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PROTOKÓŁ NR XXIX/2016 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 GRUDNIA2016 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXIX Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim. Powitała serdecznie Panią Skarbnik, Radnych, Kierowników jednostek, 

Sołtysów oraz przybyłych gości. Stwierdziła quorum, obecnych 13 Radnych (nieobecny Radny 

Roman Żołnierczuk i Radny Piotr Barycki). Poprosiła do liczenia głosów Radnego Andrzeja 

Basarab i Radnego Stanisława Bębna, którzy nie wyrazili zgody na liczenie głosów. Poprosiła o 

liczenie głosów Radną Zofię Majewską, która wyraziła zgodę. Dodała, że proponowany 

porządek obrad każdy z Radnych otrzymał. Dopowiedziała, że na komisji budżetu był wniosek 

o wprowadzenie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim – 

druk nr 9. 

 

GŁOSOWANIE za zmianą porządku obrad: 

 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

 

c) przyjęcie protokołu nr XXVIII z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 

 2016 roku; 

GŁOSOWANIE protokół: 

 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” 

Protokół został przyjęty pozytywnie. 

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

informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski przedstawił sprawozdanie z wykonania 

uchwał (załącznik nr 2 do protokołu). Powiedział, że przeprowadzono następujące przetargi: 
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lp. 

 

Zadanie (m-c 

wszczęcia 

postępowania) 

 

Kwota jaką 

zamawiający zamierza 

przeznaczyć na 

sfinansowanie 

zamówienia (brutto) 

 

Kwota 

najniższej 

oferty (brutto) 

oraz liczba 

ofert 

 

Uwagi 

 

 

1 

 

Odbiór, transport i 

zagospodarowanie 

odpadów komunalnych 

z terenu gminy 

Ustronie Morskie. - 

październik 

 

223 000,00 

 

939 600,00 

(1 oferta) 

 

 

Miejski Zakład Zieleni, 

Dróg i Ochrony 

Środowiska w Kołobrzegu 

Sp. z o.o.,  

ul. 6 Dywizji Piechoty 60,  

78-100 Kołobrzeg 

Umowa nr 96 z dnia  

06.12.2016 r. 

 

 

2 

 

„Przebudowa ul. 

Wąskiej w Ustroniu 

Morskim” - listopad 

 

80 000,00 

 

 

72 600,00 

(1 oferta) 

 

 

PBU L&B Group Sp. z 

o.o., ul. Osiedlowa 2B,  

78-111 Ustronie Morskie  

Umowa nr 95/2016 z dnia 

23.11.2016 

 

 

3 

 

„Remont ul. Górnej w 

Ustroniu Morskim na 

wysokości budynków 

w szeregu nr 8”- 

listopad 

 

43 000,00 

 

62 940,80 

(7 ofert) 

 

 

 

Postępowanie w toku 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że w związku z ul. Górną jest 

przygotowana uchwała w sprawie wydatków niewygasających, żeby można było zadanie 

realizować. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonych rokowań ustalono nabywcę 

działek: 

 Nr 544 ul. Akacjowa za cenę 64.000,00 zł,  

 Nr 1015 i 1016 ul. Górna za cenę 177.301,00 zł i 177.101,00 zł 

 Nr 1023 ul. Górna za cenę 176.600,00 zł 

Przetarg na działkę nr 98/2 Olszyna (część Sianożąt) zakończył się wynikiem negatywnym. 

3. Głos mieszkańców. 

Brak.  

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dokonuje się zmiany załącznika nr 

2 i 3 do projektu uchwały w pozycji: Wydatki bieżące, Dział 801 Oświata i wychowanie 

39.200,00 zł z przeniesienia wydatków majątkowych, dot. to korekty paragrafu klasyfikacji 

budżetowej Gimnazjum z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych i laptopa do 

wyposażenia pracowni komputerowej zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 

21.12.2016 roku. 
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§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 rok o kwotę: 1.402.536,48 zł 

1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę  378.781,22 zł 

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.023.755,56  zł; 

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 1.686.928.85 zł  

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 179.590,07 zł 

2)  zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.507.338,78 zł  

 

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ogółem – 458.435,98 zł 

 - 504.813,85 zł urealnieniem dochodów z tyt. użytkowania wieczystego os. fizycznych i 

prawnych, 

  27.200,00 zł wpływem dochodów z tyt. dzierżaw, czynszu mieszkaniowego, opłat za 

media dzierżawców, 

  440, 00 zł wpływem środków z tyt. zwrotu kosztów przygotowanie nieruchomości do 

obrotu, 

 - 5.000,00 zł korektą planu dot. odsetek od zaległości - gospodarka nieruchomościami, 

  23.737,87 zł wpływem środków zgodnie z wyrokiem sądu - gospodarka 

nieruchomościami, 

 

Dział 750 Administracja publiczna ogółem – 29.066,00 zł 

 

  209, 00 zł zwrotem kosztów egzekucyjnych, 

 50, 00 zł zwrotem kosztów procesu i za poświadczenie własnoręczności, 

 50, 00 zł wykonaniem kserokopii, 

 50, 00 zł wpływem wynagrodzenia płatnika ZUS i US, 

 500, 00 zł dochodami z tyt. opłaty za usługę internetową i tabliczki usług hotelarskich, 

 - 29.925,00 zł korektą planu dochodów dot. środków z tyt. realizacji projektu pn. 20-lecie 

współpracy partnerskiej (wpływ w 2017 r.). 

 

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ogółem 

89.300,00 zł 

 

  15.000,00 zł wpływem podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty 

podatkowej, 

 - 20.000,00 zł korektą podatku rolnego osób prawnych, 

 18.000,00 zł wpływem podatku leśnego osób prawnych, 

 300, 00 zł dochodami z tyt. kosztów upomnienia, 

 - 3.000,00 zł korektą odsetek od nieterminowych wpłat, 

  12.000,00 zł dochodami z tyt. podatku od środków transportowych osób fizycznych, 

 - 28.000,00 zł korektą wpływów z tyt. podatku od spadków i darowizn, 

 17.000,00 zł dochodami z tyt. opłaty targowej, 
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  4.000,00 zł wpływem odsetek od nieterminowych wpłat podatków os. fizycznych, opłaty 

prolongacyjnej i opłaty targowej, 

 6.000,00 zł wpływem opłaty skarbowej, 

 67.000,00 zł dochodami z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego, za przystanki, opłaty 

adiacenckiej, renty planistycznej, zaległości za parking, 

 1.000,00 zł wpływem kosztów upomnienia. 

 

Dział 758 Różne rozliczenia ogółem 27 528, 00 zł 

 

  24.528,00 zł uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gminy pismo Ministra Finansów NR 

ST3.4751.2.2016 z dnia 28.11.2016 r. 

 3.000,00 zł wpływem odsetek od lokat i kapitalizacji odsetek. 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem – 7.949,63 zł 

 

  100, 00 zł dochodami z tyt. wynajmu pomieszczeń szkoły (ratownicy), 

  12.240,37 zł zwrotem kosztów utrzymania dzieci niebędących mieszkańcami gminy w 

przedszkolu, 

 5.400,00 zł urealnieniem dochodów z tyt. opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, 

  3.150,00 zł urealnieniem dochodów z tyt. najmu i dzierżawy – Przedszkole, 

 - 29.000,00 zł korektą dochodów z tyt. wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej, 

  160, 00 zł wpływem dochodów z tyt. wynagrodzenia płatnika. 

 

Dział 852 Pomoc społeczna ogółem – 3.590,00 zł 

 

 - 800, 00 zł korektą planu dochodów GOPS z tyt. opłat za domy pomocy społecznej, 

 - 20, 00 zł korektą dochodów z tyt. odsetek od dotacji, 

 - 5, 00 zł korektą dochodów z tyt. pozostałych odsetek – odsetki bankowe (r-ek 

funduszu alimentacyjnego), 

 - 2.000,00 zł korektą planu dochodów w związku ze zmianą przepisów związanych z 

podziałem zaległości z tyt. funduszu alimentacyjnego (brak przekazywania zaległości 

przez inne jednostki), 

 - 45, 00 zł korektą dochodów z tyt. pozostałych odsetek – odsetki bankowe (r-ek 

podstawowy), 

 80, 00 zł wpływem innych dochodów GOPS, 

 - 800, 00 zł korektą dochodów z tyt. usług opiekuńczych. 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 3.432,39 zł 

 1.500,00 zł wpływem odsetek od zaległości - gospodarka odpadami, 

 1.500,00 zł wpływem dochodów Funduszu Ochrony Środowiska, 

 432, 39 zł wpływem opłaty produktowej (rozliczenie 2003-2013). 
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II. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

 

Dział 600 Transport i łączność 

 - 13.768,26 zł korektą dofinansowania dot. zadania pn. budowa drogi łączącej drogę 

Gwizd-Grąbnica z drogą ku słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim 

(przyznano dofinansowanie w kwocie 186.231,74 zł). 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 700.000,00 zł korektą dofinansowania dot. zadania pn. zakup wozu strażackiego dla OSP 

w Ustroniu Morskim. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

  6.800,00 zł wpływem dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju na realizację zadania pn. 

Opracowanie Programu azbestowego dla gminy Ustronie Morskie. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 - 75.000,00 zł korektą dofinansowania dot. zadania pn. Modernizacja pomieszczeń w 

świetlicy wiejskiej w Gwiździe. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

  -241.787,00 zł korektą dofinansowania dot. zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego 

wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim (wpływ dofinansowania w 

2016 r. kwota 518.013,00 zł, w 2017 r. kwota 215.787,00 zł). 

 

III. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

 

Dział 630 Turystyka 

  - 1.048,81 zł korektą planu wydatków dot. opłat za badanie wody w kąpieliskach. 

Dział 750 Administracja publiczna ogółem – 3.000,00 zł 

  - 3.000,00 zł korektą planu dotacji celowej (Gmina Mielno - realizacja zadania bieżącego 

polegającego na przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie 

zbadania zgodności przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji 

towarzyszących z Konstytucją RP), 

  53.150,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. wynagrodzeń 

UG, 

  - 36.730,00 zł korektą planu pochodnych od wynagrodzeń UG – składki na ubezpieczenie 

społeczne, 

 - 16.420,00 zł korektą planu pochodnych od wynagrodzeń UG – składki fundusz pracy, 

  1.880,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. składek na 

ubezpieczenie społeczne UG - Promocja, 

 - 1.880,00 zł korektą planu dot. składek na fundusz pracy UG – Promocja, 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 6.800,00 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzeń bezosobowych – POLICJA, 

  korektą klasyfikacji budżetowej dot. pochodnych od wynagrodzeń OSP kwota 50, 00 zł. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego ogółem - 45.391,46 zł 

 - 4.000,00 zł korektą planu dot. kosztów emisji obligacji i innych opłat, 
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 - 41.391,46 zł korektą planu wydatków dot. ewentualnych spłat kredytów i pożyczek 

poręczonych przez gminę. 

Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem  - 56.450,00 zł 

 - 41.000,00 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 

Gimnazjum, 

  - 15.450,00 zł korektą planu wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

– Szkoła Podstawowa. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

  korektą klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci 

(profilaktyka AA) kwota 500, 00 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna ogółem – 70.541,00 zł 

 - 1.400,00 zł korektą planu wydatków dot. różnych opłat i składek - domy rodzinne, 

 - 41.000,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. opłat za pobyt w domach pomocy 

społecznej,  

 - 3.000,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. zakupu usług - piecza zastępcza, 

 - 6.141,00 zł korektą planu dot. składek społecznych, funduszu pracy i wynagrodzeń 

bezosobowych – wspieranie rodziny, 

  korektą klasyfikacji budżetowej w związku z chorobą pracownika (umowa zlecenie) 

kwota 5.100,00 zł, 

 - 2.000,00 zł urealnieniem planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby pobierające świadczenia,  

 - 17.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zasiłków stałych. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem – 5.007,61 zł 

 - 7.600,00 zł korektą klasyfikacji budżetowej dot. wywozu odpadów z miejsc 

nieprzystosowanych do ich składowania, 

 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu na opłaty pocztowe - gospodarka odpadami, 

 160, 00 zł zabezpieczeniem planu na szkolenia - gospodarka odpadami, 

 432, 39 zł wpływem środków na wydatki związane z opłatą produktową. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

  8.648,81 zł zabezpieczeniem planu wydatków na doposażenie, materiały eksploatacyjne 

użytkowe w CSR HELIOS. 

 

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

 

Dział 600 Transport i łączność ogółem – 723.203,78 zł 

 80.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa 

chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim-osiedla Wieniotowo 

ul. Klonowa, 

 - 68.338,78 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-

Grąbnica z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim, 

 - 491.895,00 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa drogi, przedłużenie 

 ul. Bogusława XIV z chodnikiem i oświetleniem, 
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 - 80.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Budowa parkingu oraz chodnika przy 

ul. sztormowej, 

 - 199.970,00 korektą planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja nawierzchni 

i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim, 

  37.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Modernizacja 

nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w szeregu nr 8, 

  zmianą nazwy zadania inwestycyjnego modernizacja nawierzchni chodnika i ul. Wąskiej w 

Ustroniu Morskiem na przebudowa nawierzchni ulicy Wąskiej w Ustroniu Morskim (80.000,00 

zł). 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 - 700.000,00 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Zakup wozu strażackiego dla 

OSP w Ustroniu Morskim. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 - 3.635,00 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Opracowanie Programu 

azbestowego dla gminy Ustronie Morskie i zmiana źródeł finansowania zadania: 

dofinansowanie 6.800,00 zł, dochody własne 3.040,00 zł. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

 - 80.500,00 zł korektą planu wydatków na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń w 

świetlicy wiejskiej w Gwiździe. 

Dział 926 Kultura fizyczna 

 Zmianą źródeł finansowania zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą 

dojazdową z ulicy Okrzei (etap i) w Ustroniu Morskim w związku z wpływem w 2016 

r. części dofinansowania tj. 518.013, 00 zł. plan po zmianach w 2016 r. dochody 

własne: 2.496.987,00 zł dofinansowanie: 518.013,00 zł. wpływ dofinansowania w 2017 

r.: 215.787, 00 zł. 

 

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: dochodami budżetu 

w kwocie 31.558.837,38 zł, z tego: dochody bieżące 27.027.032,64 zł, dochody majątkowe 

4.531.804,74 zł; wydatkami budżetu w kwocie 30.242.835,39 zł, z tego: wydatki bieżące 

25.261.337,50 zł,  wydatki majątkowe 4.981.497,89 zł; planowana nadwyżka budżetu 

w wysokości 1 316.001.99 zł. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu 

w sprawie zmian w budżecie była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że w tej formie, co 

zostało przeczytane opinia klubu była negatywna. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

opinia komisji jest negatywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w imieniu Klubu 

Radnych Porozumienie Razem chciałby złożyć wniosek o wykreślenie większości 

proponowanych przez Wójta zmian w budżecie gminy na 2016 rok wnioskując 

o pozostawienie następujących zapisów: w dziale 600 transport i łączność plus 80 000, 00 zł na 

zabezpieczenie planu wydatków na realizację zadania pn: „Budowa chodnika i miejsc 
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postojowych w Ustroniu Morskim osiedle Wieniotowo ul. Klonowa”, minus 68 338, 78 zł 

korekta planu wydatków na zadanie pn. „ Budowa drogi łączącej Gwizd-Grąbnica z drogą Ku 

Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim”, plus 37 000, 00 zł na zabezpieczenie planu 

wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim 

na wysokości budynku szeregu nr 8”, minus 48 661, 22 zł korektą planu wydatków na zadanie 

pn. „ Modernizacja miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej 

w Ustroniu Morskim”. W dziale 801 Oświata i wychowanie 39 200, 00 zł korekta paragrafu 

klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, laptopa na 

wyposażenie pracowni komputerowej, przeniesienie z wydatków majątkowych. Dział 801 

wydatki majątkowe minus 39 200, 00 zł korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej szkoły 

podstawowej dot. zadania pod nazwą „Zakup serwerów i komputerów” przeniesienie do 

wydatków bieżących.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prosi o uzasadnienie na 

piśmie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że miał tyle samo 

czasu, co inni Radni w związku z otrzymaniem w tak późnym czasie autopoprawek. Dodał, że 

nie zgadzają się z tym, że Pan Wójt nie wykonał inwestycji, które są zapisane, a zmiany te 

usuwają je z budżetu 2016 roku. Wiele poprawek można było wykonać w ciągu roku na 

bieżąco, a Radni mieliby dokładniejszy obraz jak kształtuje się budżet. Dopowiedział, że wiele 

poprawek można było wprowadzić zarządzeniem Wójta.    

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił, aby Radni przypomnieli sobie ul. 

Wiejską, gdzie przepadło 1 200 000, 00 zł z winy Radnych, dlatego, że nie podjęli odpowiednio 

wcześnie decyzji, kiedy chciał, aby było realizowane. W dniu dzisiejszym jest to samo, jest to 

rok budżetowy, dopiero zrobiono dokumentację. Zapytał, kiedy powstał pomysł dot. ul 

Klonowej. Dodał, że komisja budżetu negatywnie zaopiniowała, a Radni nie wiedzieli, że 

opiniując negatywnie projekt, na 2016, że wyrzucają inwestycję z realizacji. Podkreślił, że 

nawet nie miał okazji podpisać umowy z wykonawcą, a mówi się, że jako Wójt nie zdążył 

zrobić drogi. Zapytał, co Radni powiedzą na temat Wiejskiej, gdzie 1 200 000, 00 zł przepadło, 

nie mówiąc już o Olszynie, gdzie 33 000, 00 zł przez Pana Wajgerta decyzje przeleciało koło 

nosa, bo zażyczył sobie drugiego przetargu.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pomysł odnośnie chodnika na Klonowej był pomysłem 

Wójta. Dodał, że przez cały rok dopytywał, na jakim etapie jest budowa chodnika, gdzie rok 

trwa od stycznia do grudnia, a dopiero 29 grudnia zapadają jakieś decyzje.  

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że na ulicę Klonową było zrobione zapytanie ofertowe, dokumenty 

zostały wykonane w grudniu w tym roku. Dodał, że wpłynęły 3 oferty. Urząd czeka na decyzję 

Rady.  

Radny Marek Leciaho zapytał kierownika, co zrobił od stycznia do grudnia. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, kiedy była podjęta uchwała na 

temat realizacji. 
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Radny Stanisław Bęben powiedział, że chciałby przypomnieć, że § 49 statutu gminy określa, 

co poprawka czy projekt powinien zawierać: postanowienia merytoryczne, źródła finansowania 

i określone 6 pkt. Oznajmił, że Radni nie otrzymują żadnej informacji i tak jak w przypadku ul. 

Wiejskiej zostało określone zmianę z stąd tu nie mówiąc, dlaczego, gdzie była jedna poprawka, 

druga, a potem było za późno i nikt nie chciał się podjąć. Prosił, aby nie próbować scedować 

winy na kogoś, bo jest to ewidentna wina Radnych. Powiedział, że mówi o wszystkich 

Radnych. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie ma, co się obwiniać. 

Dodał, że było pełne zrozumienia ze strony Samych Swoich. Dodał, że wszystkie inwestycje, 

które będą realizowane i są realizowane zawsze są przy pomocy Radnych. Oznajmił, że nigdy 

nie mówił, że nie będzie realizował drogi, ponieważ nie jest to jego prywatna kieszeń i musi 

mieć uchwałę rady, wycenę, dokumentację. Podkreślił, że jeśli Radni chcą realizować 

inwestycję to jest to jedyna droga i muszą z Wójtem współpracować, a Radni nie chcą, robią 

wszystko na złość. Dodał, że mógłby też tak powiedzieć, nie i robić Radnym na złość. Zapytał, 

czy Radnym o to chodzi. Powiedział, że jest za chodnikiem, o który wnioskował Pan Marek, za 

oświetleniem na ul. Górnej mimo, że minęło pare lat, ale nie da się zrobić wszystkiego na raz. 

Podkreślił, że jest to moment, kiedy można to zrobić, kiedy Urząd jest po przetargu. Podkreślił, 

że nie będzie robił w sezonie ulicy. Dodał, że jeżeli do Radnych nie dotrze to, że chce jak 

najbardziej z Radnymi współpracować, a Radni nie chcą współpracować z Wójtem to nie 

zrealizują żadnego zadania. Dopowiedział, że tylko z Wójtem, który jest dysponentem środków 

i wskazuje kierunki mogą Radni coś zrobić, będąc za albo przeciw. Dodał, że dopóki 

społeczeństwo go wybrało, to jest Wójtem tutaj i on decyduje o pewnych kierunkach, a nie 

Radni, którzy mogą być za albo przeciw, albo się wstrzymać, ale kierunki idą stąd. Powiedział, 

że jeżeli Radni mają większość w Radzie, to niech grzebią w budżecie i nie zrobi się znowu nic, 

bo znowu przelecą środki unijne koło nosa. Jeśli do tego Radni dążą to proszę bardzo, ale jako 

Wójt na taki styl pracy z Radą się nie zgadza i Sami Swoi tak samo.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Radni proponują zostawić inwestycje i realizować, 

a kierunki określa Rada, a Wójt jest organem wykonawczym.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w dniu 

wczorajszym o godzinie 16: 11 dostał cały plik poprawek, autopoprawek, nawet poprawek do 

budżetu na 2017 rok. Powiedział, że w miesiącu wrześniu kwota dofinansowania na ul. Wiejską 

wynosiła 500 000, 00 zł to wniosek padł z ust członka Klubu Sami Swoi, aby nie podejmować 

inwestycji, ponieważ jest to kwota, która równoważy się z wartością kredytu, który gmina 

musiałaby zaciągnąć na tę inwestycję. Powiedział, że po przeanalizowaniu fakty są zupełnie 

inne. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, skąd wziął się kwota 

1 200 000, 00 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że 21.09. na stronie 

Wojewody pokazał się wniosek, 29.09 został on pokazany Radnym, którzy byli za tym, żeby tę 

drogę zrobić, bo jest to kwota dofinansowania, która pozwala ją zrobić. Brak wykonawcy nie 
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pozwolił tego zrobić. Dodał, że do września, kiedy kwota dofinansowania był 500 000, 00 zł nie 

było zgody całej rady, nie tylko Klubu Porozumienie Razem, bo takie były środki. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że od początku roku mówi się 

o ulicy Wiejskiej. Przypomniał, że sam powiedział na pierwszych komisjach, że jeżeli nie 

będzie dofinansowanie minimum 50 % to nie będzie realizowane zadanie. Dodał, że mówił, że 

są nadzieje, że Wojewoda zwiększy środki i wtedy będzie za późno, ale nikt go nie chciał 

słuchać. Powiedział, że ulica Wiejska nie będzie realizowana w 2017 roku, ponieważ jest już za 

późno na składanie wniosków. Podkreślił, że nikt z Przewodniczących komisji oprócz Pana 

Stanisława Bębna i Pani Zosi nie informuje Wójta ani o terminie, ani o godzinie komisji. 

Dostaje informacje z Biura Rady, a nikt się nie pyta czy termin pasuje, czy nie ma umówionego 

spotkania czy wyjazdu.    

Radny Denis Tomala powiedział, że Rada Gminy jest organem stanowiącym, a Wójt 

wykonującym. Powiedział, że został ustalony plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju 

Gospodarczego, gdzie są wymienione terminy na cały rok. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie widział takiego 

dokumentu. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jako 

Przewodniczący Komisji Statutowej za każdym razem są przesyłane informacje do Biura Rady 

z prośbą o przekazanie Panu Wójtowi, Sekretarzowi i Mecenasowi.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że o posiedzeniach komisji rewizyjnej informuje pisemnie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Wójt pracuje, na co dzień, 

ma umówione spotkania z ludźmi, z instytucjami, w Urzędzie Marszałkowskim, w Starostwie. 

Zapytał, w jaki sposób Radni chcą współpracować, jeżeli informacje dostaje na dwa dni przed 

komisją jak ma wszystko uzgodnione. Podkreślił, że jest tu Wójtem, zapytał czy Radni tego nie 

rozumieją. Dodał, że nie chce się wywyższać, ale po raz pierwszy tłumaczy i mówi, że Radni 

muszą się dostosować do Wójta tak naprawdę. Powiedział, że jako jednostka Pan Tomala nie 

znaczy tu nic. Powiedział, że tyle lat był radnym i tylko w grupie jak się współpracuje to się 

buduje. 

 

GŁOSOWANIE poprawki do projektu: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

 

Oddano 8 głosów „za” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 
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 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 

 Radna Zofia Majewska 

 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy po poprawkach:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Denis Tomala 
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Uchwała nr XXIX/195/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku                   

w sprawie zmian w budżecie gminy została podjęta większością głosów.   

 

Druk nr 2 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że również jest autopoprawka do 

projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2025 z tytułu przeniesienia z zadań inwestycyjnych kwoty 39 200, 00 zł w związku z 

zakupem serwerów i komputerów. Dodała, że w projekcie było usunięcie zaciągniętego kredytu 

na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV z 

chodnikiem i oświetleniem”.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu 

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była negatywna. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

opinia jest negatywna. Dodał, że zmieniono uchwałę dot. zmian w budżecie prawdopodobnie 

zmienia się …………………………, jak byśmy ją przyjęli będzie niezgodna.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że powiedziała, że zmiana jest 

załącznika z autopoprawki jest o 39 000, 00 zł, natomiast w projekcie uchwały było ściągnięcie 

przychodów, uchwała nie została przyjęta trzeba ją dostosować do przyjętej związanej ze 

zmianami w budżecie na 2016. Powiedziała, że wieloletnia prognoza finansowa jest 

kontynuacją zmian w budżecie na rok 2016.  Jeśli uchwała jest przyjęta w takiej formie to wpf 

trzeba dostosować do zmiany w budżecie. Powiedziała, że przeczytała autopoprawkę związaną 

z przeniesieniem środków z inwestycji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

WPF musi zgadzać się z uchwałą budżetu w wartościach wyznaczonych w art. 229 ustawy o 

finansach publicznych. Dodał, że nie wie, czy jest sens podejmować uchwałę, ponieważ w 

reszcie wartości to wydatki bieżące, majątkowe można zmienić zarządzeniem.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że może być problem z dodatkową 

subwencją w wysokości 24 000, 00 zł , która nie została przyjęta.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że uważa, że jeżeli Pani Skarbnik dopasuje 

zmiany, które zostały wprowadzone w uchwale zmieniającej budżet do wieloletniej prognozy 

finansowej i wieloletnia prognoza będzie przyjmowana ze zmianami to jak najbardziej uchwałę 

można przyjąć. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli Radni nie chcą przyjmować 

wieloletniej prognozy finansowej, to prosi, aby jej nie przyjmować. Poprosiła, aby zobaczyć 
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załącznik nr 1 uchwały do WPF związanej z dochodami ogólnymi na rok 2016, które są zgodne 

z projektem budżetu na rok 2016, pozycja druga dochody bieżące, wydatki bieżące i dochody 

majątkowe i wydatki majątkowe muszą być zgodne, ponieważ wynik finansowy pokrywa sumy, 

które są przedkładane. Dodała, że jeżeli Radni zmieniają i pozostawiają w projekcie kredyt na 

Bogusława XIV i nie zmieniają sytuacji, w której wpłynęło dofinansowanie do roku 2016 i 

później wpłynie w roku 2017, gdzie całkowicie się kwota zmieni. Dopowiedziała, że jeżeli 

Radni nie chcą przyjmować wieloletniej prognozy finansowej to mają do tego prawo, ale nie 

będzie ona zgodna ze zmianami. Powiedziała, że WPF powinien być zgodny ze zmianami w 

2016 roku, zwłaszcza, że przesuwa się środki z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. 

W związku z tym należy dokonać autopoprawki, która miała miejsce w projekcie dot. budżetu i 

musi być zgodność. Oznajmiła, że Radni mają prawo do tego, żeby nie przyjmować uchwały 

wieloletniej prognozy finansowej, ale będzie ona niezgodna ze zmianami w projekcie na rok 

2016.   

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

WPF musi być zgodna z uchwałą budżetu przede wszystkim w przychodach, rozchodach 

budżetu, co wynika z ustawy o finansach publicznych.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że z podziałem do dochodów 

i wydatków. Problem polega na tym, że Radni złożyli poprawkę do projektu zmiany budżetu na 

2016 rok i oczekują, że poprawka zostanie przygotowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

natomiast Wójt przedkłada projekt wieloletniej prognozy finansowej w przedstawionej formie, 

przedkłada jedną poprawkę o 39 000, 00 zł związaną z przesunięciem środków z wydatków 

inwestycyjnych na wydatki majątkowe.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że zostały naniesione dwie poprawki. Jedna poprawka 

przez Panią Skarbnik, druga poprawka przez Klub Radnych. Oznajmił, że jego zdaniem trzeba 

przegłosować jedną i drugą.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że zostały zgłoszone dwie poprawki, jedna 

w formie autopoprawki zgłoszona słowami Pani Skarbnik, która jest autopoprawką Wójta, 

natomiast druga jest poprawką Klubu, która musi być tożsama z budżetem. Dodał, że są to dwie 

poprawki, nad którymi trzeba przeprowadzić dwa odrębne głosowania, a później głosowanie 

nad całością uchwały. 

Radna Marzena Molcan poprosiła o 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

 

GŁOSOWANIE – autopoprawka Wójta Gminy: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 
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 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 

 Radny Denis Tomala 

Autopoprawka nie została przyjęta. 

 

GŁOSOWANIE – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2025 po poprawkach Klubu Porozumienie Razem:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 0 głosów „za” 

 

Oddano11 głosów „przeciw” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

 

 Radny Denis Tomala 
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 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016-2025:  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że skoro poprawki nie 

przeszły Radni głosują nad faktycznie przedstawioną uchwałą. 

 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 

Oddano 8 głosów „przeciw” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Uchwała nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 nie została podjęta.   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w tej kadencji była już taka sytuacja 

przy projekcie budżetu na 2016 rok, kiedy nie została podjęta uchwała WPF, gdzie RIO 

wystąpiło do Rady Gminy o podjęcie uchwały, ponieważ była niezgodna z budżetem na 2016 

rok.  

 

Druk nr 3 - w sprawie ustalenia wydatków budżetowych gminy, które w roku 2016 nie 

wygasają z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dokonuje się zmiany załącznika nr 

1 i nr 2 polegającej na dopisaniu do planu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku 

zadań:  
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1. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 kwota 10.000,00 

zł, klasyfikacja budżetowa 630-63095-6050 – ostateczny termin realizacji zadania 

31.01.2017 roku zgodnie z zawartą umową wykonawca dokumentacji technicznej 

zobowiązał się ją wykonać do dnia 15 grudnia 2016 r. Z przyczyn choroby projektanta i 

kosztorysantów nie dochował terminu umownego, zobowiązując się dostarczyć 

przedmiot umowy w styczniu 2017 roku.  

2. Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego kwota 8 000, 00 zł klasyfikacja budżetowa 754-

75415-4270 ostateczny termin realizacji zadania 31.01.2017 r. Dodała, że w związku ze 

skomplikowaną awarią skutera wodnego YAMAHA FX HO obsługującego kąpieliska 

strzeżone w gminie Ustronie Morskie i trwającą naprawą uszkodzonej części głowicy 

skutera, istnieje konieczność zabezpieczenia środków w planie wydatków, które nie 

wygasają z upływem 2016 roku. Przedstawiła wykaz planowanych wydatków 

budżetowych, które nie wygasają z upływem roku 2016: 

 

 

Lp. Wykaz wydatków Kwota (zł) Termin realizacji 

1. 

Budowa chodnika i miejsc postojowych w 

Ustroniu Morskim – Osiedle Wieniotowo ul. 

Klonowa 

 

95.300,00 
31.05.2017 r. 

2. 

Budowa drogi łączącej drogę Gwizd-Grąbnica 

z drogą Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w 

Ustroniu Morskim 

49.990,50 30.06.2017 r.  

3. 

Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w 

Ustroniu Morskim na wysokości budynków w 

szeregu nr 8 

80.604,00 30.04.2017 r.  

4.  

Wykonanie analizy ekonomicznej, 

środowiskowej, społecznej, prognozy 

demograficznej możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej 

i infrastruktury technicznej, a także 

infrastruktury społecznej służących realizacji 

zadań własnych Gminy oraz bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, a także 

dokonania zmian w aktualnej wersji projektu 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ustronie Morskie 

4.500,00 30.06.2017 r. 

Radny Marek Leciaho zapytał, kiedy została zlecona projektantowi dokumentacja na zejście 

nr 17. 
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Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że umowę podpisano 28.09. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest opisane, że choroba pracownika spowodowała, że 

na czas nie został sporządzony projekt. Dodał, że Pan Bartosz Góral jest radnym Urzędu Gminy 

w Kołobrzegu i uczestniczył w każdej sesji. Zapytał, czy chorował, czy nie chorował. 

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że umowa była podpisana z Banem Bartoszem, a on miał podpisaną 

umowę z projektantem, który w tym czasie zachorował.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że umowa podpisana był z firmą. 

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że umowa miała zostać zrealizowana do 15.12.2016 roku, natomiast 

wpłynęło pismo z prośbą o aneksowanie umowy, po czym przedłużono umowę do 15 stycznia 

2017 roku.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w tej umowie jest zawarty zapis, że w przypadku nie 

wywiązania się z umowy będą kary z tego tytułu. 

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że tak. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Gmina przystała na prośbę Pana Bartosza, kar nie 

naliczono i aneksowano umowę.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest wiele takich sytuacji 

podyktowanych losowo problemami, czasami nawet ciężko uzyskać mapkę do celów 

projektowych. Dodał, że Gmina idzie na przeciw, to nie jest nic złego, jest to żywa materia, 

żeby realizować zadania trzeba być konsekwentnym. Nie jest za tym, żeby zrywać umowę 

i ogłaszać kolejny przetarg. Dodał, że nie dopatruje się niczego złego w tym, że pracownik nie 

jest w stanie czegoś opracować, a projektantów nie jest wielu i trudno jest o dobrych ludzi. 

Miesiąc czasu nie robi różnicy, a i tak planuje się realizację zadania w trochę innym terminie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest różnica, że Urząd nie ma rozpoznania na rynku, nie 

bez kozery zapytał o projektanta, ponieważ nie raz zlecał pewne rzeczy i na kolanach prosił o 

przygotowanie dokumentacji na czas. Powiedział, że dziwi go to, że w umowie są zapisane 

kary, a nie wyegzekwowano tych kar. Podkreślił, że czas najwyższy nauczyć pewnych osób 

wywiązywania się z umowy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prawo pozwala na 

aneksowanie umów i z takiego prawa skorzystał.  

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że współpraca z Panem Bartoszem układała się dotychczas bez 

przeszkód.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że warunki umowy są warunkami umowy, trzeba ich 

przestrzegać i realizować. Inwestycja była od 1 stycznia, budżet ubiegłoroczny podjęto 29.12. 

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że Gmina nie jest w stanie zrobić wszystkich zadań od 1 stycznia.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy te autopoprawki nie 

powinny być zgodne ze zmianami w budżecie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Wójt nie wnioskował o środki, bo 

środki te są zabezpieczone w budżecie, a żeby je wydatkować zostaną wprowadzone na odrębne 

konto.  

 

GŁOSOWANIE za autopoprawką – 10 000,00 zł – dojście do plaży 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

GŁOSOWANIE za autopoprawką – 8 000,00 zł – serwis sprzętu ratowniczego  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

 

 

GŁOSOWANIE – uchwała ustalenia wydatków budżetowych gminy, które w roku 2016 

nie wygasają z upływem roku budżetowego wraz z autopoprawkami:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XXIX/196/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie ustalenia wydatków budżetowych gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem 

roku budżetowego została podjęta jednogłośnie.  

 

 

Druk nr 4 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że do projektu uchwały w sprawie 

budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 przygotowano autopoprawkę, ale należy 

nadmienić, że w dziale 926 autopoprawka nie została zaopiniowana przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową z tytułu dość późnego wpłynięcia wniosku, natomiast pozostałe zapisy 

autopoprawki są zaopiniowane. Powiedziała, że w dziale 926 Kultura fizyczna zabezpieczenie 

kwoty 40.185,00 zł związanej z urealnieniem wydatków do faktycznych potrzeb dot. 
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kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego basenu oraz kąpieliska otwartego w Centrum 

Sportowo – Rekreacyjnym Helios w związku z zakończoną procedurą przetargową (najniższa z 

dwóch ofert wynosiła 210.576,00 zł natomiast w projekcie budżetu na rok 2017 jest 

zabezpieczona kwota 170.391,00 zł). Dodała, że propozycja Wójta jest taka, żeby przenieść te 

środki z dotacji celowej na zadania: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie 

przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich, organizacja i uczestnictwo 

w turniejach i imprezach sportowych. Powiedziała, że ponadto dokonuje się usunięcia zapisu w 

§ 8 pkt. 2 o treści „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.698.955.77 zł oraz 

§ 15 pkt. 6 o treści „określenie zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce 

rachunkowości urzędu Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom 

organizacyjnym”. Powiedziała, że projekt budżetu na rok 2017 zakłada w  § 1. Ustala się 

dochody budżetu (Załącznik Nr 1, 2) w kwocie 31.489.019,64 zł, z tego: dochody bieżące 

27.483.134,11 zł, dochody majątkowe 4.005.885,53 zł. § 2. Ustala się wydatki budżetu 

(Załącznik Nr 3, 4) w kwocie 29.790.063,87 zł, z tego: wydatki bieżące 26.321.353,38 zł, 

wydatki majątkowe 3.468.710,49 zł. § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu, która 

zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 1.698.955,77 zł. § 4. Ustala się 

rozchody budżetu w kwocie 1.698.955,77 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w 

kwocie 30.044,00 zł, celowe w kwocie 74.000,00 zł, realizacja zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego 74.000,00 zł. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami (Załącznik Nr 6, 7) . § 7. Ustala się dochody w kwocie 379.192,00 zł, z tytułu 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 1.Ustala się wydatki w kwocie 

372.192,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9). 2. Ustala się wydatki w kwocie 

7.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania 

narkomanii (Załącznik Nr 9). § 8 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i 

pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu 

roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 

2.000.000,00 zł. 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów 

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.698.955,77 zł. § 9. 

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości 

kwot w nim określonych. § 10. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów 

publicznych: a. podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 10) 906.000, 00 zł, 

b. celowe na pomoc innym j. s. t. w kwocie (Załącznik Nr 11) 2.500, 00 zł, 2) dla jednostek 

spoza sektora finansów publicznych: a. celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań 

udzielającego dotacji w kwocie (Załącznik Nr 12) 522.000, 00 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14.12.2016 Nr CXXX.561.Z.2016 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 

(załącznik nr 3 do protokołu), gdzie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie pozytywnie opiniuje z uwagami zawartymi w uzasadnieniu projekt uchwały 

budżetowej na 2017 r. Gminy Ustronie Morskie. 
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Radny Zenon Wajgert złożył wniosek formalny o 10 minut przerwy przed dyskusją 

i głosowaniem nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2017 rok klubu radnych Sami Swoi była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

było negatywna. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

opinia komisji była pozytywna ze zmianami naniesionymi na wniosek Przewodniczącego Klubu 

Porozumienie Razem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że wnioskuje o usunięcie całkowite działu 926 Kultura 

Fizyczna. Dodał, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt w obrębie tego działu może 

sam dokonać zmian. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław Bęben 

powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja zaopiniowała pozytywnie.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Roman Żołnierczuk powiedział, że komisja wydała 

opinię pozytywną.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że komisja wydała opinię 

pozytywną. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gminny Ośrodek Sportu 

i Rekreacji jest po przetargu na usługi ratownicze, brakuje 40 185, 00 zł. Dodała, że jest 

wniosek, aby środki zabezpieczyć, jednakże Radny poinformował, że można to zrobić w drodze 

zarządzenia, ale trzeba zrobić to wtedy z innych zadań związanych z basenem. Dodała, że jeżeli 

środki nie zostaną zabezpieczone, a usługa ratownicza będzie od 2 stycznia to pieniądze muszą 

się znaleźć na tym paragrafie, bo Pan Dyrektor nie będzie mógł podpisać umowy na cały rok. 

Jeśli nie zostaną zabezpieczone środki trzeba będzie się zastanowić skąd te środki przesunąć, 

ponieważ dział 926 ma skrupulatnie wyliczone środki i może braknąć na inne cele. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że boi się, aby skutkiem tego 

nie było to, że basen drugiego będzie nieczynny. Dodał, że wzrost wynika też z minimalnego 

wynagrodzenia, które zostało zwiększone od nowego roku do 2 000, 00 zł  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że kwota w projekcie na moment 

składania wniosku wynosiła 170 391, 00 zł, czyli 1hx16, 50 zł. Dopowiedziała, że oferta, jaka 

wpłynęła to 210 576, 00 zł, gdzie najniższa oferta to 20, 50 zł za 1 h pracy ratownika. Trzeba 

zabezpieczyć środki, aby móc podpisać umowę.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

wniosek został przekazany do Pani Przewodniczącej. Dodał, że w następnym możliwym 

przetargu nie spodziewa się niższej oferty. Można robić we własnym zakresie, w uzasadnieniu 

wspomniał, czym skutkuje organizacja strefy ratowniczej we własnym zakresie. Podkreślił, że 

nie uczestniczył we wszystkich komisjach, ale na pewno w projekcie nie ma środków, o które 

wnioskował, jako GOSIR tylko są obcięte i dopasowane do dochodów 

i wydatków. Oznajmił, że ciężko będzie przesunąć kwotę 40 000, 00 zł, bo jest to olbrzymia 

kwota.  

Radny Denis Tomala powiedział, że dla niego zaskakująca jest dyskusja, ponieważ Pan Wójt 

może dokonać dokładnie takiej samej zmiany tylko, że zarządzeniem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że informacja z otwarcia ofert była 20.12. Przypomniał, że 

20 grudnia odbyło się posiedzenie komisji budżetowej, a 22 posiedzenie komisji wspólnej. 

Stwierdził, że to brak przepływu informacji. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zgadza się, ponieważ też nie 

wiedział, że przetarg został rozstrzygnięty i kto wygrał. 

 

GŁOSOWANIE – wniosek Radnego Marka Leciaho o wykreślenie działu 926, 

pozostawienie reszty bez zmian: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 
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 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

  

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 

 Radna Sylwia Kręglewska  

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że wniosek nie przeszedł. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub radnych 

przedstawił propozycję mian na komisji budżetowej 20 grudnia. Dodał, że w związku z tym, że 

poczyniono małe korekty przedstawi jeszcze raz. Powiedział, że w § 15 pkt. 1 wycofać, gdzie 

upoważnia się Pana Wójta do dokonywania wydatków:  

a. Na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

b. Majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami  

Punkt, 2 jako punkt 1, punkt 3 jako 2, punkt 4 jako 3 i punkt 5 jako 4. Dodał, że punkt 6 został 

wykreślony autopoprawką  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił Panią Skarbnik, aby powiedziała, 

co to znaczy, ponieważ nic z tego nie zrozumiał. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w § 15 pkt. 1, który proponuje się 

do wycofania upoważnia Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w podpunkcie a.  

na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w podpunkcie b. majątkowych 

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Podkreśliła, że Wójt w razie braku 

środków na wynagrodzenia nie może zarządzeniem przesunąć środków tylko musi wnioskować 

do Rady, tak samo w działach, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne nie będzie mógł uzupełniać 

środków, nie będzie mógł przenieść nawet, jeśli są pieniądze w dziale, nie będzie mógł 

przesunąć z jednego zadania na drugie. Powiedziała, że punkt 6 w § 15 upoważnia Wójta do 

określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki w polityce rachunkowości Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie oraz przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym w 

związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej upoważnienie to zostało cofnięte.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert przedstawił zmiany do 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na rok 2017. 

Dział 600 Transport i łączność ………………….. minus 4 000, 00 zł po zmianach   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że poprosi paragrafami.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że § 4210 Zakup 

materiałów i wyposażenia 30 000, 00 zł pierwotnie zmiana – 10 000, 00 zł po zmianach 20 000, 

00 zł; 

Rozdział 60095 § 4300 Zakup usług pozostałych 21 648, 00 zł + 6 000, 00 zł po zmianie 

27 648, 00 zł; 
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Dział 630 Rozdział 63095 Pozostała działalność § 4100  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że za każdym paragrafem 

chciałby uzyskać uzasadnienie, nie całości tylko poszczególnej zmiany, ponieważ tak nie 

można pracować.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że § 4100 

pierwotnie 156 000, 00 zł  

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że chce zasadność tych zmian. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że chciałby uzasadnienia zmian. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że § 4100 

pierwotnie 156 000, 00 zł  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że powtarza się sytuacja z poprzedniej sesji. Dodał, że ani 

razu Radni nie uzyskali uzasadnienia. Pan Przewodniczący Denis powiedział, że nie ma sensu 

uzasadniać teraz, że zostanie uzasadnione na sesji. Zapytał, czy tak Pan Denis powiedział.  

Radny Denis Tomala powiedział, że tak nie powiedział. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że jest do odsłuchania. Na komisji wspólnej uzasadnienia 

nie było, autora też nie było. Oznajmił, że § 49 ust. 3 określa, że projekt uchwały powinien 

zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia 

uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji. Podkreślił, ze to, że ktoś mówi 

mu kwoty 20 000, 00 zł zmniejszyć o 5 000, 00 zł nic mu nie mówi. Powiedział, że jeżeli ktoś 

występuje powinien uzasadnić, tym bardziej, że jest przedstawiony projekt budżetu przez 

Wójta, pomija, że powinno być to skonsultowane z Wójtem. Jest to zrobione na kolanie, 

chociaż Radni mieli na to czas przez dwie komisje, a teraz jest sesja. Powiedział, że prosi, jeżeli 

Pani Przewodnicząca wymaga od części Radnych każdorazowo uzasadnienia, konkretnego 

uzasadnienia uchwały to prosi, aby tu przy projekcie budżetu, który jest najistotniejszym w 

danym roku, też o przedstawianie, co to powoduje i jakie są skutki finansowe. Poprosił Radcę 

Prawnego, aby powiedział, czy obowiązek ten dotyczy przedstawiającego projekt uchwały, czy 

może czytać po rozdziałach.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że to nie jest 

projekt uchwały tylko zmiany proponowane do projektu uchwały. 

Przewodnicząca Klubu Porozumienie Razem Marzena Molcan powiedziała, że w imieniu 

klubu prosi o uzasadnienie zmian po kolei tak jak Pan Zenon czyta, co jest powodem 

i dlaczego jest wprowadzane. Dodała, że być może Radni przychylą się, ale chcą znać 

uzasadnienie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że uzasadnienie do tego wszystkiego jest w uzasadnieniu 

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdzie jednoznacznie jest zapis 

mówiący, że powinno się dostać projekt budżetu do 15 listopada, a okazało się, że projekt został 
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zły przekazany, został unieważniony decyzją Wójta 30 listopada. Uzasadnienie w tym wyroku 

jest jednoznaczne, Wójt popełnił błąd, nie jest powodem, że Rada popełniła te błędy, tylko Ci, 

co przygotowali ten budżet.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że błąd goni błąd, a jednak budżet został zaakceptowany. 

Powiedział, że Pan Marek mówi, że tam jest uzasadnienie, poprosił, aby mu powiedzieć, jakie 

jest uzasadnienie zdjęcia lub przesunięcia kwoty w rozdziale jednym o 5 tysięcy czy 10 tysięcy, 

jakie są skutki finansowe i jakie jest uzasadnienie. Powiedział, że jego zdaniem, jeżeli Rio 

wypowiada się, że jest do przyjęcia, gdzie chodziło o podpis, gdzie Sekretarz zaakceptował bez 

upoważnienia, a powinien zaakceptować Wójt prosi, aby nie traktować tego jak błędu na 

błędzie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w tamtym roku tez wysłano 

z podpisem Sekretarza i RIO nie podważyło. Dodał, że ponieważ Pan Przewodniczący komisji 

napisał skargę na Wójta do Rio, więc Rio uwzględniło. Dodał, że 15 Radni dostali pełny, 

merytoryczny budżet, który niczym się nie różnił prócz podpisu.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała fragment uzasadnienia do uchwały RIO 

mówiący, że Sekretarz Gminy Ustronie Morskie z upoważnienia Wójta Gminy Ustronie 

Morskie, spełniając wymogi (w zakresie dochowania terminu) określone w ustawie 

 o finansach publicznych przekazał w dniu 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Szczecinie projekt uchwały budżetowej na 2017 rok. Dodała, że Skład Orzekający zwraca 

jednak uwagę na poprawność wyliczenia kwoty długu na koniec 2017 r. w związku z tym, 

uwzględniając prawidłowe dane kwota długu powinna wynieść 9 427 000, 00 zł. Powiedziała, 

że nie jest to prawdą, ponieważ jak się zobaczy do zestawienia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do załącznika, który został przedłożony to Prognoza była na podstawie III 

kwartału, czyli do końca września natomiast spłata raty długu obligacji 607 000, 00 zł 

przypadała na 30.11 i w związku z tym została dokonana 30.11 zapłata tej kwoty i na koniec 

roku zgodnie z projektem, który został Radnym przedłożony zobowiązanie jest w wysokości 

8 820 000, 00 zł. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Radni nie pozwolili dokończyć wypowiedzi Radnemu 

Wajgert, a być może chciał przedstawić uzasadnienie. Dodał, że na komisji budżetu jak i na 

komisji wspólnej zmiany te zostały przedstawione. Skierował swoje słowa do Radnego Bębna 

mówiąc, że ubolewa nad tym, że po trzech latach kadencji Radni nie potrafią poruszać się po 

działach klasyfikacji budżetowej, co jest podstawą działalności Rady. Powiedział, że nie jest 

autorem poprawek, ale wydaje mu się, że nie ma potrzeby przedstawiania uzasadnienia 

szczegółowo do paragrafu, kiedy Wójt w mocy ustawy o finansach publicznych w ramach 

rozdziału może dokonywać zmian. Dodał, że trzeba zauważyć, że jest diametralny wzrost 

wydatków bieżących na przestrzeni ostatnich lat, więc uważa, że oszczędności to zasadny 

argument. Dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie jest w stanie i nie ocenia 

gospodarności i oszczędności. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na komisji budżetu były zmiany, ale 

pierwsza zmiana była, a druga zmiana nie była. Dodała, że druga zmiana jest zmianą nową, o 
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której Radni na komisji budżetu nie rozmawiali 995 4300 zakup usług pozostałych plus 6 000, 

00 zł.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie wymyśla, bo jest to zapisane. Prosi, aby nie 

przypisywać mu socjotechniki. Dodał, że wyraźnie jest zapisane, że projekt powinien być 

przedstawiony Radzie wraz z uzasadnieniem, a tłumaczenie, że uzasadni się na koniec po 

podaniu 62 poprawek jednym zdaniem czy dwoma dla niego jest niezadawalające. 

Dopowiedział, że chciałby się dowiedzieć, dlaczego dokonuje się danej zmiany, jakie są skutki 

finansowe, dlaczego zmniejsza się bądź zwiększa kwoty, czy te środki finansowe starczą w 

ciągu roku na wykonanie danego zadania czy też nie. Jeśli Pan Radny chce oceniać, czy 

zapoznał się ktoś z materiałem czy nie, to lepiej najpierw zapytać, a nie tworzyć otoczkę, że 

ktoś przyszedł nieprzygotowany, ponieważ można to samo zarzucić Radnemu Tomali.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że przygotowując 

się nie do projektu uchwały, do naniesienia poprawek, ponieważ autorem projektu jest Pan Wójt 

skupili się nie na zadaniach, które Pan Wójt przygotował, ponieważ zadania mogą być dzisiaj 

zapisane, a jutro mogą być zupełnie inne, bo Pan Wójt ma do tego prawo, aby je zmieniać, 

odnosili się do wydatków, które były w latach ubiegłych do wykonania tegorocznego i na tej 

podstawie dokonano korekty. Dodał, że uważają, że wydatki na poziomie roku bieżącego czy 

minimalnie większe będą wystarczające odnosząc się do tego roku, poprawek jakich dokonali, a 

wykonania budżetu po tych zmianach jest skłonny powiedzieć, że pomylili się w dwóch czy 

trzech punktach, ponieważ na pozostałych zadaniach środki nie zostały wykonane. Powiedział, 

że nie zagłębiają się w zadania, ponieważ powinni się zastanowić tylko nad kwotami, które są 

zapisane na działach, ponieważ w obrębie działów Pan Wójt ma prawo do zmian i nie ważne, 

czy zostanie zapisane 50 000, 00 zł czy 100 000, 00 zł, bo Pan Wójt ma prawo przesunąć 

zupełnie na inny cel.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że mówimy o zmianach, które 

nie mają uzasadnienia. Dodał, że w pełni podziela zdanie Radnych, że jest to zamykanie furtki, 

trzeba sobie powiedzieć, jakie to jest zadanie, co jest przeznaczone na to zadanie, dlaczego 

można obniżyć koszty i dlaczego później trzeba będzie robić korekty zmian w budżecie. 

Poprosił, aby Pan Tomala nie obrażał ludzi, ponieważ jest arogancki, jest to bardzo 

nieeleganckie, a jest Radnym, który jest w służbie publicznej i nie powinien używać takich 

słów. Podkreślił, że Radni są z różnych środowisk, mają prawo nie wiedzieć o paragrafach, 

rozdziałach, ale mając budżet chcą wiedzieć i być normalni. Apelował, aby Pan Tomala nie 

obrażał ludzi. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że zmiany są 

podyktowane tym, co dostali Radni od Pani Skarbnik, czyli analitykę Urzędu Gminy. Dodał, że 

Radni nie dostali analityki z innych jednostek pomocniczych takich jak szkoła, GOSIR, Dom 

Kultury, ale na podstawie lat ubiegłych i budowy budżetu roku 2016 zmiany, które proponują 

wg rozeznania w zupełności starczą w działach, w których przypisali. Dodał, że uważa, że w 

dziale Pan Wójt ma możliwość przesuwania miedzy zadaniami, a Radni nie ingerują w zadania. 

Radny Denis Tomala powiedział, że dziwi go, że Pan Wójt oczekuje od Radnych 

przedstawienia szczegółowych konsekwencji. Dodał, że Rada nie ma uprawnień, żeby 
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szczegółowo wyznaczała zadania nakładawszy na Wójta obowiązek wydatkowania, gdyż Wójt 

jest organem wykonawczym. Dodał, że chciałby przypomnieć, że Pan Wójt na jego wniosek, 

aby przekazał analitykę za 2015 rok nie udostępnił informacji dla komisji, nie przedstawił 

szczegółowych informacji, gdzie są wydatki, więc Rada nie miała informacji 

 i mogła się odnieść tylko do paragrafów. Powiedział, że Pan Wójt w obrębie działów może 

dokonać zmian. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że tylko konsekwencja Radnego Tomali doprowadziła do 

tego, że po raz pierwszy przy uchwalaniu budżetu Radni mieli analitykę tylko i wyłącznie 

jednej jednostki wykonawczej, jaką jest Urząd Gminy. Powiedział, że niektórzy z Radnych są 

niejednokrotnie Radnymi i śmie twierdzić, że do tej pory nigdy nie otrzymali analityki 

pozostałych jednostek wykonawczych gminy. Zapytał, jak Radni mają uchwalać budżet, jak nie 

wiedzą, jakie są w ogóle wydatki jednostek wykonawczych, nigdy nie widzieli na oczy 

analityki.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Marek jest szefem 

komisji rewizyjnej. Podkreślił, że nie może zrozumieć jak to jest być w jednostce i nie widzieć 

tego, co się tam dzieje. Zapytał Pana Tomalę, czy tworzył kiedyś jakikolwiek budżet. 

Powiedział, że Radny nie ma zielonego pojęcia jak się tworzy budżet. Dodał, że Dyrektorzy 

przychodzą, składają wnioski, Pani Skarbnik jest ta nie dobra, bo musi ciąć wydatki, a Radni 

jeszcze dodatkowo tną. Powiedział, że pamięta jak w tamtym roku z ust Pana Tomali padły 

słowa, że budżet powinien być raz przygotowany i pieniądze powinny zostać. Dodał, ze 

rzeczywiście tak powinno być, a Dyrektorzy jak mają pieniądze to wtedy je wydają, bo taka jest 

zasada Dyrektorów, aby wydać je na siłę, ponieważ w przyszły roku zostaną one obcięte. 

Dopowiedział, że wcale nie doszacowany jest budżet jednostek, ale tylko dlatego, bo chce aby 

były oszczędności w jednostkach na koniec roku, które występują. Powiedział, że jest 

8 000 000, 00 zł zadłużenia, zapytał czy Pan Tomala wie, jakie było zadłużenie gminy w 2011 

roku. Odpowiedział, że było to 16 000 000, 00 zł. 

Radny Denis Tomala powiedział, że chciałby przypomnieć, że wystosował do Pana Wójta 

interpelację i otrzymał odpowiedź. Dodał, że rzeczywiście, kiedy Pan Wójt przejął władzę w 

gminie zwiększył dług 16 500 000, 00 zł. Powiedział, że trzeba zauważyć, że Gmina Ustronie 

Morskie mająca 3 500 mieszkańców ma wysoki budżet, powinno się wykazać, aby dochody 

były przekazywane na wydatki inwestycyjne, a nie na wydatki bieżące. Powiedział, że chciałby 

zobaczyć, jak Pan Wójt by sobie poradził z budżetem, jaki mają inne gminy przy takiej 

wielkości.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest ograniczony czas. 

Podkreśliła, że przerwano Panu Wajertowi prosi, aby oddać głos Panu Wajgertowi, 

a potem będzie dyskusja. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prosi, aby pamiętać, że 

basen został zapłacony w czerwcu 2011 roku, gdzie kwota była ok. 20 000 000, 00 zł. 

Zadłużenie wynosiło 59 %, a w tej chwili jest wg wskaźników jest 28 %. Podkreślił, że 

powstało w gminie dużo nowych inwestycji, ludzie chcą inwestować, powstają miejsca pracy. 
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Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że w dziale 630 

rozdział 63095 § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 156 000, 00 zł minus 11 000, 00 

zł po zmianie 145 000, 00 zł, § 4210  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski wnioskował, żeby powiedzieć, czego to 

dotyczy. 

Radny Stanisław Bęben zaproponował 10 minut przerwy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że prosi, aby dokończyć, a 

wtedy zrobi się przerwę.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że każdy powinien dostać 

kartkę ze zmianami. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że w § 4210 zakup 

materiałów i wyposażenia 36 300, 00 zł minus 11 300, 00 zł po zmianie 25 000, 00 zł, § 4260 

zakup energii 39 000, 00 zł minus 7 000, 00 zł po zmianie 32 000, 00 zł, § 4300 zakup usług 

pozostałych pierwotnie 12 920, 00 zł zmiana 7 920, 00 zł pozostaje 5 000, 00 zł. Dział 700 

Gospodarka mieszkaniowa 700004 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 500, 00 zł minus 

25 000, 00 zł pozostaje 12 000, 00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 3 800, 00 minus 1 200, 

00 zł po zmianach 2 600, 00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe 5 000, 00 zł minus 1 500, 00 

zł pozostaje 3 500, 00 zł, rozdział 71004 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 50 000, 00 zł 

minus 20 000, 00 zł pozostaje 30 000, 00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 180 000, 00 zł 

minus 30 500, 00 zł pozostaje 150 000, 00 zł, rozdział 71012 zadania z zakresu geodezji i 

kartografii § 4300 zakup usług pozostałych 40 000, 00 zł minus 5 000, 00 zł pozostaje 35 000, 

00 zł, rozdział 71035 § 4260 zakup energii 2 700, 00 zł minus 1 200, 00 zł pozostaje 1 500, 00 

zł, § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 16 862, 00 zł minus 

4 862, 00 zł pozostaje 12 000, 00 zł, dział 750 administracja publiczna rozdział 75011 § 4210 

zakup materiałów i wyposażenia 5 600, 00 zł minus 2 600, 00 zł pozostaje 3 000, 00 zł, § 4300 

zakup usług pozostałych 8 000, 00 zł minus 1 000, 00 zł pozostaje 7 000, 00 zł, § 4360 opłaty z 

tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, 00 zł minus 500, 00 zł pozostaje 500, 00 zł, § 

4410 podróże służbowe krajowe 1 300, 00 zł minus 1 000, 00 zł pozostaje 300, 00 zł, rozdział 

75022 rady gminy § 3040 nagrody o charakterze szczególnym było 1000, 00 zł plus 250, 00 zł 

po zmianie 1250, 00 zł, § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 000, 00 zł minus 

250, 00 zł po zmianie 750, 00 zł, rozdział 75023 urzędy gmin § 3020 wydatki osobowe nie 

zaliczane do wynagrodzeń 3 900, 00 zł minus 900, 00 zł pozostaje 3 000, 00 zł, § 4010 

wynagrodzenia osobowe pracowników 1 945 489, 35 zł minus 295 000, 00 zł po zmianie 

1 650 480, 35 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 351 066, 27 zł minus 40 000, 00 zł 

po zmianie 311 066, 27 zł, § 4120 składki na fundusz pracy 50 298, 97 zł minus 1 000, 00 zł po 

zmianach 40 298, 97 zł, § 4220 6 500, 00 zł minus 4 000, 00 zł po zmianach 2 500, 00 zł, § 

4260 zakup energii 63 000, 00 zł minus 18 000, 00 zł po zmianach 45 000, 00 zł, § 4300 zakup 

usług pozostałych 223 200, 00 zł minus 20 000, 00 zł po zmianach 203 200, 00 zł, § 4360 

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 29 800, 00 zł minus 2 800, 00 zł po 

zmianach 27 000, 00 zł, § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 

1050, 00 zł minus 1 000, 00 zł po zmianach 50, 00 0 zł, § 4410 podróże służbowe 35 000, 00 zł 
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minus 10 000, 00 zł pozostaje 25 000, 00 zł, § 4430 różne opłaty i składki 500, 00 zł minus 300, 

00 zł pozostaje 200, 00 zł, rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4010 

wynagrodzenia osobowe pracowników 130 140, 00 zł minus 20 000, 00 zł po zmianach 

110 140, 00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 45 000, 00 zł minus 5 000, 00 zł po 

zmianach 40 000, 00 zł, § 4190 nagrody konkursowe 7 400, 00 zł minus 2 400, 00 zł po 

zmianach 5 000, 00 zł, § 4260 zakup energii zakup energii 4000, 00 zł minus 3 000, 00 zł po 

zmianach 1 000, 00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 107 600, 00 zł minus 50 000, 00 zł po 

zmianach 57 600, 00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe 8 168, 88 zł minus 3 000, 00 zł po 

zmianach 5168, 88 zł, § 4420 podróże służbowe zagraniczne 2 000, 00 zł minus 1 500, 00 zł 

pozostaje 500, 00 zł, rozdział 75095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 700, 00 zł 

minus 3 700, 00 zł po zmianach 10 000, 00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 7 600, 00 zł 

minus 2 600, 00 zł pozostaje 5 000, 00 zł, dział 754 rozdział 75406 straż graniczna § 2300 

wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 000, 00 zł minus 4 000, 00 zł pozostaje 

4 000, 00 zł, dział 75421 zarządzanie kryzysowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 500, 

00 zł minus 2 000, 00 zł pozostaje 500, 00 zł, § 4300 zakup usług pozostałych 

2 000, 00 zł minus 1 500, 00 zł pozostaje 500, 00 zł, dział 801 rozdział 80101 szkoły 

podstawowe § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 571 913, 09 zł minus 20 000, 00 

zł pozostaje 1 551 913, 09 zł, § 4260 zakup energii 80 000, 00 zł minus 5 000, 00 zł po 

zmianach 75 000, 00 zł, rozdział 80104 Przedszkola§ 4010 wynagrodzenia osobowe 

pracowników 787 382, 00 zł minus 70 000, 00 zł po zmianach 717 382,00 zł, dział 851 ochrona 

zdrowia rozdział 85195 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 800, 00 zł minus 2 000, 00 zł 

pozostaje 7 800, 00 zł, dział 852 rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej § 4300 zakup usług 

pozostałych 58 460, 00 zł minus 8 000, 00 zł pozostaje 50 460, 00zł, § 4410 podróże służbowe 

6 000, 00 zł minus 2 000, 00 zł pozostaje 4 000, 00 zł, dział 900 rozdział 90002 gospodarka 

odpadami § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 500, 00 zł minus 500, 00 zł pozostaje 

2 000, 00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe 1 400, 00 zł minus 700, 00 zł pozostaje 700, 00 

zł, rozdział 90003 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 856 228, 00 zł minus 20 000, 

00 zł pozostaje 836 228, 00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 152 714, 00 zł 500, 

00 zł pozostaje 147 714, 00 zł, rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zakup 

energii 220 000, 00 zł minus 20 000, 00 zł pozostaje 200 000, 00 zł, dział 926 rozdział 92601 

obiekty sportowe § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 85 632, 00 zł minus 15 000, 00 zł 

pozostało 70 632, 00 zł, § 4260 zakup energii 627 147, 00 zł minus 47 000, 00 zł pozostaje 

580 147,00 zł, rozdział 92605 § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki 360 000, 00 zł minus 

80 000, 00 zł pozostaje 280 000, 00 zł. Powiedział, że w wydatkach majątkowych proponuje się 

następujące zmiany: dział 600 rozdział 60014 § 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej 

dla zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Ustronie Morskie-Dygowo” 50 000, 00 zł minus 50 000, 

00 zł po zmianie 0, 00 zł, rozdział 60016 § 6050 drogi publiczne gminne „Budowa chodnika i 

parkingu przy ulicy Sztormowej w Sianożętach” pierwotnie 50 000, 00 zł dodatkowo 50 000, 00 

zł po zmianie 100 000, 00 zł, § 6050 zadanie „ Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy 

cmentarzu w Rusowie” pierwotnie 40 000, 00 zł zmiana plus 40 000, 00 zł po zmianach 80 000, 

00 zł, zmiana nazwy zadania z „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Jantarowej i ulicy 

Rolnej w Ustroniu Morskim na Budowa miejsc postojowych za budynkiem Urzędu Gminy w 

Ustroniu Morskim od strony północnej” pierwotnie kwota 100 000, 00 zł i pozostaje 100 000, 



str. 29 

 

00 zł, ulica Osiedlowa w Ustroniu Morskim budowa miejsc postojowych wzdłuż Ośrodka 

Zdrowia I etap pierwotnie 0, 00 zł zmiana 100 000, 00 zł po zmianie 100 000, 00 zł,  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy to nowe zadanie. Poprosiła o podanie 

paragrafu. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że jest to dział 600 

rodział 60016 § 6050 ten sam paragraf cały czas, ten sam dział, dalej ten sam paragraf w tym 

samym dziale, rozdziale ulica Osiedlowa w Ustroniu Morskim droga wewnętrzna  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska zapytała, czy kwotę można, przepraszam.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że 100 000, 00 zł, 

dział 6050 ten sam paragraf Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga 

wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim było 0, 00 zł, 200 000, 00 zł po zmianie 

200 000, 00 zł, § 6050 Wykonanie odwodnienia na ulicy Słonecznej na działce Nr 433/15 było 

0, 00 zł zmiana plus 81 982, 00 zł po zmianie 81 982, 00 zł, zmiana nazwy zadania 

„Przebudowa drogi na odcinku ul. Wrzosowej w Sianożętach” na „Opracowanie dokumentacji 

przebudowy drogi na odcinku ul. Wrzosowej w Sianożętach do drogi nr 11” 30 000, 00 zł i po 

zmianie pozostaje 30 000, 00 zł, § 6050 Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim 

pierwotnie 100 000, 00 zł dodatkowo 100 000, 00 zł po zmianach 200 000, 00 zł, § 6050 

Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim było 400 000, 00 zł dodatkowo 100 000, 

00 zł po zmianie 500 000, 00 zł, Administracja publiczna dział 750 Rozdział 75023 § 6050 

Rozbudowa klimatyzacji Urzędu Gminy 50 000, 00 zł minus 50 000, 00 zł po zmianie 0, 00 zł, 

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych E-sesja – zakup systemu do 

zarządzania pracami Rady Gminy wraz z nagłośnieniem było 0, 00 zł plus 80 000, 00 zł po 

zmianach 80 000, 00 zł, dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90003 

paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: wkład własny na zakup 

samochodu do wywozu odpadów komunalnych było 0, 00 zł po zmianach 200 000, 00 zł, 

rozdział 90015 § 6050 rozbudowa oświetlenia ulicznego w Rusowie było 0, 00 zł po zmianie 

150 000, 00 zł, rozdział 92195 Pozostała działalność § 6050 opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn „ Modernizacja Amfiteatru w Ustroniu 

Morskim” 70 000, 00 zł minus 70 000, 00 zł pozostaje 0, 00 zł. Powiedział, że proponowane 

zmiany przez Radę Gminy z dochodów własnych w § 2 budżetu po zmianach ustala się wydatki 

w wysokości 25 439 371, 38 zł i wydatki majątkowe 4 350 652, 49 zł. Dodał, że prosi się o 

uwzględnienie zmian w załączniku 3 i 4, łączne 29 790 063, 87 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że trzeba uwzględnić 

autopoprawkę Pana Wójta. Ogłosiła 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że chciałby 

wnieść poprawkę w wynikach końcowych, ponieważ nastąpiła pomyłka. Dopowiedział, że 
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wydatki bieżące zamykają się w kwocie 25 389 371, 38 zł, wydatki majątkowe 4 400 692, 49 zł 

i do tego należałoby uwzględnić autopoprawkę Pana Wójta w dziale 926.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że po takim przemówieniu 

Wójt ma prawo wyrazić zgodę bądź nie. Oznajmił, że nie wyraża zgody na zmiany bez 

uzasadnienia tego. Powiedział, że chciałby, aby Pani Skarbnik powiedziała, jakie są 

konsekwencje tych zmian. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że skoro coś zostało w dokumencie zapisane, to trzeba 

tego przestrzegać. Podkreślił, że Przewodniczący Rady wg paragrafu 37 udziela głosu poza 

kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności zarządzenia przerwy. 

Oznajmił, że to nie wygląda tak, że Pani Przewodnicząca powie, że albo będzie przerwa albo 

nie. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod dyskusję i po uzyskaniu jednego głosu za, 

jednego przeciwko oddaje sprawę pod głosowanie. Poprosił, aby starać się przestrzegać zasad, 

które są zapisane. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan Stanisław prosił o 

przerwę w trakcie wypowiedzi Radnego. Dodała, że uważa, że nie można przerywać. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy jeżeli Radny Bęben, albo Pani, która reprezentuje 

stronnictwo złoży w tej chwili 64 poprawki, to czy Rad będzie nad tym dyskutować. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie widzi problemu. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że każdy Radny ma prawo zgłosić poprawki, ale ma też 

obowiązek uzasadnić to. Skoro Pan Wajgert proponuje zmiany i ma poparcie, to prosi, 

uzasadnić, dlaczego zabiera z danego rozdziału 10 000, 00 zł i przerzuca do innego. Prosi 

o uzasadnienie, ponieważ odsyłanie do analityki jest nie na miejscu, ponieważ w statucie jest 

zapisane, jaki jest obowiązek. Przypomniał, że trzy razy zabrano pieniądze z Wiejskiej, 

a mówił, że ważne, że pieniądze pozostają dla Ustronia. Powiedział, że nie do końca został 

uratowany budżet, zapyta czy Pan Tomala zrobił analitykę, ile pieniędzy stracono, bo według 

jego obliczeń wychodzi ok. 2 milionów złotych z tego, co można było uzyskać z dotacji, a nie 

uzyskano dzięki działaniom klubu Porozumienie Razem.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że prosi o skracanie 

wypowiedzi, ponieważ o 13: 00 jest zamówiony obiad na część uroczystą. Pan Bęben był na 

komisji, wie, kiedy było, przeciw, kiedy było za, to bardzo przeprasza. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy statut i ustawa obowiązuję tylko jedną stronę czy dwie 

strony. Dopytywał, czy jedna strona ma prawo czy dwie strony. Dopytywał, czy jedna strona 

ma prawo zabrać głos, kiedy chce i ile chce czy dwie strony. Powiedział, że przyznaje rację, że 

środki zostały przeznaczone na inwestycje i inwestycje się zwiększyły, ale oczekiwał 

uzasadnienia zarówno w tamtym roku jak i w tym roku, liczy na to, że Pan Zenek uzasadnienie 

przedstawi, a nie odeśle do analityki.  

Radny Piotr Barycki zapytał nawiązując do chodnika wzdłuż drogi w Kukini, czy ktoś wie, ilu 

pracowników, ilu ludzi chodzi po ulicy. 
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Radny Marek Leciaho zapytał, od kiedy gmina buduje drogi powiatowe. Zasugerował, aby 

najpierw uzyskać dokumenty i porozumienie z powiatem, ponieważ nie są to kompetencje 

gminy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Marek jest źle 

poinformowany. Oznajmił, że droga Ku Słońcu, Kukinka aż do drogi powiatowej jest drogą 

gminną.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie mówi się 

teraz o drodze Ku Słońcu, tylko o drodze do Kukinki, Kukini, Rusowa, która jest drogą 

powiatową, która ma być budowana w porozumieniu z powiatem. Dodał, że dopóki nie ma 

porozumień i nie uzyskano od pani Magdy pewnej informacji to do tego momentu wydaje się ta 

inwestycja niewłaściwa. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że pierwotnie miała być w 

kierunku Rusowa, została wyrażona zgoda, żeby zakończyć inwestycję na odcinku do Kukini z 

drogą powiatową.  

Radny Marek Leciaho powiedział, ze składa wniosek formalny o przegłosowanie poprawek i 

całego budżetu. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że uzasadnieniem 

są oszczędności w wydatkach bieżących, które są przeznaczane na wydatki majątkowe. 

Powiedział, że nie ma czasu, aby uzasadniać dział, rozdział, paragraf. Była komisja budżetowa. 

Dodał, że przychyla się do wniosku Radnego Marka Leciaho. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ponieważ nie uzyskano 

uzasadnienia do zmian, chciałby, aby Pani Skarbnik uzasadniła w części skutki tych zmian. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że trzeba zagłosować nad 

wnioskiem formalnym.. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy Pani Skarbnik nie może nic 

powiedzieć. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zakończenie 

dyskusji. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, co to znaczy zakończenie 

dyskusji. Podkreślił, że jest to budżet na cały 2017 rok. 

Radny Marek Leciaho powiedział, żeby postępować zgodnie ze statutem. 

 

GŁOSOWANIE – zamknięcie dyskusji: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za” 
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 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radna Zofia Majewska 

 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

 

 

GŁOSOWANIE – poprawki do projektu budżetu przedstawione przez Radnego 

Wajgerta: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 
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Przedstawiony wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że autopoprawka zgłoszona przez 

Klub Porozumienie Razem przeszła, z tego tytułu dotacja dla Klubu sportowego Astra jest w 

granicach 280 000, 00 zł. Dodała, że kolejna autopoprawkę Wójta, która była pierwsza do 

projektu budżetu, jeżeli Radni będą za z automatu ściąga to dofinansowanie o 40 185, 00 zł, co 

daje mniej niż w tym roku, czyli 239 000, 00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o uzupełnienie Pana 

Mecenasa, autopoprawka w całości nie przeszła.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że autopoprawkę nie była głosowana, była 

głosowana zmiana. Skoro autopoprawkę nie została podjęta, Wójt ma prawo wnieść zmianę do 

autopoprawki.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Wójt dokonuje zmiany w 

autopoprawce na w dziale 926 kultura fizyczna kwoty 40 185, 00 zł urealnieniem planu 

wydatków do faktycznych potrzeb dotyczących kompleksowego zabezpieczenia basenu oraz 

kąpieliska otwartego w centrum zdrowia w związku z zakończeniem procedury przetargowej, 

które miało być zabezpieczone z dotacji celowej. Pozostałe podpunkty mające na celu usunięcie 

zapisu w § 8 pkt. 2 w § 15 pkt. 6 pozostają bez zmian.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że składa wniosek 

formalny o zarządzenie 5 minut przerwy. 

GŁOSOWANIE – przerwa: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 2 głosy „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 

Oddano 9 głosów „przeciw” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Piotr Barycki  

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Marek Iwańczyk 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

 Radna Marzena Molcan 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
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 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Zofia Majewska 

 

Wniosek nie został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

GŁOSOWANIE – autopoprawka Wójta: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 

rok 2017 po autopoprawkach i poprawkach:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

 

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

Uchwała nr XXIX/197/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 została podjęta 

większością głosów. 

 

 

Druk nr 5 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2017-2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Wyszedł Radny Wajgert, Radny Tomala, Radna Kręglewska  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dokonuje się zmiany zał. Nr 1 

w poz. 12. 5 poprzez dopisanie kwoty 20 000, 00 zł, jako różnicy między poz. 12.4 i 12.4.1 

Dodała, że Wójt Gminy przedkłada projekt, gdzie dochody ogółem wynoszą 31 489 019, 64 zł, 

z tego dochody bieżące 27 483 134, 11 zł natomiast dochody majątkowe 4 500 885, 53 zł, 

wydatki ogółem wynoszą 29 790 063, 85 zł przy wydatkach bieżących 26 321 353, 38 zł 

natomiast dochody majątkowe 3 468 710, 42 zł, wynik budżetowy wynosi kwota 1 698 955, 77 

zł natomiast rozchody budżetu wyniosą taką samą kwotę jak wynik finansowy, kwota długu na 

koniec roku 2017 wynosić będzie ok. 820 000, 00 zł.  

Wrócił Radny Wajgert. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, jak się to ma do poprawek. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że autopoprawka Wójta została 

przedłożona. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła Mecenasa 

o doprecyzowanie, czy jeżeli została podjęta uchwała budżetowa to czy ta uchwała ma być 

uzupełniona o wszystkie poprawki. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że wszystko zależy od woli Rady. 

  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano7 głosów „za” 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben  

 Radny Piotr Barycki  

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowanie nieobecna Sylwia Kręglewska i Denis Tomala. 
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Uchwała nr XXIX/198/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-

2025 została podjęta większością głosów. 

 

 

Druk nr 6 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie 

z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 

2016 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w uchwale Nr XII/106/2015 Rady 

Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.10.2015r. stawka podatku dla wód powierzchniowych 

stojących lub wód powierzchniowych płynących jezior i zbiorników sztucznych ustalona była 

na kwotę 4, 58 zł. Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie 

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. stawka dla ww. pozycji 

obniżona została do kwoty 4, 54 zł.   

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w projekcie uchwały, 

który otrzymali Radni jest błąd pisarski dwa razy zapis w sprawie.  

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 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Zenon Wajgert 

powiedział, że opinia komisji była pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

Podczas głosowanie nieobecna Sylwia Kręglewska i Denis Tomala. 

Uchwała nr XXIX/199/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XII/106/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 

została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Druk nr 7 - w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2032- dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2032 został sporządzony z uwagi na zalecenia zawarte w 

Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, który został przyjęty uchwałą 

Rady Ministrów. Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2032 spowoduje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Ustronie Morskie, a w konsekwencji likwidację 

szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko na terenie Gminy Ustronie Morskie, jest 

podstawą o ubieganie się o zewnętrzne środki finansowe.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław Bęben 

powiedział, że opinia była pozytywna w składzie komisji wspólnej. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2032 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala. 

Uchwała nr XXIX/200/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Ustronie Morskie na lata 2016-2032 została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8 – w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu 

bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Zastępca Kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych dopuszcza się możliwość przekazywania zarządzania drogami publicznymi między 

zarządcami w trybie porozumienia. Zawarcie porozumienia Zarządu Powiatu                             

w Kołobrzegu z Gminą Ustronie Morskie dotyczy części zadań należących do zarządcy drogi, a 

przede wszystkim bieżącego utrzymania dróg powiatowych w obrębie granic gminy.    
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji 

zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala. 

Uchwała nr XXIX/201/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego 

utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ustronie Morskie została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 9 – w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wnioskodawcą 

uchwały jest Pan Andrzej Basarab. Powiedziała, że na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 

1948) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje:  Uchyla uchwałę nr 

LII/374/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zbycia mienia 

komunalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Powiedziała, że pod projektem podpisało się 15 Radnych, projekt został zaopiniowany 

przez Pana Mecenasa.  

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie:  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala. 

Uchwała nr XXIX/202/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 roku w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że szanując zaproszonych gości na uroczystą sesję 

wnioskuje, aby od punktu 5 do punktu 8 przenieść na następną sesję.  

 

GŁOSOWANIE – wniosek Radnego Andrzeja Basarab zmiana porządku obrad poprzez 

usunięcie punktów:  

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

Zdrowia – przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z 

kontroli. 

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

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Podczas głosowanie nieobecny Radny Denis Tomala. 

 

Zamknięcie części roboczej sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła XXIX sesję Rady Gminy.  

 

 

Czas trwania sesji : 9:00 – 13:20 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 

 

CZĘŚĆ UROCZYSTA – HOTEL SKAL UL. B. CHROBREGO 60 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła część uroczystą XXIX Sesji 

Rady Gminy. Przywitała wszystkich zgromadzonych (lista obecności załącznik do protokołu). 

Powiedziała, że przypadł jej w udziale zaszczyt już po raz 3-ci podsumowania mijającego roku.  

Dokładnie w dniu 1 grudnia br. upłynął drugi rok pracy Rady VII kadencji.  Był to trudny rok, 

jednak należy podkreślić, że zarówno działalność Rady Gminy jak i pracowników Urzędu na 

rzecz rozwoju j społeczności przynosi wymierne rezultaty.   
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W mijającym 2016 roku wykonano następujące inwestycje: 

1) Budowa drogi Gwizd – Grąbnica 

2) Przebudowa ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim 

3) Budowa miejsc postojowych przy kościele w Rusowie 

4) Budowa ul. Jantarowej w Ustroniu Morskim 

5) I największa inwestycja to budowa euroboiska w Ustroniu Morskim 

Rada Gminy nie zmieniła wysokości podatków na rok 2017, w tym najważniejszego – podatku 

od nieruchomości, pozostawiając na poziomie ubiegłego roku. 

Był to rok intensywnej pracy Rady Gminy: odbyło się 15 sesji, na których podjęto 71 

uchwał, komisje Rady pracowały na 38 posiedzeniach, komisja budżetu i rozwoju 

gospodarczego 6 posiedzeń, komisja spraw społecznych 3 posiedzenia, komisja ochrony 

środowiska 

 i gospodarki komunalnej 3 posiedzenia, komisja rolnictwa 0 posiedzeń, komisja rewizyjna 13 

posiedzeń, komisja wspólna 8 posiedzeń. Komisja statutowa 5 posiedzeń (jest to komisja 

doraźna powołana uchwałą nr XXI/160/2016 Rady Gminy Ustronie Morskie w dniu 25 

kwietnia 2016 roku). Dyżury radnych Gminy Ustronie Morskie odbywają się w każdą środę w 

godzinach 14: 30 – do 15:30.  Na dyżury radnych przychodzili interesanci w sprawach: 

zalewania posesji, zasad działania elektrowni fotowoltaicznej i opłacalności jej budowy, 

wywozu śmieci, przekwalifikowania działek rolnych, w sprawie budowy chodnika itp. 

Powiedziała, że Dnia 15 listopada 2016 roku na Posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego zgodnie z uchwałą nr XLVI/317/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w 

sprawie ustanowienia nagrody Rady Gminy Ustronie Morskie za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, działalności kulturalnej, społecznej oraz sportowej została przyznana 

nagroda w wysokości 1000 zł. Do nagrody Rady Gminy nominowani zostali: 

1) Andrzej Pogonowicz – nominowany przez: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim;  

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie Nasza Gmina, 

 Koło Nr 20 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim,  

 

2) Grupa Taneczna FLOU – nominowana przez Stowarzyszenie Sami Swoi 

 

Kapituła Nagrody, którą stanowiła Komisja Spraw Społeczny i Porządku Publicznego po 

rozpatrzeniu każdego wniosku oddzielnie i przeprowadzeniu tajnego głosowania postanowiła 

o przyznaniu jednej nagrody Panu Andrzejowi Pogonowicz.  

Pan Andrzej Pogonowicz w Ustroniu Morskim mieszka od ponad 30. Prowadzi tu bar 

rybny. Z miejscem zamieszkania wiąże się też jego wielka pasja – kolekcjonowanie 

przedwojennych dokumentów dotyczących gminy. W jego zbiorach znajdują się listy, mapy, 

fotografie, a przede wszystkim pocztówki, których ma ponad 800 i wciąż powiększa kolekcję 

dzięki wizytom na giełdach kolekcjonerskich. Pan Andrzej chętnie dzieli się swoją historyczną 

wiedzą i pokazuje zebrane materiały. Na ich bazie powstał album „Na granicy czasu” 
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o Ustroniu Morskim, który jest jednocześnie materiałem promocyjnym gminy.  Albumy 

przekazane i zlicytowane rok rocznie podczas WOŚP wnoszą liczny wkład do skarbonki sztabu. 

Przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury realizował projekt międzypokoleniowy 

pt.: „A pamiętasz babciu a pamiętasz dziadku”, czego owocem było wydanie publikacji 

poświęconej pierwszym osadnikom gminy. Prowadzi prelekcje historyczne dla turystów na 

temat swojej pasji a jednocześnie opowiada o historii naszego regionu. Bierze czynny udział w 

tworzeniu imprezy kulturalnej pn. „Noc Muzeów” w Ustroniu Morskim. Przez ponad rok dla 

miłośników historii naszej „małej ojczyzny” społecznie prezentował na łamach gazety Głosu 

Koszalińskiego część swoich zbiorów. W tym roku dzięki ofiarności i chęci współpracy Pana 

Andrzeja, GOK zrealizował kolejny projekt międzypokoleniowy, tym razem pn. „Podróż 

w przeszłość – wystawa 3D” dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie 

w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 

Wraz z Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofią 

Majewską przekazała Panu Andrzejowi Pogonowiczowi Nagrodę Rady Gminy. 

Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych przekazała na ręce pana Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury nominację dla Zespołu FLOU.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podsumowując ten mijający Rok 

serdecznie podziękowała Koleżankom i Kolegom Radnym za trudną i nie zawsze wdzięczną 

pracę na rzecz społeczności, za poświęcony czas. Podziękowała zgromadzonym za udział w 

życiu Gminy, stowarzyszeniom i lokalnie działającym kołom za wkład w podnoszenie 

atrakcyjności naszej miejscowości i aktywowanie różnych grup społecznych. Podziękowania za 

współpracę i zaangażowanie złożyła Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi oraz 

Kierownikom Referatów i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Podziękowała 

sołtysom za włożony trud i za wiele cennych inicjatyw. Kończąc swoje wystąpienie życzyła, 

żeby Nowy 2017 rok był to rok wyjątkowy i niezapomniany. Życzyła wiele zdrowia, spokoju 

i pogody ducha, aby każdy dzień niósł szczęście i siłę. Życzyła wzajemnego zrozumienia, 

pomyślności oraz spełnienia pragnień i postanowień, aby udało się zrealizować wszystkie 

plany, aby rok 2017 był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia 

zarówno zawodowe jak i społeczne, by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.  

 

Przewodnicząca Rady zamknęła uroczystą sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.    

 

 

Czas trwania sesji : 13:40 – 14:20 

Protokołowała: Joanna Korczyk 


