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PROTOKÓŁ Nr II/2010 

z Sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

z dnia 13 grudnia 2010r. 

 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz dokonał otwarcia sesji słowami 

„Otwieram II Sesję VI kadencji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Serdecznie witam 

radnych, przybyłych gości, a w szczególności Pana Starostę Tomasza Tamborskiego, Pana 

Wicestarostę Mirosława Tessikowskiego, Radnego Powiatowego Pana Wolskiego, witam 

także bardzo serdecznie tak  licznie przybyłych mieszkańców Gminy Ustronie Morskie”. 

 Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 

W sesji uczestniczy 15 radnych – obecność 100% (lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego protokołu) 

1.  Sprawy organizacyjne : 

- otwarcie sesji i stwierdzenie quorum; 

- przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy z dnia 01 grudnia 2010r. 

2. Ślubowanie Wójta Gminy. 

3. Powołanie przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 

4. Głos mieszkańców. 

5. Interpelacje, zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

 Do porządku obrad, który radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uwag nie było. 

 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr I/2010 z dnia 01 grudnia 2010r. – w wyniku 

głosowania nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji – „za” 14 głosów, „przeciw” 

1 głos, „wstrzymuję się” – nie było,  protokół został przyjęty 14 głosami. 

 

     Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz wraz z kwiatami złożył odchodzącemu 

Wójtowi Gminy Panu Stanisławowi Zielińskiem podziękowanie o treści: 

 

„W tym szczególnym dniu w imieniu Rady Gminy pragnę Panu serdecznie 

podziękować za lata intensywnej i efektywnej pracy, prowadzącej do rozwoju gminy Ustronie 

Morskie.  
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Wykładnikiem tej prawie 30 – letniej Pana działalności samorządowej są niewątpliwie 

powstałe inwestycje gminne, wzrost poziomu życia i zadowolenia mieszkańców, a także 

sukcesy gminy zarówno w wymiarze społecznym jak i gospodarczym.  

Z dumą i radością pragnę podkreślić, że wielokrotnie miałem możliwość osobistej 

współpracy z Panem, która była bardzo satysfakcjonująca i efektywna.                                                                                                                             

Pozostając z wyrazami pamięci życzę wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze 

wypełnionego obowiązku oraz spełnienia planów życiowych.           

Proszę również  o przyjęcie życzeń zdrowia, szczęścia w życiu osobistym                                

oraz sukcesów w pracy społecznej”. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Marzena Molcan złożyła byłemu 

Przewodniczącemu Rady Andrzejowi Basarabowi podziękowanie za przewodzenie Radzie w 

poprzedniej kadencji, o treści: 

„Dobiegła końca V kadencja Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Z tej okazji  

w imieniu Rady Gminy składam serdeczne podziękowania  za długoletnie i efektywne 

reprezentowanie i kierowanie pracą Rady Gminy  w Ustroniu Morskim. 

 Pragniemy podkreślić, że bardzo wysoko cenimy Pana dotychczasową aktywną 

działalność społeczną, doświadczenie w kierowaniu Radą, wiedzę oraz osobiste 

zaangażowanie w realizację wielu zadań na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 

 Jesteśmy przekonani, że Pana działalność społeczna będzie kontynuowana  

i wspólnie podejmiemy wiele odważnych i cennych decyzji  dla naszej gminy. 

 To podziękowanie niech będzie skromnym dowodem uznania dla Pana za współpracę 

i okazaną pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących gminy i jej mieszkańców. 

         Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy samorządowej oraz pomyślności  

w życiu osobistym”. 

 

Przewodniczący Rady przed kolejnym punktem obrad tj. ślubowanie Wójta Gminy 

prosił Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ustroniu Morskim Pana Jana 

Mirosława Oksenfelda o wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy. 

 

„Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, Zaproszeni Goście. 

Działając zgodnie z art. 22 u s t a w y z dnia 20 czerwca 2002 r.  

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 
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984 z późn. zmianami), jako Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej mam zaszczyt 

wręczyć Panu Jerzemu Stanisławowi Kołakowskiemu zaświadczenie o wyborze na Wójta 

Gminy Ustronie Morskie. 

"Miej czas na to, aby pomyśleć - to źródło mocy. Miej czas na modlitwę - to największa siła 

na ziemi. Miej czas na uśmiech - to muzyka duszy." 

        Matka Teresa z Kalkuty 

Każdy wybór na tak wysoki urząd ma wymiar historyczny, w którym słuszna 

satysfakcja łączy się z odpowiedzialnością za dobro wspólne, któremu na imię gmina 

Ustronie Morskie. Wyrażając uznanie dla odniesionego sukcesu, pragnę życzyć, aby podjęta 

odpowiedzialność owocowała działaniami realizowanymi w duchu najwyższych wartości. 

Bycie Wójtem to nie tylko ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim ogromny obowiązek. 

Obowiązek, z którego należy wywiązać się wobec wszystkich mieszkańców gminy. Aby nie 

stracić zaufania elektoratu, należy najpełniej zrealizować wszystkie deklaracje, które były 

składane w trakcie kampanii wyborczej.  

Mam zaszczyt złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Urząd Wójta 

Gminy.  

Pragnę tą drogą złożyć Panu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 

ciepła i wyrozumiałości w gronie najbliższych, zaś w służbie publicznej wyłącznie trafnych 

decyzji i wytrwałości w dążeniu do lepszego jutra gminy Ustronie Morskie. 

Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński powiedział: 

"Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet  

w najgorszym znaleźć coś dobrego.  

Dziękuję”.     

 

Przewodniczący Rady zaprosił do stołu prezydialnego Wójta Gminy Jerzego Kołakowskiego 

celem złożenia ślubowania. 

Jerzy Kołakowski: 

„Obejmując urząd Wójta  Gminy Ustronie Morskie uroczyście ślubuję, że dochowam 

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców gminy.  Tak mi dopomóż Bóg.”(podpisany tekst ślubowania 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu) 

 

http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/2977
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/2977
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/4995
http://www.zamyslenie.pl/aforyzm/4995


4 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz złożył Wójtowi Jerzemu Kołakowskiemu 

                 „ W imieniu Rady Gminy z dużą radością składam gratulacje  wyboru na 

stanowisko Wójta Gminy Ustronie Morskie.  

             Objęcie tej zaszczytnej funkcji jest bez wątpienia, Pana wielkim sukcesem. Wynik 

wyborów świadczy, że cieszy się Pan w naszej społeczności ogromnym poparciem i 

uznaniem.   

                 Życzę, żeby zaufanie jakim obdarzyli Pana mieszkańcy nie było ciężarem, ale 

dodawało energii i wytrwałości w walce o sukcesy Gminy i godne życie jej mieszkańców. 

             Życzę sympatii pracowników i interesantów, wdzięczności za dobre gospodarowanie 

i wyboru na następną kadencję... 

           Wierzę, że praca na stanowisku Wójta Gminy, która jest ogromnym wyzwaniem, 

przyniesie Panu satysfakcję, a mieszkańcom Gminy Ustronie Morskie liczne korzyści”. 

 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski stwierdził, że przed przyjęciem gratulacji chciałby powiedzieć 

kilka słów. Dodał, ze dzisiejszy dzień jest nietypowy, zarówno z powodu rocznicy stanu 

wojennego, ale także prywatnej rocznicy, bowiem to właśnie 13 grudnia wraz z rodziną 

powrócił z emigracji, a dziś jeszcze złożenie ślubowania na Wójta. Pan Wójt Zieliński 

sprawował mandat zaufania ponad 28 lat. Z całego serca życzył mu  dużo zdrowia, spokoju na 

zasłużonej emeryturze. Wójt Jerzy Kołakowski uważa, że mimo dużych zawiłości jakie miały 

miejsce Ustronie Morskie  bardzo się zmieniło, jego rozwój dąży w dobrym kierunku. Ze 

szczerego serca życzy wszelkiej pomyślności i myśli, ze kiedy byłaby potrzeba kontaktu, 

pomocy to na taka pomoc będzie mógł liczyć ze strony p. Zielińskiego. Wójt Kołakowski 

żartobliwie stwierdził, iż przysięga, że stanu wojennego do Urzędu Gminy nie wprowadzi. 

 

Stanisław Zieliński stwierdził, że ma nadzieję, że przekazuje ten Urząd w dobre ręce. 

Poprzeczka jest ustawiona wysoko, ale sądzi że dla dobra wszystkich mieszkańców zostanie 

jeszcze wyżej podniesiona. Jeśli będzie taka potrzeba i jest w stanie udzielić wszelkiej 

pomocy. Myśli, że ta kadencja upłynie w spokoju. 

 

Następnie gratulacje kolejno składali przedstawiciele starostwa Pan Starosta Tomasz 

Tamborski, Pan Wicestarosta Mirosław Tessikowski oraz  inni zaproszeni goście, a także 

mieszkańcy. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski złożył serdeczne podziękowanie za gratulacje z okazji wyboru 

na stanowisko, szczególnie serdecznie władzom powiatowym.  Stwierdził, że wyniósł duże 

doświadczenie w pracy w starostwie, uważa, że współpraca ze starostwem będzie dobra i 

będzie owocowała dla dobra wszystkich mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz udzielił głosu ks. Jerzemu Lubińskiemu – 

Proboszczowi Parafii. 

 

Ks. Jerzy Lubiński stwierdził, iż cieszy się, że może uczestniczyć w dzisiejszej Sesji Rady. 

Jedni odchodzą drudzy przychodzą. Był świadkiem wielu spotkań. Są prawa fizyczne, 

ale są też prawa moralne gdzie każdy człowiek winien poznawać człowieczeństwo. Dobro 

powróci dobrem, a zło powróci złem. Te prawa obowiązują zarówno w rodzinie jak i 

państwach i ludzkości. 

 Nowo wybrany Wójt wspominał rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, ale 

pomyśleć należy też o nieludzkiej polityce naszych przodków np. w Norymberdze wielu 

skazanych zostało na śmierć za zbrodnię przeciwko ludzkości. 

 Dziś dziękujemy odchodzącemu wójtowi, a nowy staje drżący przed nowymi 

zadaniami. Pamiętajmy, że obowiązuje nas wszystkich prawo Boże, a ono mówi, że należy 

kochać, aby nie było muru między nami. Nie da się żyć kiedy jedni pod drugimi kopią dołki. 

Niech miłość zwycięża, reklamy wygasną, a my musimy wypełniać swoje zadania. Musimy 

być uczciwi wobec ludzi i zadań, musimy kierować się miłością. 

 Niech od tej chwili zapanuje miłość i pokój, a zgoda niech zwycięża. 

 

 

Ad 3. Powrót do porządku obrad –  przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad tj. 

powołanie przewodniczących i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. 

 

Informuję zebranych, iż zgodnie  z § 11 Statutu Gminy Ustronie Morskie Rada powołuje 

następujące komisje: 

1)      Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 

2)      Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 

3)      Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, 

4)      Rolnictwa, 

      5)      Rewizyjną. 
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Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych, a w czasie trwania kadencji 

Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich 

skład i zakres działania. 

1. Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji budżetu i 

rozwoju gospodarczego 

1) Radna Marzena Molcan – pragnę zgłosić kandydaturę radnego Tomasza 

Stanisławczyka, który ma bogate doświadczenie w pracy samorządowca.  

W poprzedniej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz był 

członkiem komisji budżetu. Jest to osoba życzliwa i zaangażowana. 

Radny Tomasz Stanisławczyk wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko 

przewodniczącego komisji budżetu. 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w 

głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu 

i Rozwoju Gospodarczego, został nim Radny Tomasz Stanisławczyk, wybór jednogłośny 

– 15 głosów „za”. 

 

2.  Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji ochrony 

środowiska i gospodarki komunalnej. 

 

1) Radna Agnieszka Makowska zgłosiła kandydaturę radnej Ireny Krawczyk  na 

stanowisko przewodniczącej komisji. Jest osobą kompetentną, sprawdziła się w 

roli radnej poprzedniej kadencji, sprawdziła się pełniąc funkcję sołtysa. 

Radna Irena Krawczyk wyraziła zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącej 

Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji OŚiGK, w głosowaniu udział wzięło 

15 radnych. 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, została nią Radna Irena Krawczyk, 

wybór jednogłośny – 15 głosów „za”. 
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3. Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji spraw 

społecznych i porządku publicznego 

1) Radny Tomasz Stanisławczyk zgłosił na stanowisko przewodniczącego 

komisji radnego Roberta Sarabana. Stwierdził, że jest radnym drugą kadencję. 

Dał się poznać jako człowiek odpowiedzialny i rzetelny 

Radny Robert Saraban wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącego 

Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 

Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Komisji SSiPP, w głosowaniu udział wzięło 15 

radnych. 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw 

Społecznych i Porządku Publicznego, został Radny Robert Saraban, za wyborem 

głosowało 14 radnych, 1 głos przeciwny. 

 

4. Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji rolnictwa. 

1) Radna Irena Krawczyk zaproponowała kandydaturę radnego Piotra 

Baryckiego. Jest to człowiek młody, energiczny i odważny. 

Radny Piotr Barycki wyraził zgodę na kandydowanie. 

2) Radny Marek Rojek zaproponował kandydaturę radnej Anny Britzen. 

Radna Anna Britzen wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 

 

Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował, iż pierwszym zgłoszonym 

kandydatem był radny Piotr Barycki, tak więc głosowanie rozpocznie się od tej kandydatury. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Radny Piotr Barycki otrzymał 9 głosów „za” i tym samym został wybrany na 

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa. 

 

5. Proszę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego komisji 

rewizyjnej. 
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Radny Robert Saraban zaproponował kandydaturę radnej Agnieszki Makowskiej. Jest to 

osoba młoda, energiczna, znana w środowisku, społecznik. 

Radna Agnieszka Makowska wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Ponieważ nie było innych zgłoszeń Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów. 

Głosowanie, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim dokonała wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjne, została Radna Agnieszka Makowska, wybór jednogłośny – 15 głosów „za”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15-to minutową przerwę celem skompletowania 

składów osobowych komisji. 

Po przerwie. 

 

Przewodniczący poszczególnych komisji rady gminy przedstawili składy osobowe komisji. 

1. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 

Przewodniczący komisji Tomasz Stanisławczyk stwierdził, że przypadła mu trochę 

niewdzięczna rola ponieważ akces do komisji budżetu zgłosiło większość radnych musiał 

kilka osób wyeliminować. Poprosił, aby radni, którzy nie zostali powołani w skład komisji nie 

brali sobie tego do serca. Podał skład komisji: 

1) Mirosław Szymanek – wiceprzewodniczący komisji 

2) Irena Krawczyk – członek komisji 

3) Robert Saraban – członek komisji 

4) Krzysztof Grzywnowicz – członek komisji 

5) Marek Rojek – członek komisji 

6) Andrzej Basarab – członek komisji 

7) Marek Iwańczyk – członek komisji 

Przewodniczący komisji stwierdził, że do osób, które nie zostały powołane w skład komisji 

nie ma żadnych osobistych animozji, ale do komisji budżetu proponuje przedstawiony skład. 

 

Radna Anna Britzen – stwierdziła, że zgłosiła się z prośbą, aby pracować w tej komisji, w 

poprzedniej kadencji była jej członkiem. Zastanawia ją dlaczego tak się dzieje. Stwierdziła, że 

strona wygrana nie dała opozycji ani jednej komisji, ale niech chociaż da pozostałym radnym 

możliwość wyboru komisji. Stwierdziła, że taka sytuacja jest śmiechu warta, czego się boją. 
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Radny Stefan Dymański – zgłosił protest na taki skład komisji ponieważ uważa, że do składu 

komisji ma prawo złożyć akces każdy radny. Nigdzie nie ma zapisu o ilości członków danej 

komisji. Osobiście chce być członkiem tej komisji i w niej pracować. Dlaczego w ten sposób 

potraktowano skład komisji? 

 

Radca Prawny UG Pani Monika Kwiatkowska stwierdziła, że Statut Gminy nie narzuca ilości 

członków komisji stałych, ale § 64 mówi, że komisje powołuje Rada na wniosek 

przewodniczącego komisji. Nie ma odgórnego składu osobowego.  Rada może ustalić ile osób 

będzie liczyła komisja jednak musiałby być zapis w statucie. 

 

Radny Stefan Dymański zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego komisji budżetowej 

jakim kluczem się posłużył wykluczając jego osobę i innych radnych. 

 

Radny Mirosław Szymanek zwrócił się do Wysokiej Rady i Przewodniczącego stwierdzając, 

że ta dyskusja jest niepotrzebna. Owszem opozycja ma prawo wyrażać swój sprzeciw i żal, 

taka jest jej rola.  W poprzedniej kadencji były podobne uwagi. Jeszcze niedawno Państwo 

byliście w większości, a myśmy takich uwag nie zgłaszali. Proszę zachować dystans i umiar. 

Wybory demokratyczne wskazały kto ma większość. Wybranie poszczególnych członków 

komisji należy zgodnie z prawem do przewodniczącego komisji. Rozdzieranie szat, że jest tak 

źle i tak niedobrze jest nie na miejscu. 

 

Radny Tomasz Stanisławczyk – odpowiadając radnemu Dymańskiemu stwierdził, że 

specjalnego klucza doboru nie było, ale jest święte prawo, że kiedy wygrywa pewna grupa  to 

może sobie dobrać większość. Do składu komisji powołał trzy osoby spoza tej grupy. Pan 

Rojek już ponad tydzień temu wpisał się na listę, a Pan Basarab został powołany ze względu 

na swoją wiedzę. 

 

Radny Andrzej Basarab zabrał głos w sprawie podjętej dyskusji. Stwierdził, że stawia 

formalny wniosek o jej zamknięcie.  Uważa, że przed zebrana publicznością prowadzony jest 

jarmark i trzeba to jak najszybciej zakończyć. Inne komisje są także wartościowe Raz jeszcze 

postawił oficjalny wniosek o zamknięcie dyskusji. 

 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. 

„za” zamknięciem dyskusji oddano 11 głosów. 
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Głosowanie nad składem komisji budżetu i rozwoju  gospodarczego. W głosowaniu udział 15 

radnych: „za” przedstawionym składem oddano 11 głosów, „przeciwko” 3 głosy, 

„wstrzymuję się”  1 głos. 

 

2. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. 

Przewodnicząca Komisji OŚiGK radna Irena Krawczyk przedstawiła następujący skład 

komisji: 

1) Andrzej Basarab – wiceprzewodniczący komisji, 

2) Mirosław Szymanek – członek komisji, 

3) Agnieszka Makowska – członek komisji, 

4) Marek Iwańczyk – członek komisji 

Głosowanie nad składem komisji, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Skład osobowy 

komisji OŚiGK został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

3. Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego. 

Przewodniczący komisji SSiPP przedstawił następujący skład: 

1) Marzena Molcan – członek komisji, 

2) Marian Bedus – członek komisji,  

3) Piotr Barycki – członek komisji, 

4) Wioletta Tomoń – członek komisji, 

5) Stefan Dymański – członek komisji, 

6) Anna Britzen – członek komisji. 

Przewodniczący komisji poinformował, iż wybór wiceprzewodniczącego odbędzie się na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

Głosowanie, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Skład osobowy komisji SSiPP został 

przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za’. 

 

4. Komisja Rolnictwa 

Przewodniczący komisji Piotr Barycki zgłosił w skład komisji na stanowisko 

wiceprzewodniczącego radnego Stefana Dymańskiego. Skład komisji liczy dwie osoby, w 

późniejszym terminie komisja zostanie uzupełniona. 
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Głosowanie, w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Skład osobowy komisji SSiPP został 

przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za’. 

 

5. Komisja Rewizyjna. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Maria Agnieszka Makowska przedstawiła 

następujący skład komisji: 

1) Wioletta Tomoń- członek komisji, 

2) Marek Rojek- członek komisji, 

3) Marian Bedus- członek komisji, 

4) Anna Britzen- członek komisji. 

Przewodniczący poinformował, iż wybór wiceprzewodniczącego komisji odbędzie się na 

pierwszym posiedzeniu. 

Głosowanie nad składem komisji, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Skład został 

przyjęty jednogłośnie- 15 głosów „za”. 

 Tym samym Rada Gminy podjęła uchwałę nr II/3/2010 w/s wyboru przewodniczących 

i składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

Ad 4. Głos mieszkańców – nie było. 

 

Ad 5/6. Interpelacje, zapytania. Wolne wnioski. 

 

Radna Anna Britzen zwróciła się do Wójta, Przewodniczącego i Wysokiej Rady. Stwierdziła, 

że nie neguje wyników wyborów, ale o umożliwienie pracy, o to, aby w tej komisji działać. 

Mieliście Państwo wiceprzewodniczącego, mieliście przewodniczącego komisji spraw 

społecznych i porządku publicznego. Państwo jako opozycja w poprzedniej kadencji także nie 

siedzieli cicho. Tu szło o zwykłą przyzwoitość. Nie pokazaliście Państwo klasy. 

 

Radny Mirosław Szymanek stwierdził, że radna Britzen odebrała jego poprzednią wypowiedź 

jako głos, który mówił, że ta grupa z komitetu Sami Swoi zawłaszczyliśmy sobie przyszłość 

samorządową, pełnię władzy samorządowej. W takich chwilach decyduje się o różnych 

działaniach historycznych. Owszem, byliśmy obdarowani niektórymi stanowiskami. Należy 

pamiętać, że te wybory to był przypadek, wydarzenia, które wymknęły się spod kontroli.  

Nie chce mówić o tym, co było w poprzedniej kadencji. Wie jak to było, odczuł to na swoich 

barkach. Dzisiaj grupa radnych bardzo głośno i wyraźnie może ustalać i tworzyć pewne 
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zdarzenia, które mogą być tylko lepsze, a nie gorsze. Jako ten najbardziej doświadczony, 

który stracił zdrowie na tej pracy, stwierdzam, że będziemy słuchać osób z innych grup. 

Będziemy razem tworzyć lepszy samorząd w gminie Ustronie Morskie. Uważa, że powołany 

skład osobowy komisji budżetu odzwierciedla pełną klasę i stanowisko naszej rady. 

 

Radny Marek Rojek stwierdził, że jedna i druga strona ma wiele racji, ale razem z radną 

Britzen chcieliśmy pracować w tej komisji, reprezentować w radzie Rusowo. Mam takie 

odczucie, że my jesteśmy tylko do roboty. Myślę, że troszeczkę kultury politycznej 

przydałoby się wszystkim. Chcieliśmy, aby doceniono naszą pracę, to też będzie owocowała 

dla Wójta. Wy nas całkowicie zlekceważyliście, ale proszę się nie martwić będziemy dalej 

pracować, skoro tak to popełniono. 

 

Radna Wioletta Tomoń złożyła wniosek o objęcie dowozem dzieci z Wieniotowa przez 

prywatnego przewoźnika ATRANS. Jest w posiadaniu planu lekcji oraz listy dzieci, które 

byłyby objęte dowozem, dokumenty te dostarczy do biura Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się do Sekretarza Gminy w sprawie dowozu tych dzieci. 

Stwierdził, że była wcześniej prowadzona rozmowa na ten temat, i w jaki sposób zostało to 

rozwiązane? 

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, ze trzeba podpisać umowę z przewoźnikiem, po ustaleniu 

powrócić do tego tematu. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Wioletty Tomoń o objęcie dowozem 

do szkoły dzieci zamieszkałych na terenie miejscowości Wieniotowo. W głosowaniu udział 

wzięło 15 radnych, wniosek został przyjęty jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady serdecznie 

podziękował mieszkańcom za tak liczne przybycie. Stwierdził, ze obecność ta dodała blasku 

zarówno składanemu Ślubowaniu przez Wójta Jerzego Kołakowskiego jak i podziękowaniu 

za pracę Panu  Wójtowi Stanisławowi Zielińskiemu. Następnie zamknął posiedzenie II Sesji 

Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

Protokołowała: 

Ewa Oksenfeld 


