się odnieść do komisji i tabeli nr 66.  

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że główna 

dyskusja na ostatniej komisji dotyczyła tabeli nr 66 – finansowani i współfinansowania 

programów i projektów unijnych w gminie Ustronie Morskie.  

Pani Dr. Karbon – Wasiluk powiedziała, że dane, które zostały zawarte w tabeli nr 66 – 

wartość projektu, która została zrealizowana bądź wartość umów, które zostały podpisane do 

realizacji projektów dały możliwość odniesienia i są to dane wygenerowane z banku danych 

lokalnych, które prowadzi Urząd Statystyczny na podstawie danych, które są w Ministerstwie 

Finansów. Została podana informacja o narastającym przedstawieniu wartości, które dotyczą 

wydatków kwalifikowanych. Urząd statystyczny zbiera informacje często z tego, że w 

Krajowym Systemie Informatycznym, który służy do obsługi danych zgromadzonych do 

projektów umieszcza się dane odnośnie wartości przedstawionych podpisanych umów po 

ocenie formalnej oraz projektów zakończonych współfinansowanych z funduszy unijnych. 

Może powstać sytuacja, że, mimo, iż projekt został rekomendowany do finansowania może 

nie dojść do sfinansowania tego projektu. Umniejszenie wartości wydatków kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych włącznie po ocenie formalnej są to dane wygenerowane ze źródła, 

 a gdyby Radni uznali, że jednak w innej konfiguracji ma zostać przedstawione to można 

spróbować wygenerować, ale są to dane wiarygodne z głównego Urzędu Statystycznego. 

Dr. Agnieszka Daniluk powiedziała, że również w dniu dzisiejszym sprawdziły czy te 

wartości się nie zmieniły i rzeczywiście są na tym samym poziomie, żadnego błędu 

merytorycznego nie ma. 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że nie ma 

żadnych uwag. Podziękowała Paniom za wyjaśnienia. Dodała, że będą się Radni z Paniami 

widzieć przy okazji uchwalenia Programu Lokalnego Gminy.  

Dr. Agnieszka Daniluk podziękowała za współpracę Pani Uli, gdyż jej pomoc przy 

tworzeniu dokumentu jest nieoceniona. Podziękowała i życzyła dalszych owocnych obrad. 

GŁOSOWANIE - projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy 

Ustronie Morskie na lata 2016-2020+” 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 11 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 
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 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XXVIII/189/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminu Ustronie Morskie na lata 

2016-2020+” została przyjęta większością głosów. 

 

Druk nr 2 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła autopoprawkę, gdzie w dziale 852 

Pomoc społeczna  

 11 500, 00 zł zasiłki stałe celowe – zadanie własne, środki na pokrycie wypłaty 

zasiłków celowych i celowych specjalnych (założenie planu było niedoszacowane w 

wyniku obowiązku opłacenia za mieszkanców Gminy w ośrodku MONAR oraz 

dokonanie pogrzebu osoby bezdomnej) 

  - 15 500, 00 zł zasiłek stały – własny, przeniesienie kwoty do działu 85216 §3110 

świadczenia społeczne, 

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 

 Zabezpieczenie kwoty 4 000, 00 zł stypendia szkolne własne, zwiększenie planu 

stypendia szkolnego (dotacja otrzymana z Kuratorium Oświaty nie pokrywa się w 

całości potrzeb) 
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Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok z tego: zmniejszenie 

wydatków bieżących o kwotę 10.600,00 zł, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 

10.600,00 zł.  

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział  750 Administracja publiczna 

·10.000,00 zł koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na dopłatę do składki 

członkowskiej dla Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" 

w Kołobrzegu, zgodnie z podjętą przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą 

z dnia 07.11.2016 r., 

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

·- 15.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu sprzętu dla Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu - patrz wydatki majątkowe, 

Dział  757 Obsługa długu publicznego 

·- 10.000,00 zł korektą planu wydatków dot. ewentualnych spłat pożyczek i kredytów 

poręczonych przez Gminę, 

Dział 852 Pomoc społeczna 

· - 4.000,00 zł  korektą planu wydatków dot. opłat za podopiecznych przebywających 

w Domach Pomocy Społecznej, 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

· 4.000,00 zł  zabezpieczeniem planu wydatków na stypendia szkolne (otrzymana dotacja nie 

pokrywa w całości potrzeb), 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

· 4.400,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów 

muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA  stanowiących wydatek bieżący.  

Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

·15.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu sprzętu dla Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w postaci zakupu motopompy 

szlamowej oraz wentylatora oddymiającego, 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

·- 4.400,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zakupu instrumentów 

muzycznych dla Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA  stanowiących wydatek bieżący. 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami po stronie dochodów budżetu w 

kwocie 32.883.464,86 zł, i po stronie wydatków budżetu w kwocie 31.851.855,24 zł, 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uchwała nie była 

opiniowana.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest zapis zasiłki stałe celowe. Zapytał, co to oznacza. 

Dodał, że o ile wie, występują tylko zasiłki stałe. Dopytywał, czy są to zasiłki wypłacane ze 

środków gminy czy z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. 

Dodał, że jeżeli ze środków gminy, to prosi, aby poszukać oszczędności w planie rzeczowo 

finansowym i zaproponować przeniesienie po stronie dochodów kwotę przyznaną przez 
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Wojewodę Zachodniopomorskiego. Powiedział, że co do kwoty 15 500, 00 zł, jeżeli dobrze 

zrozumiał ustawę o pomocy społecznej to jest to zadanie własne gminy dofinansowane 

w 100 % z budżetu państwa. Oznajmił, że nie widzi zwiększenia dochodów o przyznanie 

dotacji. Pytał, czy jest to zgodne z prawem. Jeżeli tak to prosi o opinię prawną. Powiadomił, 

że do działu 854 ma te same pytania.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

wniosek wpłynął tak późno, ponieważ czekała na decyzję Wojewody. Zmiany są bardzo 

istotne dla płynności działania jednostki i są to zmiany pomiędzy paragrafami w ramach 

budżetu, nie chce dodatkowych pieniędzy. Powiedziała, że na 11 500, 00 zł wchodzi opłata za 

pogrzeb osoby bezdomnej, opłaca za cały rok w Monarze w Szczecinku jednej z osób ok. 

800, 00 zł miesięcznie. Powiadomiła, że zasiłki stałe są dotacją Wojewody w proporcjach 80-

20 wkładu własnego, jest możliwość przesunięcia, ponieważ są oszczędności. Powiedziała, że 

czekała na informację od Wojewody, co do wysokości dotacji, bardzo istotna zmiana jest na 

paragrafach dot. stypendiów. Na tę chwilę 52 decyzje czekają na podpisanie, 15 grudnia 

planowana jest wypłata, są to stypendia dla najuboższych rodzin.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy funkcjonuje w prawie zasiłek stały celowy. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

nie. Jest to przejęzyczenie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 85214 § 3110 tzw. zasiłki celowe 

są to zasiłki na opał, na leki, artykuły spożywcze, opłaty za przebywanie dzieci w internacie, 

w placówkach wychowawczych. Dodała, że opłata za przebywanie jednej osoby w placówce 

MONAR jest to kwota prawie 900, 00 zł, co daje rocznie 10 800, 00 zł w związku z tym jest 

to zasadne. Niepokojące jest 852 16 § 3110, że jest 80 % do 20 % jest to kwota 104 945, 00 zł 

i zostanie 5 500, 00 zł. Dopowiedziała, że jeżeli weźmie się z dotacji to nie ma 20 %. Są to 

stypendia dla dzieci i była zaplanowana wyższa kwota, natomiast dotacja od Wojewody 

została przyznana niższa niż był złożony wniosek. Dodała, że należałoby zabezpieczyć 

4000, 00 zł, ponieważ brakuje tych środków. Może się zdarzyć, że nie będzie przesunięć, 

jeżeli zostanie zwiększona dotacja, ponieważ na tę chwilę zostaje po zmianie 110 000, 00 zł 

przy 104 000, 00 zł dotacji Wojewody, natomiast 5 500, 00 zł to wkład własny. Biorąc pod 

uwagę proporcje 80 % do 20 % brakuje 15 000, 00 zł.  

Radny Marek Leciaho zapytał, kto popełnił błąd.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że rozmawiała z Panią 

Przewodniczącą, że jak wnioski wpłyną do 10 listopada to zostaną zaopiniowane przez 

komisję budżetu, wniosek wpłynął 14 listopada, 15 został wysłany do RIO, więc nie został 

uwzględniony do zmian w budżecie. Pani Kierownik interweniowała, aby zmianę 

przedstawić, jako autopoprawkę. Poprosiła o przerwę, aby mogła sprawdzić wyliczenie, 

ponieważ 110 000, 00 zł w proporcji 80 % do 20 % i będzie brakować.  
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

zmarła Pani Barbara Sobczyk. Poprosiła o minutę ciszy. 

Uczczono minutą ciszy Panią Barbarę Sobczyk – Ruchniewicz. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zweryfikowała środki 85216. 

Dodała, że jeżeli zostanie ściągnięte 15 500, 00 zł będzie brakowało, dlatego zwraca się 

z prośbą, aby uwzględnić zmianę dot. autopoprawki kwoty 4 000, 00 w dziale 85415 w § 

3240 kwotę 4 000, 00 zł, przenieść z zakupu usług pozostałych z 85202 § 4330 opłaty za 

domy pomocy społecznej. Natomiast dział 852 Pomoc Społeczna żeby nie był przez Radnych 

uwzględniany.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy stypendia to zadania własne dofinansowane przez budżet 

gminy, czy zlecone gminie.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

jest to jedno z zadań zleconych, wskaźnik G gminy decyduje o tym, jakie środki są 

przyznawane. Gmina ma wysoki wskaźnik i co roku trzeba dokładać środki. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że do 30.11 można występować do Wojewody o dotację. 

Dopytywał, czy Pani Kierownik wystąpiła z wnioskiem. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

zawsze ubiega się o dotację w stosownych terminach, stąd wniosek do Rady, ponieważ 

czekała na informację od Wojewody. Wystąpiła z wnioskiem we wrześniu, 14 listopada 

dostała odpowiedź. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że 14 dostała Pani Kierownik odpowiedź, a dzisiaj jest 

29. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pani Skarbnik powiedziała, żeby odrzucić dział 852, a 

przyjąć 854. Dodał, że autopoprawka jest Pana Wójta i znowu jest dylemat, albo Przyjma 

Radni autopoprawkę w całości, albo odrzucą. Powiedział, że Radny może wprowadzić, aby 

przegłosować. Pani Skarbnik nie wprowadza, a proponuje.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy przesunięcie dot. tylko budżetu GOPS. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli zostanie ściągnięte 15 000, 

00 zł to nie będzie proporcji 80 % do 20 % zgodnie z dotacją, która wpłynęła. Zasugerowała, 

żeby w dziale 854 edukacja opiekuńczo wychowawcza zabezpieczyć tylko 4 000, 00 zł na 

stypendia z paragrafu 852 02 4330 z opłaty za DPS. Dodała, że 11 000, 00 zł można 

uzupełnić w grudniu i zaopiniować na komisji budżetu.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że skupiono się na GOPS, a ma pytanie dot. administracji 

publicznej dział 750. Dodał, że deklarując chęć przystąpienia do Rybackiej Lokalnej Grupy 

Działania Morze i Parsęta zadeklarowała Gmina kwotę 15 000, 00 zł. Zapytał, czy kwota ta 

nie miała wystarczyć na działalność stowarzyszenia, jeżeli nie uzyskaliby jakichkolwiek 

środków. Wychodzi na to, że składki członkowskie blokują im działania. Stwierdził, że nie 

wiadomo ile lat gmina będzie w stowarzyszeniu, a co roku będzie dawać składkę 

członkowską, dopłacać do niej i nic nie będzie z tego miała.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że 10 000, 00 zł to dodatkowa składka. Oznajmił, że 

chciałby wiedzieć jak stowarzyszenie działa, ile ludzi zatrudnia na etacie. Poprosił 

o przedstawienie sytuacji RLGDMIP Radnego Iwańczyka, który jest przedstawicielem gminy, 

ponieważ przedstawiciele zarządu powinni najpierw wystąpić do gminy, a nie od razu 

podejmować uchwałę.  

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że chcą 10 000, 00 zł pożyczyć, ponieważ nie mają na 

utrzymanie biura. Dodał, że są przyznane z Urzędu Marszałkowskiego środki w wysokości 

1 100 000, 00 zł na utrzymanie na cztery lata, od każdej gminy pożyczają 10 000, 00 zł na 

pensje fi zwrócą w lutym.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

jest po rozmowie z księgową odnośnie proporcji 80 % do 20 %. Ustawa mówi, że Wojewoda 

może, ale nie musi. Okazało się, że w 100 % pokrywa, więc ta wersja, która pierwotnie była 

przedstawiona jest właściwa. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy nie ma już proporcji 80 % do 20 % czy jest już 100 %. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

Wojewoda może datować w 100 %. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli jest 852 3110 kwotę 

125 945, 00 zł, proporcje 104 945, 00 zł do 21 000, 00 zł środków własnych i ściągnie się 

15 500, 00 zł to zostaje 104 945, 00 zł do 5 500, 00 zł, czyli brakuje kwoty wkładu własnego. 

Poprosiła, aby przegłosować autopoprawkę – pokrycia 4 000, 00 zł na stypendia, a pozostałe 

wnioski zaopiniować na komisji budżetu.   

Radna Marzena Molcan złożyła wniosek o poprawkę do autopoprawki, w dziale 85415 

3240 edukacja, opieka wychowawcza plus 4 000, 00 zł i w dziale 85202 4330 domy pomocy 

społecznej minus 4 000, 00 zł.  

GŁOSOWANIE za zmianą 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwanczyk 
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 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

 

MORZE I PARSĘTA 

 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że nabór wniosków będzie w I kwartale 2017 roku, 

potrzeba 51 000, 00 zł, żeby ludzie otrzymali środki na wyjazdy i sprawy biurowe. Każda 

gmina deklaruje się, że pożyczy,  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, ile gmin należy. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że miasto Kołobrzeg, gmina Kołobrzeg, Rymań, 

Siemyśl, Gościno i Ustronie Morskie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie wie czy jest to kwestia przesunięcia czy 

pożyczenia. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Urząd też został postawiony pod ścianą, 

ponieważ pismo przyszło 10 listopada, a uchwały zostały podjęte, jako stowarzyszenie na 

walnym 7 listopada. W piśmie Pan Prezes pisze, że z niewiadomych powodów Ministerstwo 

Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowych do tej pory nie uruchomili przyznanych kwot 

finansowych stawiając stowarzyszenie w tak trudnej sytuacji budżetowej, należy nadmienić, 

że proceder wstrzymania dofinansowania dotyczy wszystkich jedno funduszowych rybackich 

grup działania w Polsce. W piśmie jest wyjaśnione, na co są potrzebne środki, jest również 

uchwała podjęta przez walne zebranie członków, gdzie stwierdza się, że dopłata będzie płatna 
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do dnia 7 grudnia, a zwrócona po uzyskaniu środków finansowych na wsparcie 

funkcjonowania stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania. Dodał, że ma informację 

od Marszałka Gemblewicza, że ma przyjść przyspieszenie od I kwartału od 2017 roku. 

Powiedział, że w Kołobrzegu odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów, gdzie był w 

imieniu Pana Wójta i zapytał, kiedy będą pieniądze na grupę rybacką. Marszałek 

odpowiedział, że jest to polityka centralna, co będzie wymagało od samorządów 

przyspieszenia wydatkowania środków przez samorządy. Dopowiedział, że gmina ma 

przygotowane pięć zadań inwestycyjnych: trzy zejścia na plażę i dwa place zabaw, które 

chciałaby przeprowadzić w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej. Na dzień dzisiejszy wiadomo 

już, że są za małe środki na programy. Stwierdził, że trzeba się starać o środki nawet, jeśli 

miałaby być zrealizowana jedna inwestycja w ramach tych środków.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pan Marek jest przedstawicielem gminy, walne 

zgromadzenie podejmuje uchwały. Zapytał, ile osób jest zatrudnionych na etacie, bo z tego, 

co kojarzy w poprzedniej grupie były dwie osoby etatowe. 

  

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że dwie osoby są na etacie. 

 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że trzy osoby są na etacie. Dodał, że wiedząc, że są 

mniejsze środki dofinansowania, niż w poprzednim rozdaniu, gdzie były wyższe środki 

należałoby szukać oszczędności. Podkreślił, że Pan Marek, jako przedstawiciel powinien to 

monitować, ponieważ składka członkowska wychodzi 25 000, 00 zł i chcą wiedzieć, co z tymi 

pieniędzmi się robi.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Radni powinni się zwrócić do uchwały grupy, która 

zwróciła się o pożyczkę 10 000, 00 zł. Dodał, aby nie mówić o składce 25 000, 00 zł tylko o 

składce 10 000, 00 zł rocznie. Dopowiedział, że zwracają się do samorządów o pożyczkę, 

a nie o zwiększenie składki. Jest deklaracja, że jak dostaną środki, to zwrócą. Dużym błędem 

byłby brak przychylności Radny, ponieważ jest możliwość pozyskania środków. Poparł 

Radnego Wajgerta, że powinna być bardziej precyzyjna informacja, jakie są wynagrodzenia, 

ile kosztuje zarząd. Ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości Pan Marek uzupełni te 

informacje, bo jako delegat powinien taką wiedzę posiadać.  

Radny Marek Leciaho zapytał Pana Mecenasa, czy gmina może udzielać pożyczki. Zapytał, 

czy skład członkowski został podzielony w tej samej kwocie. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że tak.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że składa wniosek formalny, aby jeszcze w tym roku 

kalendarzowym zobligować zarząd, żeby przyjechali na sesję i złożyli sprawozdanie pisemne, 

ponieważ starając się o środki na piśmie jest to lekceważenie decydentów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, co się stanie, jeżeli Rada 

nie przegłosuje zmiany. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że musi być zwołane walne.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy jest taka możliwość, 

żeby najpierw przybył ktoś z zarządu i przedstawił informację. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że jest delegatem, ale nie od spraw pieniędzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, co by się stało, gdyby nie 

wpłacili pieniędzy do 7 grudnia tylko 29. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że ma informację, że wytrzymają do 7, a potem nie 

mają na nic pieniędzy.  

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że rozumie, że skład członkowski to było 15 000, 00 zł 

razy 6 członków, co daje 90 000, 00 zł i wnioskuje, że jak rozpoczynali działalność byli 

pewni, ze kwota ta jest wystarczająca na cały rok.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pieniądze z Ministerstwa nie przyszły na 

czas, nie uruchomiono w Ministerstwie przyznanych kwot, a umowy są z Ministerstwem 

podpisane.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że z tego, co wie, to miasto Kołobrzeg ma wyższą 

składkę. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że nastąpiła zmiana i nie jest już przedstawicielem 

samorządu. Dodał, że jest przedstawicielem rybołówstwa, zarząd tak zdecydował i walne.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jakie korzyści miała Gmina Ustronie Morskie ze 

współpracy z grupami rybackimi.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina wybudowała cztery place zabaw, 

dwa w Ustroniu, w Kukini i Rusowie oraz sześć zejść na plażę. Dodał, że zorganizowano 

również festiwal Ryb za dość znaczną kwotę. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że była to kwota około 

60 000, 00 zł.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że korzystają z tych środków prywatni 

inwestorzy, przedsiębiorcy, szkoła. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że były organizowane warsztaty 

kulinarne dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół, lekcja z Ichtiologiem.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że składki są niewspółmierne do środków, 

które udało się pozyskać.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że skoro Pan Marek został przesunięty, a gmina miała 

dwa mandaty, dwóch członków w grupie rybackiej. Jedną osobą jest Pan Wójt. Dopytywał, 

kto jest drugim delegatem. 
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Radny Marek Iwańczyk powiedział, że zmniejszyła się liczba delegatów z 19 na 11, później 

zostało tylko, 9 czyli 3samorządowców, 3 z przetwórstwa rybnego i trzy osoby fizyczne. 

Teraz będą rozpatrywać wnioski. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zrobiła się mniejsza grupa decyzyjna.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymują delegaci. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że teraz nie otrzymują wynagrodzenia, a jak będą 

rozpatrywać wnioski będą drobne środki. 

Radny Marek Leciaho zapytał, na co została przeznaczona kwota 4 400, 00 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w ubiegłym miesiącu została 

wprowadzona kwota 10 000, 00 zł na zakup instrumentów dla orkiestry MORKA, z czego 

została zakupiona perkusja i dwa klarnety. Powiedziała, że ponieważ klarnety nie są środkami 

trwałymi trzeba je przenieść z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Dodała, że jeżeli 

zostanie dokonana zmiana instrumenty będą mogły przyjść przed 24 grudnia.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia Klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia Klubu 

nie została wypracowana.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt nie był 

opiniowany przez komisje.  

GŁOSOWANIE - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 

 z autopoprawką 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
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 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

Uchwała nr XXVIII/190/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok została podjęta większością głosów. 

Radny Andrzej Basarab wnioskował ponownie, aby Pani Przewodnicząca zwróciła uwagę 

na przybyłych gości, którzy siedzą pod ścianą, a kiedyś siedzieli przy stole. Środek stołu jest 

pusty, a goście nie mogą napić się wody. Apelował, aby przywrócić wcześniejsze ustawienie, 

ponieważ należy się szacunek dla ludzi, którzy obecnie siedzą za plecami. Zapytał, czy Pani 

Przewodnicząca nie ma szacunku dla tych ludzi. 

 

Druk nr 3 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że o tym, że są to zadania własne gminy mówi ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości jak również art.10 ustawy z o przeciwdziałaniu narkomanii. Dokumentem, który 

oprócz ustaw stanowią prawną podstawę podejmowanych działań, jest Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

corocznie uchwalany przez Radę Gminy. Program powstał w oparciu o rekomendację 

Państwowej Agencji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 

na rok 2017 jest kontynuacją zadań z lat ubiegłych rozszerzony o kolejne zadania wynikające 

ze zmieniającej się sytuacji społeczno- ekonomicznej gminy. Prezentowany program uzyskał 

pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu 

Morskim. Dodała, że głosując za programem umożliwią takie działania jak dostępność 

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielenie pomocy 

rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, 

prowadzenie zajęć sportowych pozalekcyjnych, prowadzenie świetlicy opiekuńczo 

wychowawczej, ochronę przed przemocą domową i przemocą rówieśniczą w lokalnym 

środowisku, wypoczynek dla gminnych dzieci. 
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia Klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia Klubu 

była pozytywna.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w programie 

jest zapis działanie na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim. Zapytał, czy 

są związane z tym jakieś skutki finansowe.  

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że skutków finansowych nie ma, ale zwraca się uwagę, żeby na stadionie nie 

spożywać alkoholu, żeby było bezpiecznie. Jest to forma edukacji, młodzież z Astry jeździ na 

wypoczynek, przy czym ma spotkania profilaktyczne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na komisji zadał pytanie dotyczące ilości kontroli 

punktów sprzedających alkohol. Zapytał, czy są już dane, które mogłaby na dzień dzisiejszy 

przedłożyć.  

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że zaprotokołowane ma, że przeprowadzono kontrole w 9 sklepach. Dodała, że 

kontrola w sezonie polegała na tym, że sprawdzano, czy wszyscy, którzy handlują alkoholem 

mają zezwolenia. Dwukrotnie był wyjazd, aby sprawdzić czy nie ma nielegalnych sprzedaży.   

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie chodzi mu o technikę prowadzenia kontroli. 

Powiedział, że jeżeli przeprowadzono 9 kontroli, to rozumie, że nie było żadnych uwag, co do 

sprzedaży alkoholu. Dopytywał, jaki okres obejmuje 9 kontroli. 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że są to kontrole tegoroczne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że od 1 stycznia do dnia dzisiejszego. Zapytał, czy Pani 

Jola uważa, że na taką komisję, na którą łoży się 24 000, 00 zł to jest dużo kontroli. 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

odpowiedziała, że uważa, że wystarczająco. Dodała, że nie było żadnych sygnałów 

negatywnych od ludności, robiono ankiety w tym kierunku. Dopowiedziała, że kontrole 

potwierdziły, że wszystko się odbywa zgodnie z przepisami, wszyscy posiadają zezwolenia.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że w gminie nie ma problemów związanych 

ze sprzedażą alkoholu nieletnim, nietrzeźwym. 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

odpowiedziała, że nie stwierdziła. Dodała, że w 2014 roku zrobiono na zamówienie badania, 
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czy są sprawdzane dowody osobiste. Gmina wypadła wg średniej krajowej, pytała ludzi, czy 

zauważyli sprzedaż alkoholu dla nieletnich i odpowiadają, że nie zauważyli. Część osób 

potwierdziła, że sprawdza się dowody. Powiedziała, że gdyby był sygnał to od razu udaje się 

na kontrole.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w tabelce 

związanej z zakresem rozwiązywania problemów alkoholowych w punkcie 6 są dopłaty do 

zorganizowanych form wypoczynku, gdzie jest podana kwota 59 700, 00 zł. Zapytał, dla 

jakich grup jest przeznaczone dofinansowanie. 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

odpowiedziała, że tak, jak co roku dla szkoły i dla sportowców. Dodała, że korzysta również 

Dom Kultury, ponieważ dzieci z orkiestry jadą zawsze na wypoczynek. Dopowiedziała, że 

jeśli starcza środków organizowana jest również wycieczka dla dzieci ze świetlicy.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy część środków jest przeznaczona na Klub Sportowy 

Astra. 

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

odpowiedziała, że nie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że trochę mu się 

nie zgadza, ponieważ w pierwszym punkcie jest dofinansowanie do stowarzyszeń, klubów 

 i są środki przeznaczone na klub sportowy Sokół. Z tego, co pamięta będąc działaczem klubu 

nie było możliwości prawnych robienia w taki sposób, aby stowarzyszenie, które się ubiega 

i otrzymuje dotacje z gminy mogło otrzymać dofinansowanie dodatkowe z profilaktyki.  

Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

odpowiedziała, że punkt 6 to wypoczynek. 

GŁOSOWANIE - projekt przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 
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 Radna Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radny Marek Leciaho 

PODCZAS GŁOSOWANIA NIEOBECNY RADNY DENIS TOMALA 

Uchwała nr XXVIII/191/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 

 

Druk nr 4 - w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2017” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Inspektor ds. kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz powiedziała, że jak co roku gmina 

jest zobligowana do uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2017”. Dodała, że współpraca z organizacjami pozarządowymi wynika 

bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym i należy do zadań własnych gminy. Jest 

jednym z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego bezpieczeństwa 

obywatelskiego. Powoduje to obowiązek uchwalenia przez organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodała, że środki budżetowe uchwalane 

są na rok budżetowy, dlatego pozostaje się przy rocznych planach współpracy. Program 

formalizuje a jednocześnie prezentuje politykę organów samorządu terytorialnego w zakresie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczając w nim preferowane obszary 

działalności gminy, w zakresie, których gmina będzie współpracować z organizacjami 

pozarządowymi. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera cele, zasady i formy współpracy, 

okres i sposób realizacji programu, sposób tworzenia tego programu i oceny jego realizacji. 

Wskazanie obszaru działania będzie poprzedzone ogłoszeniem konkursu i zebraniem ofert od 

organizacji pożytku publicznego, które by chciały na ten okres wykazać się swoją 

działalnością. Dopowiedziała, że w programie nie opiera się na jednym konkretnym polu 

i obszarze, ale daje on możliwość współpracy organizacji z samorządem na polu min. kultury 

fizycznej, ochrony zdrowia, edukacji, sztuki. Na rok 2017 na zadania planuje się kwotę w 

granicach do 165 000, 00 zł i będzie to poprzedzone ogłoszeniem konkursu ofert, gdzie okres 
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od ogłoszenia ofert do rozpatrzenia wynosi 21 dni, a zadania będą realizowane od 1 stycznia 

2017 roku. Rozpatrzenie ofert i wskazanie realizatorów zadań w jak najszybszym terminie 

pozwoli na objęcie zadań już od p[oczątku stycznia. Program został przedstawiony 

konsultacjom społecznym, na bip i bezpośrednio w urzędzie gminy. Organizacje pozarządowe 

nie wniosły żadnych uwag, co to budowy i zakresu informacji programu. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia Klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia Klubu 

nie została wypracowana.  

GŁOSOWANIE projekt w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 

Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 

pożytku publicznego na rok 2017 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXVIII/192/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na rok 2017” została przyjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 5 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że uchwała jest 

autorstwa komisji statutowej. Dodał, że zgodnie ze statutem art. 49 komisja ma takie 

uprawnienia. Opracowano plan pracy komisji statutowej, który zawiera kolejne kroki jak 

komisja będzie ze statutem postępować, gdzie w efekcie końcowego etapu projekt będzie 

poddany konsultacjom społecznym i przedstawiony do uchwalenia przez Radę Gminy.  

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym to rada jest władna do zatwierdzania planów 

pracy komisji stałych i doraźnych, dlatego wystąpiono z projektem o zatwierdzenie projektu 

uchwały. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia Klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia Klubu 

nie została wypracowana.  
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Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz podziękował Panu 

Mecenasowi, który jest na każdej komisji, co bardzo ułatwia radnym pracę komisji statutowej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że to z inicjatywą i przyzwoleniem Pana 

Wójta, który był za tym, aby Pan Winicjusz współpracował z komisją. 

GŁOSOWANIE - projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Gminy w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXVIII/193/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim została przyjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6 - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho odczytał projekt uchwały w sprawie 

planu komisji rewizyjnej, gdzie zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 

obejmujący: kontrolę umów dzierżawy majątku Gminy, kontrola udzielonych zezwoleń 

i odroczeń w 2016 roku – termin marzec 2017 rok, kontrolę wykonania budżetu gminy 

Ustronie Morskie za rok 2016 – termin maj 2017 rok, kontrolę na zlecenia Rady Gminy 

w zakresie wskazanym przez Radę oraz z inicjatywy własnej członków Komisji. Dodał, że 

zgodnie z § 82 Statutu Gminy Ustronie Morskie, Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole 

w zakresie ustalonej w jej planie pracy. Rada może podjąć decyzję w sprawie 

przeprowadzenia kontroli przez Komisje nieobjętą planem, natomiast komisja może 

przeprowadzić kontrole problemowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte 

planem pracy. Jednocześnie w § 81 wprowadzono podział na rodzaje kontroli oraz ich 

szczegółowy zakres. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 21.11.2016 r. ustaliła roczny plan 

pracy. W planie zawarto wykaz podmiotów oraz terminy, w których planuje się 

przeprowadzenie kontroli.   

Wójta, który był za tym, aby Pan Winicjusz współpracował z komisją. 

GŁOSOWANIE - projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej w 2017 roku 

 W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Uchwała nr XXVIII/194/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku została 

przyjęta jednogłośnie. 
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5. Kontrola problemowa dot. wykorzystania i eksploatacji budynku tzw. Ośrodka 

Zdrowia – przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

protokołu z kontroli. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że protokół był konstruowany na posiedzeniu 21 

listopada, a Wójt przebywał na urlopie. Zapytała, czy podpisany jest protokół.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że nie. 

Radna Marzena Molcan zapytała, czy w związku z brakiem podpisu Wójta powinno się 

odczytywać. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że według jego wiedzy Wójt powinien podpisać, 

wnieść uwagi i dopiero winno być odczytane. Zapytał, czy tak jest prawidłowo. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że tak jest prawidłowo, ale nie wyklucza to 

dyskusji. Dodał, że prawidłowo powinno być odniesienie się Wójta do zapisów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że punkt ten zostanie 

przełożony na następną sesję Rady Gminy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to kwestia przyjętego porządku. 

Podziękował za podjętą decyzję. Dodał, że zależy mu, aby odczytanie protokołu odbyło się w 

obecności Pana Wójta, który nie zapoznał się podczas urlopu z protokołem.  

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad – wycofanie kontrola problemowa dot. 

wykorzystania i eksploatacji budynku tzw. Ośrodka Zdrowia – przedstawienie przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli. 

 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”,  

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

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

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przyjmując zastępstwo za Wójta od 1 

listopada uczestniczył w wielu spotkaniach i gdyby zostało to ujęte w sprawozdaniu to byłoby 

ono obszerniejsze. Dodał, że jeśli Radni chcą usłyszeć o spotkaniach bez wprowadzania 

wersji pisemnej to jest przygotowany, aby przedstawić, natomiast, jeśli Radni chcą usłyszeć w 

obecności Wójta to prosi o informację.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy Pan Sekretarz jest przygotowany. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w najistotniejszych kwestiach tak. 

Poinformowała, że odbyły się  
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 dwa spotkania w Koszalinie odnośnie programowania ZIT i obszarem inwestycji 

terytorialnych.  Nastąpiło przyspieszenie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce, 

aby jak najszybciej zacząć w generatorze wniosków wnioski o dofinansowanie od 

początku roku. Dodał, że projekt związany z realizacją odcinka drogi Ku Słońcu 

i Kukinka plus chodnik, który będzie poza wydatkowaniem kwalifikowanym, gdzie 

pula pieniędzy stanowi niespełna 50 % jest projektem niezagrożonym. Powiadomił, że 

do końca I kwartału gmina chce złożyć to w generatorze wniosków, potrzebne jest 

studium wykonalności wymagane przez Urząd Marszałkowski. Podkreślił, że ma 

informację, że Gmina nie musi współdziałać z powiatem i robić odcinka drogi 

powiatowej, który ciągnie się od wlotu w Kukince do węzła S 6. Wystarczy, że jest 

połączenie z krajową drogą nr 11. Dopowiedział, że jest to istotne, ponieważ powiat 

nie ma jeszcze przyjętego budżetu na 2017 rok, a decyzje powiatu mogły znacznie 

utrudnić działanie.  

 Spotkanie w sprawie realizacji projektów unijnych, które dotyczyło ścieżki rowerowej 

R10 od ORW MAX do terenów ulicy Granicznej, Spokojnej plus brakujący odcinek 

od zatoki w byłym Wieniotowie, gdzie jest droga powiatowa z płyt. Dodał, że będzie 

to w ramach dotacji dofinansowania przez Urząd Marszałkowski, gdzie poziom 

dofinansowania jest bardzo wysoki. Dopowiedział, że odcinek od gminy Będzino 

trzeba aplikować z oddzielnego programu. Realizacja zadania rok 2017 lub 2018. 

WYSZEDŁ RADNY ANDRZEJ BASARAB 

 Spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych, w którym uczestniczyła również Radna 

Kręglewska, gdzie otrzymano zapewnienie od Pani Dyrektor, że zostaną ustawione 

pojemniki na śmieci, które utrudnią niebezpieczne parkowanie. Dodał, że poruszono 

również temat Bałtyckiej i odwodnienia, gdzie w dniu dzisiejszym rozpoczęły się już 

prace.  

 Spotkanie w gminie Gościno z Burmistrzem Sieradzkim, w którym uczestniczyli 

wszyscy włodarze z całego powiatu. Dodał, że spotkanie dotyczyło trzech bloków 

tematycznych: 

I. Wygrana sprawy w sądzie przez Burmistrza Sieradzkiego – apelacja przeciwko 

MWIK. Na 8 grudnia jest planowane zgromadzenie wspólników MWIK i na 

pewno temat związany z uzasadnieniem wyroku będzie poruszany przez Pana 

Burmistrza Sieradzkiego. Na spotkaniu dyskutowany w ww. sprawie, 

dywagacje trwają, będą dotyczyły min. kwestii zmian umowy, która jest 

dotychczas między udziałowcami w spółce, wejście do porozumienia gminy 

Gościno, która jest poza tym porozumieniem. Przypomniał, że Gmina Ustronie 

Morskie miała wspólne powództwo z innymi samorządami min. ze 

Sławoborzem, które spowodowało, że gmina nie mogła składać apelacji 

wspólnie w tej sprawie, ponieważ Sławoborze wycofało się. Pozostałe 

samorządy musiały przystąpić do porozumienia spisanego aktem notarialnym. 

Dopowiedział, że na pewno będą stawiane Prezydentowi warunki, propozycje 

przeliczenia udziałów, ponieważ on ma kluczową decyzję.  
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II. Współpraca z MZZIOŚ i gminą, miasto Kołobrzeg w zakresie gospodarki 

śmieciowej.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na komisje wspólną przygotuje 

informacje. Dodała, że okazało się przez interwencję gminy, że w miesiącu czerwcu do 

zieleni miejskiej wpłynęła pierwsza kwota dofinansowania w wysokości czterech milionów 

złotych, co powoduje, że gminy, które wstąpiły w porozumienie miały mieć przeliczone 

stawki i mniejszą opłatę za śmieci. Dodała, że otrzymała informację, że w listopadzie będą 

przeliczone stawki, ale problemem jest klucz do rozliczenia dopłat dla gmin. Powiedziała, że 

wszystkie gminy chcą się skonsolidować i domagać się dopłaty proporcjonalnej, co do ilości 

śmieci do 1 tony.  Powiedziała, że chciałaby przygotować informację w sprawie przetargu na 

transport. Dodała, że gmina ma ok. 940 000, 00 zł na sam wywóz nieczystości, co jest O 

120 000, 00 zł kwotą wyższą niż w tym rok. Jeśliby przeliczyć wg składek, które zieleń 

przyjęła winno być o 128 000, 00 zł mniej w tym roku, natomiast 120 000, 00 zł na transport 

jest więcej, czyli na zagospodarowanie ściągnęli, a na transport wejdzie. Oznajmiła, że jest to 

temat do przedyskutowania z Wójtem i zastanowienia się, czy podpisywać umowę na wywóz 

czy wrócić do tematu zakupu śmieciarek. Powiadomiła, że zieleń miejska podpisała aneks z 

opóźnieniem i dofinansowanie wpłynęło pół roku później, więc stawki nie powinny być 

przeliczone od momentu wpłaty. Dodała, że podpisanie aneksu powinno być uzgodnione z 

wszystkimi gminami.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że III aspekt dotyczył opłaty podatków za 

wiatraki. Dodał, że część samorządów plus Gmina Będzino chce zawiązać porozumienie dot. 

przyjęcia jednolitej interpretacji prawnej dot. podatków za wiatraki na przyszłe lata. Firmy 

wiatrakowe wystąpiły o indywidualne interpretacje podatkowe do samorządów. 

Dopowiedział, że wspólnie łatwiej będzie podejść do sprawy, wyłonić jedną kancelarię 

prawną, która będzie reprezentować gminy tylko w tej sprawie podatkowej dzieląc koszty 

reprezentacji. Oznajmił, że patrząc przez pryzmat sprawy BCP wszyscy wiedzą jak bardzo są 

to niebezpieczne tematy, a ustawa zmieniona dot. wiatraków nie daje czystej, jasnej 

interpretacji prawnej w tym aspekcie. Dopowiedział, że firmy wiatrakowe są przekonane o 

swojej racji i będą walczyć, aż do wyroku NSA.  

 Spotkanie z Marszałkiem w spr. podziału środków. Dodał, że wiadomo, że nie będzie 

realizowana na odcinku województwa pomorskiego S 6, a to co jest zakontraktowane 

na część województwa zachodniopomorskiego będzie zrobione. Dopowiedział, że 

rozmawiano również o PROW, o Sile w Grupie, ponieważ planuje się złożyć wniosek 

o dofinansowanie świetlicy w Gwiździe, jest przyznana pewna kwota z Lokalnej 

Grupy Działania i Urząd jest przygotowany. Dodał, że jeżeli program PROW w 

ramach działań inwestycyjnych zostanie uruchomiony Urząd ma również projekty, 

które może złożyć. Powiedział, że dostarczono Radnym plan realizacji zadań na 2016 

i stan realizacji zadań.   

 Podpisano aneks do umowy z Panem Marszałkiem Rzepą na dodatkowe pieniądze na 

II etap drogi Gwizd-Grąbnica. Nie są to duże pieniądze, ale są .  
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 Spotkanie u Starosty z lekarzem powiatowym weterynarii. Wdrążane są procedury 

związane z poborze świń. Dodał, ze trzeba się zabezpieczyć, są to wytyczne 

Wojewody. Jest to choroba, która dotyka tylko świń i dzików, na naszym terenie nie 

ma czegoś takiego. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie wakacyjnym z gminą nawiązano 

porozumienie z gminą Stronie Śląskie. Burmistrz złożył wizytę w Ustroniu Morskim. Dodał, 

że Wójt chce, aby tak jak w przypadku Ustroni czy partnera niemieckiego coś wspólnie 

zrealizować w dziedzinie kultury, sportu. Poinformował, że jest list intencyjny, Stronie 

Śląskie podejmuje uchwałę w sprawie podjęcia partnerstwa. Trwają rozmowy dot. zimowiska 

dla Astry czy Klubu Sokół. Poprosił, aby Radni przemyśleli możliwość podjęcia uchwały w 

sprawie współpracy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że miała być komisja 

wspólna, ale zarzucono jej, że zgodnie z prawem budżet powinien być na komisji 

budżetowej.  Poprosiła Pana Wajgerta o wskazanie terminy komisji. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wspólna była po to, aby 

wszystkie komisje mogły zaopiniować.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rodzice pytają o zakup komputerów do szkoły. W 

budżecie zaplanowano 40 000, 00 zł, rok mija, a komputerów w szkole nie ma. Zapytał, na 

jakim etapie jest Urząd z zakupem komputerów. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że pieniądze zostały w październiku 

uruchomione i z Panią Dyrektor został skonsultowany wydatek. W okresie grudniowym, 

kiedy szkoła będzie miała przerwę świąteczną będą komputery instalowane.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy będą to nowe komputery, czy wyeksploatowane przez 

Urząd Gminy. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że będą to nowe komputery. 

WYSZŁA RADNA MARZENA MOLCAN 

6. Interpelacje i zapytania. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że miał być przedstawiony bilans fotowoltaiki za rok 

2015, do dzisiaj nie wiadomo. Zapytał ile jest etatów stałych, skład zarządu, jakie jest 

wynagrodzenie osobowe, jakie były dochody. Jeżeli było potrzebne przekazanie gruntu na 

własność dla fotowoltaiki, byli zapewniani, że wszystko będzie przedstawiane na bieżąco, a 

od podjęcia uchwały nie wiadomo nic. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w obszarze swojego stanowiska nie ma nic 

wspólnego z działaniem spółki, nie jest w zarządzie ani radzie nadzorczej. Dodał, że oprócz 

dekretowania pism dot. spółki nie ma nic wspólnego. Dodał, że odnotował zapytanie i 

przekaże Panu Wójtowi. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest to nieprawdą, że Radni nie 

mają wiedzy, ponieważ w budżecie jest sprawozdanie za I półrocza, gdzie widać, że spółka 

odprowadziła kwotę 300 000, 00 zł. Dodała, że jeżeli chodzi o pełne sprawozdanie Pan Prezes 

wszystko przedłoży, jest strata 138 000, 00 zł za ubiegły rok, ale wiedzą o tym Radni, że jest 

to kwota księgowa, nie zależy na tym, żeby odprowadzić podatek, ale żeby mieć pieniądze. 

Prezes poinformuje także ile jest na stanie zielonych certyfikatów, są to aktywa, które nie 

zostały spieniężone i są na stanie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wiadomo, że spółka podpisała umowę na zakup 

energii. Zapytał, czy spółka jest pośrednikiem, zakupuje i sprzedaje drożej czy też sprzedaje 

w tej cenie, w jakiej zakupuje. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że spółka nie czerpie zysków z tego 

tytułu, czyli tyle ile zostanie zakupionej energii refakturuje w tej samej cenie. Nie generuje 

zysków, ma je z dodatkowych środków tzw. zielonych certyfikatów. Powiedziała, że Prezes 

przedstawi wszystko. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy mogą Radni otrzymać bilans zysków i start za I 

półrocze. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie wie czy taki został 

sporządzony. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jeżeli jest taka możliwość prosi o przygotowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, ponieważ można zrobić taki bilans, co miesiąc. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie ona przygotowuje taki bilans, 

tylko Prezes, także on go przedstawia raz do roku. Dodał, że nie ma programu, jest exel i 

księgowanie w tabeli. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, ilu jest pracowników stałych na etacie.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeden. Dodała, że tak wymagała 

umowa koncesyjna i jest to elektryk z uprawnieniem. Są trzy osoby w zarządzie. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Prezes jest na pełnym etacie spółki i na etacie urzędu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że fizycznie wykonuje pracę Prezes i 

pracownik. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy stałe wynagrodzenie ma Prezes i członkowie zarządu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że tak. Dodała, że jest stałe 

miesięczne wynagrodzenie. 
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że sumie pięć osób ma stałe miesięczne wynagrodzenia. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że tak. Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością rządzi się swoimi prawami, musi być Prezes Spółki i zarząd, co najmniej 

3 osobowy. Jest to podjęte uchwałą.  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że dowiedziała się od Prezesa wspólnoty na Górnej, 

że zostało przekazane pismo do Pani Ostrowskiej z prośbą o przekazanie wspólnocie 

dokumentacji, protokołu kanalizacji. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, kiedy pismo wpłynęło. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że dostała informację dzisiaj. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że musi sprawdzić. Bo na obecną chwilę nie 

wie. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że chodzi o dokumentację wod-kan i Pana 

Lewickiego, czy w ogóle się odzywał. Jaka była korespondencja między tym panem, a 

urzędem, ponieważ nic nie wiadomo.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że toczy się postępowanie w sprawie 

nielegalnej wycinki drzew, Pan Lewicki odwołał się do SKO, które nie przyjęło odwołania ze 

wskazaniem, żeby Urząd podjął decyzję, uchylił decyzje do ponownego rozpatrzenia. W 

kwestii proceduralnej nic się nie zmieniło, zostanie wskazany, jako nielegalna wycinka 

drzew. Pan nie interesuje się przejściem od działek od siebie w dół do parkingu do ulicy 

Wojska Polskiego, przestał zadawać pytania.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy były monity ze strony urzędu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że tak.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że znak ze ścieżką rowerową zaczyna się od byłej 

Almiry, ludzie narzekają, że jest za wąska. Dopytywał, czy ścieżka na wysokości Wodnika 

będzie szersza, ponieważ po tej nie da się chodzić. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ciężko poprawiać błędy, które są sprzed 

lat. Z Urzędem Morskim ciężko się rozmawia w tej sprawie, jest bardzo oporny, nawet, jeśli 

chodzi o budowę infrastruktury wzdłuż pasa technicznego. W przypadku ścieżki też są grunty 

prywatne w stronę Będzina. Cała dokumentacja techniczna jest do wglądu. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że idąc od przystani w stronę Gminnego Ośrodka 

Kultury po prawej stronie jest uszkodzone ogrodzenia. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina wystąpi z wnioskiem. 
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że na ostatniej komisji wspólnej była rozmowa o ulicy 

Lotniczej. Była sugestia, aby skonsultować to ze Starostą. Zapytał, czy coś ustalono. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt, dokumentacja techniczna był 

składany do powiatu przez Panią Dyrektor Zarządu Dróg, teraz kwestia czy pieniądze zostaną 

przyznane przez Rade Powiatu na 2017.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zniknęły w czerwcu dzwony i nie pojawiły się do dnia 

dzisiejszego. Mieszkańcy Sianożąt płacą za śmieci tyle samo, co w innych miejscowościach, a 

dzwony w Kukini i Ustroniu stoją. Zapytał, czy skoro to nie funkcjonuje przez pół roku, nie 

ma odbioru, czy nie powinny ulec zmniejszeniu opłaty za śmieci. Zapytał, czy ktoś w tym 

temacie rozmawiał, bo pamięta, że było mówione, że dzwony po sezonie letnim wrócą. 

Dzwony stoją na Kołobrzeskiej, a nie tam gdzie były zapewnienia, że maja stać. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z licznymi podrzutami zapadła 

taka decyzja. Zazwyczaj jest tak, że osoby, które przyjeżdżają na sezon, robią porządki. 

Zapadła decyzja, aby zabrać dzwony. Wójt podjął decyzję, aby zrobić miejsce zbiórki 

odpadów np. budowlanych, które nie kwalifikują się do segregacji na placu przy bazie 

GOSIRU.   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że gmina płaci od tany śmieci, nie 

ma znaczenia, czy będą one z Kołobrzeskiej czy z innego miejsca. Sprzątnięcie dzwonów 

bardzo zmniejszyło podrzuty, lokalizacja dzwonów jest wskazana na ulicy Kołobrzeskiej, 

zawsze można nieodpłatnie oddać. Gmina przystępując do RIPOK ma podpisaną umowę do 

2020 roku i śmieci są zagwarantowane w cenie niższej, niż gdyby wywozić je indywidualnie. 

W tej chwili z 240 zł na śmieciach zmieszanych po kluczu, którym przeliczył Kołobrzeg 

mamy 155 zł od tony śmieci, a dążymy do tego, aby kwota była niższa.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że była odpowiedź, że te dzwony wrócą i taką informację 

mają Mieszkańcy.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że pamięta sytuację, gdzie o 6 rano z dnia na dzień leżało 

7 m sześciennych śmieci. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że podejrzewa, że dzwony były postawione po 

to, aby było działanie nie proekologiczne. Zapytał, czy jest wiedza na ten temat, co się dzieje 

ze śmieciami, które były odstawiane do dzwonów, czy są wywożone do lasów, czy stawiane 

przy drodze. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że każde gospodarstwo domowe, 

które chce segregować ma podstawiane pojemniki. Jeżeli chodzi o dodatkowe frakcje, są 

wystawiane w workach i są zabierane. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy byłaby możliwość, żeby odbiór odpadów 

wielkogabarytowych odbywał się częściej niż do tej pory.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest informacja, że jeżeli jest 

problem z dostarczeniem Pan Dyrektor pomoże i zabierze.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że ma In formację, że Pan z Osiedlowej 

pojechał i nie została mu zabrana pralka. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jemu też odmówiono. Powiedziano, że są terminy, 

kiedy można przywozić.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że uważa, że dobrze, że GOSIR trzyma kontrole nad 

dzwonami i wielkogabarytami. Zapytał, czy ktoś interweniuje w sprawie wysypiska śmieci 

np. Pan Waligóra.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie dostał żadnej informacji, żeby się ktoś 

skarżył. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jest cennik 

sztucznej nawierzchni euroboiska, czy boisko posiada regulamin użytkowania, kto będzie 

odpowiedzialny za gospodarowanie obiektem. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przed urlopem Wójt scedował wszystkie 

obowiązki na jednostkę GOSIR, czy wywiązał się Pan Dyrektor z tego to nie wie. Dodał, że 

wie, że jednostką zarządzającą ma być GOSIR. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w tej chwili gmina jest na etapie 

zamknięcia inwestycji, rozliczono vat, gmina ubiega się o zwrot vatu w wysokości 480 000, 

00 zł. Dodała, że zrobiono przyspieszony zwrot vatu, nie wie, czy zostanie uwzględniony 

wniosek, nie było kredytu, co jest podstawą, aby przyspieszyć. Prawdopodobnie od 1 stycznia 

obiekt zostanie przekazany zarządzeniem Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jaka jest moc jupiterów, które są włączone na euroboisku. 

Dopytywał, jakie są koszta godzinnego eksploatowania jupiterów. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są trzy możliwości przełączenia 150, 300, 

500 luksów. Dodał, że zwróci uwagę jak to wygląda. 

Radny Piotr Barycki poprosił, aby załatać dróżkę po skosie do Państwa Małyszewiczów. 

7. Wolne wnioski. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała, że wpłynęło pismo 

od Pani Majewskiej informujące, że występuje z Klubu Porozumienie Razem.  

Poinformowała, że wpłynęła informacja z Urzędu Skarbowego odnośnie oświadczeń 

majątkowych Radnych. Dodała, że informacja została przesłana wszystkim na e-maila, jeśli 

są konieczne poprawki prosi o ich naniesienie na kopii. Powiedziała, że wpłynęło pismo od 

Wójta informujące, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia Wójtowi gminy oświadczeń 

majątkowych wraz z opiniami zeznań o wysokości osiągniętych dochodów w roku 
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podatkowym za rok poprzedni oświadczenia te złożyły. Zobowiązanymi do złożenia 

oświadczeń majątkowych w 2016 roku wg stanu na 31 grudnia 2015 roku jest dziewięć osób. 

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że oświadczenia majątkowe złożono 

w ustawowym terminie, w ich treści nie stwierdzono nieprawidłowości, wypełnione zostały 

z zachowaniem formuł i wskazówek zawartych we wzorze oświadczenia. Oświadczenia 

zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu i umieszczone w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy Ustronie Morskie. Podpisał Wójt Gminy 

Ustronie Morskie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w 2015 roku Wójt wydał upoważnienia do wydawania 

w jego imieniu decyzji nr 86 i 87. Dodał, że z drugiej strony nie ma nic o oświadczeniach 

majątkowych tych osób. Powiedział, że Dyrektorzy idąc na urlop wydają decyzję do 

podpisywanie w ich imieniu dokumentów. Każda osoba, która wydaje decyzję w imieniu 

Wójta jest Wójtem.  Dopowiedział, że taki jest zapis zgodnie z art. 24 h ust. 5, który określa 

termin składania oświadczeń.  Zgodnie z art. 24 i powinna być informacja zamieszczona w 

bipie. Zapytał Pana Sekretarza czy się myli, że osoba, która podpisuje z upoważnienia Wójta 

jest Wójtem i powinna złożyć oświadczenie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ustosunkuje się do tego na następnej sesji 

wolnych wnioskach.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że przyszło pismo z 

BCP. Dodała, że poruszała temat na komisji wspólnej, a po tym czasie przyszły jeszcze 

następne dokumenty z BCP, wszyscy dostali. Dopowiedziała, że jest zapis dwuznaczny, że 

Wójt się zgadza na ugodę. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest sugestia, że Pani 

Przewodnicząca i Radni też się zgadzają.  

WYSZEDŁ RADNY ROMAN ŻOŁNIERCZUK 

 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Pan Zatorski Jerzy powiedział, że jest problem w Sianożętach ze skrzynką na listy, została 

zabrana. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że poczta jest jednym z podmiotów świadczących usługi, 

pytanie trzeba skierować do poczty. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt złożył też wniosek o skrzynkę na 

lity przy Ośrodku Zdrowia, minął ponad miesiąc i nie ma odpowiedzi. Na poczcie 

powiedziano, że Szczecin decyduje. Zapytał, czy Radni zgodnie z zapowiedzią Pani 

Przewodniczącej będą chcieli komisje wspólne w sprawie planu Ustronie Centrum w grudniu. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że myślała, że będzie 

komisja wspólna w sprawie budżetu na 2017 rok, okazało się, że będzie budżetu. Dodała, że 

jak starczy czasu wtedy zostanie zwołana. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że prosi o wyprzedzenie czasowe, ponieważ 

na komisję muszą zostać zaproszone osoby z zewnątrz. Dodał, że jest Ustronie Rolna 

i Ustronie Centrum, to co zostało zawarte w piśmie. Dodał, że są bieżące zmiany budżetu. 

Przypomniał, że w kwietniu wprowadzono zmianą do budżetu na zadanie Nad Brzegiem 

Kultury. Dodał, że Urząd występował do Przewodniczącego Klubu o informację, aby 

wyjaśnić, o co w tym zadaniu chodzi, z czego miałaby się składać inwestycja 5 000, 00 zł na 

rok 2016 i na lata następne są następne środki. Zapytał, czy można uzyskać taką informację.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że tak. 

8. Zamknięcie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła XXVIII sesję Rady Gminy.  

 

 

Czas trwania sesji : 14:00 – 18:14 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 

 


