
str. 1 

 

 PROTOKÓŁ NR XXX/2017 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 10 LUTEGO 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXX Sesję Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim. Przywitała zarząd, Pana Mecenasa, Radnych, Dyrektorów i Kierowników 

jednostek, Sołtysów i przybyłych gości.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zarząd w gminie jest jednoosobowy i zarząd stanowi 

Wójt, więc zarządu na spotkaniu nie ma. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wczoraj rozmawiał z Panem Wójtem i nic 

mu nie wiadomo, żeby Pana Wójta miało nie być na sesji. Dodał, że przed chwilą próbował się 

skontaktować, ale Pan Wójt nie odbiera telefonu. Poinformował, że wczoraj Pan Wójt mówił, 

że na 100 % będzie na sesji.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy skoro nie ma Pana Wójta, to czy Radni będą czekali, aż 

Pan Wójt się zjawi, bo jeżeli nie będą czekali, to osoba zastępująca Pana Wójta powinna mieć 

pisemne upoważnienie. 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że Pan Sekretarz pokazywał upoważnienia 

ogólne. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie ma ogólnych upoważnień, powinno być na 

dzisiejszą sesję. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że projekty zawsze są Wójta. Zapytał, kto będzie 

przedkładał projekty i z czyjego upoważnienia.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że projekty uchwał w imieniu Wójta zawsze 

przedstawiają pracownicy jednostek, Dyrektorzy, Kierownicy referatów albo Pan Sekretarz w 

imieniu Pana Wójta. Pan Wójt nie przedstawia osobiście projektu. Dodał, że są osoby, które 

mogą przedstawiać. Skoro Pan Wójt nie powiedział wczoraj Panu Sekretarzowi, że go nie 

będzie to znaczy, że będzie. Oznajmił, że jeśli Radni chcą poczekać na Wójta to trzeba ogłosić 

przerwę, a jak nie to prosi, aby przystąpić do porządku obrad, bo na samym początku widzi 

Radni zaczynają się przepychać, czy ma się rozpocząć sesja czy też nie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radni są po to, aby przestrzegać prawa. Przypomniał, że 

projekty uchwał przedkłada Pan Wójt, a z jego upoważnienia może ktoś inny, ale to Pan Wójt 

przedkłada, bo tak stanowi prawo.  
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Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że w kwestii formalnej Pan Wójt przedłożył 

projekty uchwał, są przez Wójta podpisane i złożone w Biurze Rady do Pani Przewodniczącej, a 

Pani Przewodnicząca te projekty uchwał przesłała. Wójt upoważnia osoby do przedstawienia 

projektów, nie mogą te osoby wnosić zmian do tych projektów. Dodał, że Wójt naraża się na to, 

że Radni mogą zrobić z projektami, co chcą, ryzyko Wójta, że go na sesji nie ma, natomiast w 

kwestii formalnej projekty uchwał zostały podpisane i przedłożone przez Wójta.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dodzwonił się do Pana Wójta, który 

powiedział, że przyjedzie, ale jeszcze nie w tej chwili. 

Radny Marek Leciaho zapytał, w jakim terminie Pan Wójt został poinformowany o sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w takim, jak wszyscy. 

Zapytała, czy są jakieś uwagi w stosunku do tego, czy ma być kontynuowana sesja czy 

przerwana. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nieobecność Wójta nie wstrzymuje procedowania 

dalszych obrad sesji. Sugerował, aby szanować czas gości, Dyrektorów jednostek oraz 

Radnych.  

Radny Marek Leciaho zapytał Radnego Basaraba, czy Pan Wójt szanuje w tym momencie 

Dyrektorów i Kierowników jednostek wykonawczych nie będąc na posiedzeniach. Dopytywał, 

czy tylko Radni mają szanować. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wnioskuje o zamknięcie dyskusji, bo nie ma 

merytorycznych rozmów i są tylko złośliwości. 

Radny Marek Leciaho złożył wniosek formalny o przerwę do czasu przyjścia Wójta na sesję. 

 GŁOSOWANIE za kontynuowaniem obrad bez Wójta: 

 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące” 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum, powiedziała, że 

obecnych jest 15 Radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Dodała, że 

porządek obrad był przedstawiany. Zapytała czy są uwagi do porządku obrad. 

Brak uwag. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynął wniosek w 

sprawie druku nr 4. Dodała, że są zastrzeżenia do działki nr, 619 dlatego proponuje wycofanie 

druku nr 4 z dzisiejszej sesji i przekazanie do procedowania na komisję.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że prosi, aby Pani Przewodnicząca zapoznała Radnych 

z pismem, o którym mowa. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska odczytała wniosek, który stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. Dodała, że pismo zostało złożone przez Pana Grzegorza Pytlocha.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że chciałby, żeby Urząd Gminy się w tym temacie 

wypowiedział, bo temat był rozpatrywany na komisji budżetu i była wydana opinia pozytywna. 

Prosił o informację, czy ma to wypływ na decyzję Dyrektora Regionalnego ze Szczecina, która 

gmina wydzieliła działkę zgodnie z prawem. Dodał, że w poprzedniej uchwale ta działka ma 

całkiem inny numer, zostały wydzielone inne numery działek. Jeżeli ktoś z mieszkanców jest 

niezadowolony, to zawsze może pisać pisma i zatrzymywać procedurę sprzedaży wszystkich 

nieruchomości. Powiedział, że jeżeli by były przyczyny budzące wątpliwości Pan Wójt ani Pani 

Mecenas by się ni podpisali pod projektem, który nie jest zgodny z prawem. Dodał, że chciałby 

znać opinię Pana Sekretarza, Pani Kierownik referatu i Pana Mecenasa.    

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gdyby Urząd gminy uznał za zasadne 

postawione w piśmie argumenty, to projekt uchwały zostałby wycofany z porządku obrad. 

Dodał, że w odczuciu urzędu nie ma żadnej przeszkody prawnej, żeby procedować nad 

projektem uchwały. Dopowiedział, że wszystko zależy od Radnych, którzy mogą przegłosować 

wycofanie projektu. Poinformował, że przesłanki merytoryczne, żeby nie obejmować działki 

prawem sprzedaży nie istnieją. Przytoczył pismo z 2.08.2016 roku ze Starostwa Powiatowego w 

Kołobrzegu: w przypadku, jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o 

legalizację urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodno prawnego 

lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ właściwy do wydania 

pozwolenia wodno prawnego nakłada na właściciela tego urządzenia, w drodze decyzji, 

obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. Zatem 

w przypadku, gdy do dni 30 listopada 2017 r. / termin zadeklarowany przez Państwa, czyli 

Urząd nie wystąpicie Państwo z wnioskiem bądź nie uzyskacie decyzji na legalizację likwidacji 

urządzenia wodnego – zbiornika na działkach nr 561, 545, 546 obręb Sianożęty, zostanie 

wszczęte postępowanie dotyczące wydania decyzji nakładającej na Gminę Ustronie Morskie 

obowiązek odtworzenia zlikwidowanego urządzenia wodnego – zbiornika na działkach 

wskazanych. Nadmienił, że w uchwale budżetowej jest pozycja związana z tzw. legalizacją 

zbiornika. Dodał, że gmina przygotowuje się do tego, aby uzyskać operat wodno prawny 

i pozwolenia wodno prawne, aby zalegalizować tzw. legalizację zbiornika wodnego. 

Powiedział, że nie ma to wpływu na dalszą procedurę, jeśli chodzi o sprzedaż działki. Dodał, że 

kwestia tego, że na tej działce był zbiornik wodny dla potencjalnego sprzedawcy na dzień 

dzisiejszy nie istnieje, a będzie istniała dopiero, jak zostanie działka wystawiona i potencjalni 

nabywcy zostaną poinformowani, że tak było. Na dzień dzisiejszy do podjęcia jest uchwała 

 o woli sprzedaży. Powiedział, że w uchwale z 2015 roku była inna numeracja, została 

wydzielona działka pod trafostację, zmieniła się numeracja, konsultowane było to z prawnikami 

obsługującymi Urząd czy jest konieczność wycofania tej uchwały z 2015 roku, nie ma takiej 

potrzeby.  

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 

i Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że we wskazanej sprawie zaciągnięto opinii u Pani 

Mecenas i Pana Mecenasa, którzy nie widzieli przeszkód w tym, aby przygotować projekt 

uchwały i przekazać pod obrady. Dodała, że działka ta powstała z połączenia dwóch działek o 
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numerach 545 i 546 z której została wydzielona działka do sprzedaży, a następnie pod 

trafostację.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że decyzja administracyjna związana 

z likwidacją sadu nie ma w ogóle wpływu na decyzję rady dot. zbycia działki. Dodał, że to Rada 

podejmuje w drodze uchwały decyzję czy działka ma być zbyta czy też nie, decyzja 

administracyjna nie blokuje prawnie możliwości podjęcia takiej uchwały. W piśmie jest 

wezwanie Rady do nie podjęcia uchwały, co pozostaje w woli Radnych. Dopowiedział, że w 

uchwale sprzed kilku lat Rada wyraziła wolę na sprzedaż działki, działka została podzielona na 

dwie numery w związku z powyższym ta działka nie funkcjonuje w obrocie prawnym, uchwała 

jest niewykonalna, więc nie ma potrzeby, żeby tę uchwałę zmienić.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że mimo wszystko toczy się postępowanie i działka ma 

wadę prawną. Dodał, że jak sprzedawano działki na Górnej też nikt Radnych nie poinformował, 

że teren przeznaczony pod działki jest na cele publiczne – zieleń parkową. Powiedział, że teraz 

kolejna działka jest przedstawiana pod sprzedaż, która nie ma niezakończoną sytuację prawną. 

Radny Andrzej Basarab zapytał pana Mecenasa, czy wg jego wiedzy działka posiada wadę 

prawną, czy Rada zostanie wprowadzona w błąd, jeśli podejmie decyzję, że podjęła uchwałę 

 z wadą prawną, jaką posiada działka.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że ciężko mówić o wadzie prawnej, została 

wydana, co do pewnego obiektu znajdującego się na działce decyzja administracyjna 

stwierdzająca nielegalność takiego zachowania. Dodał, że jeżeli znajdzie się na to nabywca 

i kupi z taką wadą będzie to jego ryzyko, Rada nie podejmuje żadnej odpowiedzialności. 

Podjęcie przez Radę uchwały odnośnie zbycia działki nie stanowi o tym, że działka jest 

automatycznie zbywana, dopiero Wójt podejmie decyzję, kiedy działkę wystawi do sprzedaży, 

bo może wystawić po wyjaśnieniu tej kwestii. Wójt jest zobowiązany do poinformowania 

nabywcy, co nabył i jaką wadę działka ma. Rada wyraża wolę, przyjmuje, że uchwała została 

przygotowana przez Wójta, wobec tego Wójt powinien rzetelnie ją przygotować w taki sposób, 

aby nie było problemów. 

Mieszkaniec Pan Grzegorz Pytloch powiedział, że to nie jest kwestia tylko jego oceny, ale jest 

to kwestia faktów. Powiedział, że łatwo stwierdzić, że występuje naturalny wypływ wody 

gruntowej na powierzchnię. Staw zbierał zarówno wody opadowe, które nieustannie spływają z 

całej połaci pola jak również wody podskórne, które wypływają na wierzch. Dodał, że nie wie 

skąd takie przekonanie wśród pracowników urzędu, niepoparte operatem wodno prawnym – 

dokumentacją wykonaną przez specjalistę, że tego stawu tam na pewno nie będzie. Pan 

Mecenas mówi, że nie ma wady i będzie to bez wpływu na transakcję to uważa, że jest 

niezgodność, ponieważ jeżeli na działce stoi słup energetyczny przy granicy działki to gmina 

nie chce działki sprzedać i uznaje to za wadę wpływającą na wartość nieruchomości. 

Powiedział, że jeżeli działka będzie przedmiotem obrotu to, jakie będą skutki faktyczne, jeżeli 

organ właściwy, czyli Starosta nakaże odtworzenia, jakie będą tego koszty ewentualnych 

roszczeń oraz jaki będzie miała wpływ ta informacja na wartość nieruchomości. Rozumie, że 

sprzedaż jednych działek jest wstrzymywana, ponieważ jest cecha charakterystyczna działki, 

powodująca mniejsze nią zainteresowanie czy mniejszą wartość natomiast informacja, że na 



str. 5 

 

działce może być staw odbudowywany, ponieważ organ może nakazać odtworzenie stawu w 

jego dawnej lokalizacji. Oznajmił, że podejmowanie decyzji jest zbyt wczesne, dlatego chciałby 

prosić o refleksję, ponieważ skutki tego nie będą tylko dla nabywcy, ale również dla 

wszystkich, którzy tam nabyli, albo nabędą te działki.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby przerwać dyskusję i przejść do głosowania nad 

zmianą porządku posiedzenia. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jakie były przesłanki merytoryczne do zasypania 

stawu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że było to przedmiotem komisji, na której 

bardzo szczegółowo zostało to omówione. Powiedział, że była wykonywana droga dojazdowa 

do działek, gdzie przy okazji utwardzenia drogi zbiornik wodny został zasypany. Powiedział, że 

szczegółowa dokumentacja jest w urzędzie, sprawa trafiła do Ministerstwa Środowiska potem 

trafiła do organu właściwego, czyli do starosty. Powiedział, że Pan Wójt nie będzie wystawiał 

drogi na sprzedaż przed uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że prosi Radnych, 

aby poruszać się statutowo, czyli zabrać jeden głos za jeden głos przeciw i zakończyć dyskusję.  

 

GŁOSOWANIE za wycofaniem z porządku posiedzenia druku nr 4: 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

 

Oddano 7 głosów „wstrzymujących” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 
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 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że rozumie, że wycofano uchwałę w całości, 

tam są dwie działki 619 i 537/3. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest to jedna uchwała i 

ciężko by było rozdzielić, nie będzie problemem przygotować projekt na 23 marca po zmianie.  

 

GŁOSOWANIE porządku po zmianie 

 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za” 

Protokół został przyjęty pozytywnie. 

 

c. przyjęcie protokołu nr XXIX z XXIX sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 

grudnia 2016 roku; 

 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy jest możliwe, aby zaraz po sesji można było 

udostępnić nagranie w internecie przed przyjęciem protokołu. 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że wypowiadały się na ten temat sądy. 

Protokół po jego sporządzeniu przed jego przyjęciem na następnej sesji może już być 

udostępniony na stronie internetowej bip urzędu. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że protokół został sporządzony tydzień temu, a 

udostępniony został w internecie w styczniu.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że w wersji nagrania też jest dopuszczalny. 

Dodał, że nagranie z sesji może być udostępniony zaraz po sesji.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, żeby może zaoszczędzić pracy Pani Sekretarce, nie 

pisać protokołu tylko opublikować nagranie, a Pani Sekretarka niech zrobi streszczenie  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że sporządzenie protokołu wynika z ustawy 

o samorządzie gminnym, natomiast jaką będzie miał formę nad tym pracuje komisja statutowa. 

Powiedział, że nagrania z sesji są dopuszczalne, aby w trakcie sesji w internecie się już 

pojawiły. 

Radny Marek Leciaho powiedział, aby Pan Mecenas sprecyzował podstawę prawną działania.  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że na następną sesję, albo za kilka dni takie 

orzecznictwo przedstawi.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że to nie sekretarka przygotowuje dokumenty, 

tylko pracownik biura obsługi rady.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że koledze chyba 

chodziło o nagranie, które nie pojawiło się w bipie, ale na prywatnym portalu. Zapytał, czy jest 

tu potrzebny wniosek o udostępnienie informacji publicznej, czy też każdy może przyjść na 

sesję, nagrać ją i wstawić  

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że posiedzenia organu kolegialnego są 

jawne, chyba, że jest wyjątek wyłączenia jawności. Takiego wyłączenia nie było, więc każdy z 

mieszkanców może sobie nagrać. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nagranie wyszło z gminy, zostało udostępnione dla 

osoby, która przeprowadzała wywiad.  

Radny Zenon Wajgert poprosił, aby zakończyć dyskusję. Zapytał, czy głosowanie będzie nad 

protokołem z poprawkami naniesionymi wczorajszego dnia. Dodał, że myśli, że wszyscy się 

zapoznali z poprawkami.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że nie wie, czemu mają 

służyć te poprawki, ponieważ protokół pojawił się tydzień wcześniej i Radni zapoznali się, 

wczoraj również przyszły autopoprawki. Dodała, że nie jest istotne, kto powiedział dziękuję, 

przepraszam tylko to jak czytał Radny zmiany do budżetu. Podkreśliła, że czytał Radny Zenon 

niewyraźnie, jednym ciągiem, trzeba było się bardzo dobrze wsłuchać, żeby zapamiętać 

i zapisać zmiany w budżecie. Dodała, że Radni nie chcieli przedstawić uzasadnienia ani 

wyjaśnień, co do zmian w budżecie, bo Pan Radny twierdzi, że nie są konieczne mimo, że była 

wyraźna prośba Radnych o wyjaśnienia i uzasadnienia zmian budżetu. Powiedziała, że 

podejrzewa, że zmienianie protokołu jest po to, żeby znaleźć winnych. Oznajmiła, że winni 

niestety są Radni bo popełnili błąd, a teraz próbują zmienić protokół.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że z tego, co Radni ogłosili, to złożyli zawiadomienie do 

prokuratury w związku z sesją, protokół musi być szczegółowy, bo będzie dowodem w sprawie.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Radni głosują nad protokołem, a nie nad sesją, która 

była 29.12.2016 roku, jeżeli były uwagi trzeba było rozmawiać 29.12.2016 roku, a nie w dniu 

dzisiejszym. Poprosił o zamknięcie dyskusji. Dopytywał, czy protokół będzie głosowany z 

poprawkami, które zostały naniesione. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na Sali jest Pani Joanna Korczyk pracownik 

ds. obsługi Rady. Powiedział, że rozumie, że poprawki zostały sprawdzone i są zgodne z 

odsłuchem, bo to jest najistotniejsze. 

Pracownik ds. obsługi Rady Joanna Korczyk powiedziała, że poprawki są zgodne z 

odsłuchem.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że 29.12.2016 roku Radni 

prosili niejednokrotnie o uzasadnienie i wyjaśnienie. Niestety prośby Radnych o wyjaśnienie 
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Pani Przewodnicząca w prasie nazywa buczeniem. Powiedziała, że również odsłuchała całą 

sesję z 29.12.2016 roku i nie słyszała żadnego dźwięku buczenia, chyba, że Pani 

Przewodnicząca nie zna znaczenia słowa buczenie, ponieważ nie słyszała tego ani z jednej, ani 

z drugiej strony.  

Radny Denis Tomala powiedział, że podczas sesji wielokrotnie powtarzał, że uzasadnieniem 

jest oszczędność finansów publicznych.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie zgodzi się 

z koleżanką, ponieważ jedna poprawka, którą zaproponował jest bardzo istotna do przebiegu 

sesji i wskazuje wyraźnie, gdzie została zmieniona wypowiedź Radnego i w którym miejscu. 

Dodał, że jest to ważne, a patrząc z drugiej strony, gdzie wszyscy zaczęli bawić się w studio 

odsłuchań, okazało się, że i Pani Skarbnik zdarzyły się w dwóch miejscach sytuacje, kiedy 

odczytała kwotę inną niż jest zapisana na papierze w uchwale. Powiedział, że w jego ocenie 

Pani Skarbnik jest strażnikiem poprawności, wiedziała doskonale, że w tym miejscu jest błąd i 

powinna powiedzieć, że nie zgadzają się rachunki zwłaszcza, że miała przed sobą materiały z 

komisji budżetu, które się nie zmieniły.    

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że kiedy Pana Radnego Krzysztofa nie ma na 

komisji czy sesji w kwestiach związanych z jego osobą nikt z urzędu stara się nie zabierać 

głosu. Jak będzie Pani Skarbnik, a jest w tej chwili na urlopie będzie w stanie się odnieść do 

tego co zostało powiedziane. Dodał, że nie byłoby problemu, jakby na sesji była informacja na 

piśmie.   

Radny Andrzej Basarab powiedział, że podtrzymuje wniosek, aby zakończyć dyskusję 

i poddać protokół pod głosowanie, a rozstrzygną organy zewnętrzne, kto miał rację, a kto nie 

miał. Poprosił, aby na przyszłość nie mówić o kimś, kto jest nieobecny, czy się pomylił, czy nie 

 

GŁOSOWANIE przyjęciem protokołu z poprawkami: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za” 

 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Zofia Majewska 

 

Oddano 6 głosów „przeciw” 
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 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Protokół został przyjęty większością głosów. 

 

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

informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wszystkie uchwały od numeru 195 do 

numeru 202 są na dzień dzisiejszy obowiązujące. Powiedział, że zostało zakończone jedno 

postępowanie przetargowe – remont ulicy Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków 

w szeregu nr 8. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

to 43 000, 00 zł natomiast kwota najniższej oferty brutto to 62 940, 80 zł. Dodał, że zostało 

złożonych 7 ofert, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – 

Budowlane „MAGRO” z Koszalina, umowa została podpisana 30.12.0216 roku. Powiedział, że 

Pan Wójt dostał szczegółowy wykaz z gospodarki nieruchomościami dot. sprzedaży 

nieruchomości i chciał przedstawić Radnym. Dodał, że nadmieni, że na ulicy Górnej sprzedała 

Gmina 3 nieruchomości, w Sianożętach na Akacjowej jedną nieruchomość. Łącznie 4 

nieruchomości.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że oczekiwała informacji 

z wykonania uchwał rzeczy, które zostały wykonane np. została oddana ulica Wąska, czy w 

szkole są zamontowane komputery, a tego Radni nie wiedzą, więc myślała, że ze sprawozdania 

Wójta się dowiedzą. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że padają głosy, żeby odłożyć to na później, 29.12. też 

odkładano na później, czyli już są dwa miesiące, kolejny miesiąc to trzy miesiące.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie ma Pana Wójta, 

myśli, że trzeba się przychylić do tego, ponieważ trudno oceniać. Powiedziała, żeby poczekać 

do 23 marca.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że sesja trwa już prawie godzinę, a Pana Wójta dalej nie 

ma. Zapytał, że Radni mogą mieć informację, czy w ogóle Pan Wójt będzie, czy jest sens 

obradować w dniu dzisiejszym.  

3. Głos mieszkańców. 
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Mieszkaniec Pan Grzegorz Pytloch powiedział, że nie ma Pana Wójta. Dodał, że jest w 

imieniu dużej części rodziców klubu uczniowskiego „Sokół”. Powiedział, że pewnie Radni 

czytali korespondencję i informacje dot. konkursu na finansowanie zadań, w którym brał udział 

i teoretycznie wygrał uczniowski klub Sokół. Dodał, że rodzice wystąpili do Wójta z prośbą o 

zmianę, skorygowanie swojej decyzji, przyznanie środków, o jakie wnioskował zarząd. 

Powiedział, że otrzymano odpowiedź, że nie jest to możliwe aczkolwiek w odpowiedzi w 

ocenie rodziców nie ma żadnych kierunków, które można uznać za zmierzające do zamknięcie 

sprawy. Dopowiedział, że rodzice nie zgadzają się, co potwierdza stanowisko zarządu, na treść 

i uzasadnienie, dla jakiego środki zostały zmniejszone. 20 000,00 zł dla tak małego klubu w 

ramach tak rozbudowanej działalności i dużej ilości uczestników jest to bardzo znacząca kwota. 

Podkreślił, że innemu stowarzyszeniu z terenu Ustronia zmieniono zasady finansowania i część 

zadań, które przedtem były finansowane z innego programu jest teraz realizowane w ramach 

zasadniczej umowy. Dodał, że chodzi o wypoczynek sportowy dzieci i młodzieży. W koszty tej 

działalności weszły środki z innego źródła. Powiedział, że w tym momencie trzy zespoły dzieci 

z Sokoła zajęły istotne lokaty, jest to piłka siatkowa, piłka ręczna i drużyna pływacka i będą 

potrzebne środki na działalność klubu, bo dzieci będą musiały wyjeżdżać. Nie jest dla rodziców 

uzasadnieniem to, że w zeszłym roku klub wyjeżdżał mniej, z jakiegoś powodu realizował 

wydatki na mniejszym poziomie, albo inne zadania były realizowane. W tym roku dzieci mają 

osiągnięcia i będą wyjeżdżać. Zapytał, czy działaniem Urzędu i konkursu ma być to, że rodzice 

mają zacząć finansować działalność klubu, mimo tego, że środki zostały zagwarantowane w 

budżecie. Powiedział, że wyjazd drużyny pływackiej do Szczecina na zawody to koszt 4, 5 

tysięcy. Zapytał, czy wolą Radnych jest to, żeby obniżać standard funkcjonowania klubu, 

zniechęcać rodziców do wysyłania, dopilnowania dzieci w działalności, rozwoju, ponieważ nie 

każdego rodzica stać, żeby wspierać klub. Funkcjonuje szkółka pływacka prywatna, ale w niej 

udział kosztuje 160 zł miesięcznie i z jakiegoś powodu szkółka ma taki zasób uczestników, 

 a nie inny. Na pewno ma znaczenie to, że koszt udziału dzieci w zajęciach Sokoła jest niski, ale 

chyba właśnie po to ten konkurs był organizowany, bo na tym polega wspieranie działalności, 

rozwoju fizycznego i kultury fizycznej na terenie gminy, żeby dzieci zachęcać. Powiedział, że 

oprócz tego jest prowadzona działalność w szkole, wszyscy potocznie rozumieją, że to co w 

szkole, to szkoła. Dodał, że duża część zajęć jest związana z uczniowskim klubem sportowym i 

nie jest finansowana przez szkołę, a szkoła takimi środkami w budżecie nie funkcjonuje. 

Powiedział, że żałuje, że nie ma Wójta, ponieważ korespondencje z klubem przeprowadził w 

pierwszej kolejności przez stronę stowarzyszenia Sami Swoi, bo za nim dotarła odpowiedź to 

już była opublikowana i opatrzona komentarzem w odpowiedzi na nieprawdziwe twierdzenia i 

nieprawdziwe opinie. Powiedział, że celem działania rodziców nie jest walka z NKS Astra, jest 

to inne stowarzyszenie, które wykonuje bardzo dobrze zadania równolegle w zupełnie inny 

sposób na innym polu. Jeżeli znajdą się środki i Wójt będzie miał ochotę realizować program, 

to inne stowarzyszenie może dostać milion i nikogo to nie zaboli. Prosił, aby zaapelować do 

członka stowarzyszenia Sami Swoi, aby spojrzał nie przez pryzmat, że Pan Grzywnowicz 

wspólnie ze swoim klubem majstrował przy uchwale budżetowej, bo członków, uczestników 

klubu to nie interesuje, ponieważ chcą, aby dzieci miały zapewniony odpowiedni standard 

funkcjonowania w klubie. Dodał, że rodzice są zadowoleni ze sposobu wykonywania 

obowiązków przez trenerów w klubie, widzą osiągnięcia trenerów i dzieci. Powiedział, że 

chcieliby, jeśli nie w tym roku, aby w następnym roku taka sytuacja się nie powtórzyła. Dodał, 
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że nie chcą być włączani w sprawy, które nie są związane z dziećmi. Oznajmił, że nie oczekuje 

od Radnych żadnej odpowiedzi, ale prosi, aby jego głos uwzględnili. Dodał, że liczy, że być 

może w tym roku uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby wszystko fajnie funkcjonowało.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że stawia wniosek formalny o ograniczenie czasu 

wystąpień do 5 minut na danym zagadnieniu do dwukrotności czy trzykrotności wyłączając 

z tego Radnych, sprawozdawców wniosków. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jak ma to rozumieć. Dopytywał, czy wypowiedź 

rodzica była za długa, nie merytoryczna, znudziła Pana Radnego.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że należy rozumieć to tak, że Radny Bęben złożył 

wniosek formalny o ograniczenie czasowe.  

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radnych zabolało to, że mieszkaniec złożył wniosek, do 

klubu Sami Swoi o to, żeby zwiększyli środki.  

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że powinien zaapelować do komisji budżetu, a nie robić 

referatów pół godzinnych.  

 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że uważa wystąpienie Pana Pytlocha za zasadne, bo każdy 

ma prawo wystąpić, bez względu na to czy Radni z jednego klubu czy z drugiego zgadzają się z 

tym, czy też nie. Kieruje się tym, żeby formalnie ograniczyć czas wystąpień. 

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Pytloch jednoznacznie wskazał, że działając w 

uczniowskim klubie sportowym Sokół z tego tytułu są obniżane dotacje na ten cel, a za to, że 

zabrał głos Radni chcą ograniczyć mu możliwość wypowiedzenia się.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że był głos za, głos 

przeciw i powinien być koniec dyskusji. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt będzie za 10 minut. 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, czy jako Sołtys miejscowości Kukinka i 

Malechowo w trakcie sesji poza punktem głos mieszkanców ma prawo dopytania, zapytania do 

poszczególnych tematów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że tak. 

 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, dlaczego nie dostał prawa głosu na sesji 

grudniowej. Dopytywał, czy obiad był ważniejszy niż budżet gminy. Zasugerował, aby 

rozdzielić na przyszłość termin sesji z terminem obiadu. Powiedział, że osobiście zrezygnował z 

obiadu i nie wie, jak uczestnicy obiadu go spożywali, bo jemu osobiście nie przeszedłby. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uważa, że głos 

mieszkanców nie jest do analizowania, co było na sesji, o tym mogą porozmawiać w radzie 

gminy, a nie na sesji. Są bardzo ważne sprawy, do których Mieszkańcy chcą zabrać głos, a Pan 

Sołtys będzie o obiedzie dyskutował.  

 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że nie będzie dyskutował o obiedzie, 

ponieważ uważa, że sesja była dużo ważniejsza niż ten obiad. Dodał, że ludzie go pytają o 

Inwestycje, a on jako Sołtys nie wie co ma odpowiedzieć dlatego chciał podpytać, czy 

inwestycje, które składał do budżetu przeszły czy nie przeszły. Oznajmił, że jemu artykuł, dział 

czy rozdział nic nie mówi. Powiedział, że podnosił karteczkę prosząc o prawo głosu. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że sesja została przerwana na wniosek Radnego Basaraba, 

który został przegłosowany jednogłośnie przez całą Radę. 

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że chodziło mu o prawo głosu. 

Wnioskował, aby następną sesje budżetową zrobić osobno, żeby można było dopytać, dlaczego 

jest tak, a nie inaczej, a na uroczystej sesji spotkać się dwa dni później. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że raz w tygodniu 

dyżurują Radni, godziny zostały zmienione – dyżur trwa od 17: 00 do 18: 00 i można z każdym 

radnym się spotkać.  

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że chciał zabrać głos oficjalnie, a nie 

podczas dyżuru radnego. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że zabiera głos w tym punkcie, ponieważ mówi w 

imieniu rodziców z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego się tak zadziało. Dodała, że w ubiegłym 

roku dzieci za udział w zawodach sportowych otrzymały nagrodę w postaci karnetów na basen 

bez terminu realizacji. Było to w ubiegłym roku przed zakończeniem wakacji. W tym roku w 

styczniu część dzieci, która zdobyła nagrodę była na basenie, gdzie zostały im te karnety 

zabrane, dane inne, za które zażądano opłaty w wysokości 1 zł. Dodała, że rozumie, że zmieniły 

się zasady, ale dlaczego daje się nagrodę, a później każe się za nią płacić. Poprosiła o 

wyjaśnienie sprawy. Powiedziała, że rodzic powinien być poinformowany, poprosiła, aby 

postawić się na miejscu dzieci, które dostały nagrodę i musiały za nią zapłacić.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

zmieniły się zasady. Dodał, że jak Klub Sokół organizował zawody wyjął ze swojej kieszeni 

40, 00 zł i przekazał, bo klub Sokół nie był poinformowany i wtedy musiałby zrobić tak samo.  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że prawo nie działa wstecz.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że sesja trwa w godzinach urzędowania gminy i ktoś Panią 

Skarbnik zastępuje. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby poprosić kogoś, aby wyjaśnił, 

dlaczego tak się stało. 
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Radny Stanisław Bęben zapytał, jak wygląda sprawa z realizacją wniosku formalnego. Złożył 

wniosek z prośbą o przegłosowanie. Powtórzył wniosek o ograniczenie wystąpień Radnych i 

gości do 5 minut i wystąpienia w danym zagadnieniu nie więcej niż trzykrotnie.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem Radnego Bębna: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 1 głos „za” 

 Radny Stanisław Bęben 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 

Oddano 8 głosów „wstrzymujących” 

 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Denis Tomala 

Przedstawiony wniosek nie został przyjęty.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że taka propozycja padła w nowym projekcie statutu. 

Przyszła Anna Borkowska-Kruk. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że dzieci otrzymały nagrody w postaci karnetów, zostały 

dzieciom zabrane, dane nowe za opłatą 1 zł. Zapytał z czego to wynika. 

Inspektor ds. płac i rozliczeń podatku VAT Anna Borkowska – Kruk powiedziała, że 

sytuacja wynika ze zmian, które weszły 1 stycznia 2017 roku. Gmina dla celów podatku vat 

stała się jednością. Wszystkie jednostki rozliczają się pod jednym nipem gminy, nie ma 
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wyodrębnienia każdej jednostki, która rozliczała się dotychczas samodzielnie. Wszystkie 

jednostki rozliczane są, jako gmina Ustronie Morskie. Nie może dojść do sytuacji, że jest 

sprzedaż nieopodatkowana, ponieważ gmina realizując inwestycję odliczyła vat. W momencie, 

kiedy pojawiłaby się sprzedaż nieopodatkowana trzeba by było część vatu zwrócić do Urzędu 

Skarbowego.   

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy stare bilety nie powinny 

być wykorzystane w nowym roku.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

zmieniły się przepisy i trzeba realizować zapisy ustawowe. Po komisji rewizyjnej zostało pare 

spraw uporządkowanych, nie ma wejść darmowych, są wejścia promocyjne, zostały 

zlikwidowane wejścia VIP. Jest jedno wejście promocyjne, wszystko jest ewidencjonowane. 

Dodał, że duża w tym rola komisji rewizyjnej, ponieważ kilka spraw zostało wychwyconych 

i uporządkowanych.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał Radną Kręglewską jak to była kwota. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że było to 7 osób, więc 7 zł. Powiedziała, że chodzi o 

istotę, są to dzieci, które otrzymały nagrodę i musiały za nią zapłacić.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jako osoba prywatna pokryje te koszty ze 

względu na dzieci. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że nie ma takiej potrzeby.  

Sołtys wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że skoro gmina chce doceniać dzieci, 

proponuje stworzyć jakiś fundusz na te karnety.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o liczenie głosów Radnego 

Andrzeja Basaraba, Radnego Stanisława Bębna, Radną Marzenę Molcan, którzy odmówili 

liczenia głosów. Poprosiła o współpracę Radnego Tomasza Rymaszewskiego, który wyraził 

zgodę na liczenie głosów.  

 

GŁOSOWANIE: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 
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Druk nr 1 - w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Radny Marek Leciaho zapytał w czyim imieniu pani będzie przedstawiała projekt. Zapytał czy 

nie powinna użyć słowa, że w imieniu Pana Wójta.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że wszystkie projekty są przedkładane w 

imieniu Pana Wójta, ale dla formalności można podkreślić. 

Inspektor ds. kadrowych i oświaty Grażyna Jagiełowicz powiedziała, że w imieniu Wójta 

Gminy Ustronie Morskie przedstawi projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - 

Prawo oświatowe. Powiedziała, że od stycznia obowiązują dwie nowe ustawy, które regulują w 

kraju nową strukturę szkolną, która obowiązywać zacznie od 1 września 2017 roku. Dodała, że 

aby nastąpiło prawidłowe funkcjonowanie szkół każda jednostka samorządu terytorialnego 

musi określić sieci szkół, które będą działać na ternie gminy. Powiedziała, że w gminie 

funkcjonuje jedna jednostka Zespół Szkół z sześciu letnią szkołą podstawową oraz trzy letnim 

gimnazjum. Żeby sprostać wymaganiom nowej ustawy, która zakłada stopniowe wygaszanie 

gimnazjum, trzeba rozważyć sytuację i przekształcić funkcjonujące na terenie gminy szkoły w 

ośmioletnią szkołę podstawową. Zgodnie z ustawą prawo oświatowe sytuacja taka nastąpi z 

mocy ustawy z dniem 1 września. Dodała, że na radzie ciąży obowiązek ustalenia miejsca 

placówki i obwodu, jaki będzie obsługiwała. Powiedziała, że został przygotowany projekt 

dostosowujący sieć szkół podstawowych, który wskazuje, że ośmioletnia szkoła podstawowa 

będzie działała na bazie dotychczasowego Zespołu szkół i przez pierwsze lata obowiązywania 

ustawy będą funkcjonowały w tym obiekcie w ramach szkoły ośmioletniej też klasy 

gimnazjum, aż do momentu naturalnego wygaszania. Od 1 wrześnie nie będzie prowadzony 

nabór do gimnazjum publicznego natomiast z mocy ustawy uczniowie szóstej klasy szkoły 

podstawowej z mocy ustawy staną się uczniami siódmej klasy szkoły podstawowej. 

W przyszłym roku nie będzie prowadzony nabór, a uczniowie siódmej klasy staną się uczniami 

ósmej klasy szkoły podstawowej. W 2019 roku szkoły ukończą ósme klasy szkoły podstawowej 

i uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. W naturalny sposób z dniem 31 sierpnia 2019 roku 

gimnazjum publiczne w Ustroniu Morskim zaprzestanie swoją działalność. Dodała, że aby to 

nastąpiło pierwszym krokiem jest ustanowienie przez Radę obiektu dostosowującego sieć szkół 

do nowych wymagań ustawowych. Dopowiedziała, że wykorzystuje się obiekt już 

funkcjonujący, który w naturalny sposób wpisuje się w potrzeby lokalne i jest już sprawdzonym 

obiektem spełniającym swoją rolę. Dodała, że skrzydło, które zajmowała szkoła podstawowa 

będzie wykorzystywane przez dzieci, natomiast część wykorzystywana przez gimnazjum jest 

dostosowana dla dzieci starszych. Powiedziała, że pozostaje się przy 18 oddziałów ośmioletniej 

szkoły podstawowej, natomiast rada pedagogiczna i osoby niebędące pedagogami z mocy 

ustawy z dniem 1 września stają się pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Powiedziała, że projekt uchwały będzie przedstawiony do zaopiniowania Związkom 

Zawodowym funkcjonującym na terenie placówek oświatowych i Kuratora Oświaty, który od 

momentu otrzymania ma 21 dni na wyrażenie swojej opinii, co do treści i zgodności z prawem.  
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GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego, wprowadzonego ustawą została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 2 – w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie 

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że w imieniu Wójta Gminy 

Ustronie Morskie przedstawi projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji dla 

uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, czyli poza obwodem gminy. Dodała, że ustawa 

Prawo oświatowe nakłada obowiązek podjęcia uchwały  

 

L.p. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryterium 

1 Kandydat uczęszczał do 

przedszkola będącego w 

obwodzie szkoły. 

5 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

2 W szkole obowiązek szkolny 

spełnia rodzeństwo kandydata. 

4 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

3 W obwodzie szkoły zamieszkują 

krewni kandydata (babcia, 

dziadek) wspierający rodziców 

(prawnych opiekunów) w 

zapewnieniu należytej opieki 

3 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

4 Miejsce pracy rodziców 

(prawnych opiekunów) znajduje 

się w obwodzie szkoły. 

2 Oświadczenie rodziców/prawnych 

opiekunów 

Maksymalna liczba punktów możliwa 

do uzyskania 

14  

Powiedziała, że jest to sytuacja, gdyby na wolne miejsca w szkole w jednym roczniku zgłosiła 

się większa ilość dzieci spoza gminy niż miejsc w obu klasach.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu jest 

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy jeżeli dwoje ludzi sprowadzi się do Ustronia nie będzie 

problemu. 

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że stają się mieszkańcami gminy i 

dziecko jest w obwodzie, przyjmowane jest bez rekrutacji. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ustronie 

Morskie: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej i 

gimnazjum prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 3 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 

przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka – Fiuk powiedziała, że w imieniu Wójta Gminy 

Ustronie Morskie chciałaby przedstawić projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie 

Morskie. Powiadomiła, że od 1 stycznia zaszły zmiany i nie będzie można pobierać opłat za 

dzieci sześcioletnie po złotówce za godzinę przekraczającą ustalony przez Radę Gminy czas na 

realizację bezpłatnego nauczania i wychowania, czyli minimum 5 h dziennie. Dodała, że 

wynika to z przepisu art.2 pkt. 1 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o  

dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, który prowadza 

zmiany w art. 14 ust.5 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty wprowadzając do wyliczenia nowe 

brzmienie: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w 

wieku do 5 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu. Powiedziała, że opłaty w wysokości 1 

zł pobierana będzie od dzieci w wieku od 3 do lat 5, natomiast dzieci w wieku 6 lat są 

zwolnione z opłaty  
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Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna.  

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane 

przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne 

prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 4 - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 

wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, 

podjęcie uchwały 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowy użytkownik wieczysty 

działki 310 o pow. ok. 1000 m ² położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie przy ul. 

Kościuszki zwrócił się z wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz. Nieruchomość oddana w 

użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie jej użytkownikowi wieczystemu i 

sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej. Dodał, że projekt był procesowany na komisji 

budżetu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że teren zajmuje część drogi publicznej, co wynika z mapy. 

Działka 310 zajmuje drogę publiczną. Zapytał, czy gmina chce sprzedać drogę publiczną. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że jest to rysunek, więc może być przesunięcie 

zaznaczenia koloru.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie chce brać udziału w sprzedaży drogi publicznej, 

gdzie gmina będzie później drogę odkupywała. Zapytał, czy działka ta zajmuje drogę publiczną 

i czy działkę z drogą publiczną gmina chce sprzedać. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że nie ma takiej opcji, ponieważ działka nie zajmuje 

drogi publicznej. Wskazała działkę na mapie, dodała, że jest to poglądowy teren granicy.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że działka 310 jest zamieszczona na końcowym elemencie 

skrzyżowania ulicy Brzozowej z Kościuszki i w końcowej fazie widać na rysunku, że jest cała 

droga zajęta, czyli sprzedaje się na tym kawałku drogę publiczną.  

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że nie wchodzi to w część działki. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest to szkic. Dodał, że jest on 

nieprawidłowy, nieprecyzyjny, za co przeprasza. Oznajmił, że nie można sprzedać pasa ani 

drogi.  

Radny Zenon Wajgert zaproponował odłożenie projektu uchwały, żeby sprawdzić dokładnie 

czy działka 310 znajduje się w drodze. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ta sama mapa była na komisji budżetu.  

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska przedstawiła mapę w systemie EWID. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jaki numer działki będzie na ulicy Brzozowej. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że 309. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy działka 310 wchodzi w część działki 309. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że nie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pod mapką jest zapis, że niniejszy wydruk 

nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa, jest wydrukowany z serwisu 

ustroniemorskie.e-mapa. Dodał, że myśli, że to, co pokazała Pani Ewa powinno w jakimś 

stopniu rozwiać wątpliwości. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna.  

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 

użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący” (Radny Denis Tomala) 
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Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością 

głosów. 

 

Druk nr 5 - w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji 

transformatorowych - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

ograniczonego zostały zgłoszone działki gruntowe stanowiące własność gminy Ustronie 

Morskie położone w obrębie ewidencyjnym Sianożęty przy ulicy Akacjowej oznaczone w 

ewidencji gruntów numerami 618 i 537/1. Przetarg z określonych względów został ograniczony 

do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Sprzedaż 

związana jest z planowaną przez spółkę Energia Operator inwestycją dotyczącą modernizacji 

sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w obrębie ulicy Kołobrzeskiej, Rolnej i Olszyny w 

obrębie Sianożęty. Dodał, że inwestycja ma polegać na skablowaniu istniejących 

napowietrznych stacji transformatowych. Zrealizowanie przez spółkę Energia Operator 

powyższej inwestycji umożliwi przeznaczenie do sprzedaży działek stanowiących własność 

gminy, które są realizowane słupy energetyczne i zagospodarowanie ich zgodnie z ustaleniami 

planu zagospodarowania przestrzennego. Dodał, że w chwili obecnej nie jest to możliwe ze 

względu na występujące linie energetyczne napowietrzne, są ograniczenia, które mają wpływ na 

ewentualną wartość.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Radny Piotr Barycki zapytał, czy działka 619 jest w obrębie działki 618. Zapytał, czy tam nie 

ma stawu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie ma zbiornika wodnego od 2014 roku, 

kiedy trwały prace związane z umożliwieniem dojazdu do działek na ulicy Akacjowej na 

wniosek jednego z właścicieli nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy w tym miejscu 

zbiornik był, gdzie ma powstać trafostacja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projektanci złożyli wizytę w gminie, byli w 

terenie, są to profesjonaliści, którzy projektują nie tylko stacje transformatorowe. Dodał, że 

zlokalizowali działkę w terenie, obejrzeli ją dokładnie i są zainteresowani zakupem tej działki, 
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żeby zgodnie z projektem postawić stacje transformatorowe. Powiedział, że gmina przekazała 

informację, że był zasypywany zbiornik i dla nich nie ma żadnych przeszkód, aby wykonać te 

prace. Oznajmił, że gmina ma to na piśmie, że Energia wystąpiła o sprzedaż działek w trybie 

bezprzetargowym. 

Radny Marek Leciaho poprosił o wskazanie na mapie, w którym miejscu na działce 619 był 

staw.  

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że nie jest w stanie określić, w którym miejscu był ten 

zbiornik. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że z tego, co pamięta to na działce 618 nie było zbiornika 

wodnego, był na środku działki 619. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że na mapach nie jest widoczny zbiornik.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zbiornik było to zalewisko, które powstało w części 

zachodniej na końcu działki 619. Dodał, że historię zbiornika wodnego zna dobrze Pani 

Przewodnicząca, a zostało to rozdmuchane.  

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji 

transformatorowych: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” (Radny Denis Tomala, 

Radny Marek Leciaho) 

Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji transformatorowych została podjęta 

większością głosów. 

 

Druk nr 6 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych – garaży w 

podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Osiedlowej 2 

A w Ustroniu Morskim oraz przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu lokali- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są to cztery garaże o powierzchni ok. 8 m 2 

przy ul. Osiedlowej 2 A. Dodał, że wszystkie lokale mieszkalne w roku 2015 zostały sprzedane 

najemcą, pozostały gminie tylko udziały związane z lokalami użytkowymi. Najemcy lokali 

wystąpili z inicjatywą przedłużenia dzierżawy albo nabycia. Komisja budżetu i rozwoju 

gospodarczego opiniowała pozytywnie sprzedaż lokali użytkowych, dlatego jest to 

przedkładane na sesji. 



str. 22 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy sprzedaż będzie uwzględniała również bonifikatę, która 

była uwzględniona przy sprzedaży budynku. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na lokale użytkowe nie przysługuje 

bonifikata. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych – 

garaży w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. 

Osiedlowej 2 A w Ustroniu Morskim oraz przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu 

lokali 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” (Radny Denis Tomala, 

Radny Krzysztof Grzywnowicz) 

Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych – garaży w podpiwniczeniu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Osiedlowej 2 A w Ustroniu Morskim oraz 

przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu lokali została podjęta większością głosów. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy obecny będzie Pan Wójt, czy Pan Wójt jest w pracy, a jeśli 

nie jest to czy brał urlop na żądanie. Dopytywał, czy ktoś w końcu udzieli wiążącej odpowiedzi 

czy też nie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że odpowie w czasie przerwy. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radni nie mają sprawozdania Pana Wójta, Pan Wójt z 

mieszkańcami nie chce się spotkać, nie chce udzielać mieszkańcom odpowiedzi, ciągle są Radni 

informowani, że za 10 czy 15 minut Wójt będzie. Dodał, że Radni są osobami, które kształtują 

wynagrodzenie Pana Wójta, a na dzień dzisiejszy nie wiedzą, czy Wójt jest w pracy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w przerwie zadzwoni do Pana Wójta i się 

dowie. Poprosił, aby rozpatrywać kolejność uchwał.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że Pana Sekretarza też wprowadzono w błąd 

mówiąc ciągle, że Wójt będzie za 10 czy 15 minut.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poprosił, aby zakończyć dyskusję, bo robi się to żenujące. 



str. 23 

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że żenujące jest to, że dwa lata trwa kadencja, Pana Wójta 

na ogół nie ma na sesjach, a jak jest to szybko je opuszcza. W dniu dzisiejszym jest kuriozalna 

sytuacja, bo Pan Wójt miał wcześniej informację, a w dalszym ciągu go nie ma. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie on jest osobistym mecenasem Pana 

Wójta, a jego postępowanie będzie weryfikował głos mieszkańców. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy w tym momencie może opuścić sesje beż żadnej 

konsekwencji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie, że Pan 

Sekretarz podpisuje kartę urlopową Panu Wójtowi i rozumie, że Pan Wójt w dniu dzisiejszym 

nie jest na urlopie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że takiego wniosku Wójt nie składał. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Pan Sekretarz nie 

ma też informacji, że Pan Wójt jest na zwolnieniu lekarskim. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że każdy, kto jest na zwolnieniu lekarskim ma 

trzy dni, aby dostarczyć zwolnienie do zakładu pracy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zgadza się, ale za 

nim dostarczy się zwolnienie jest informacja telefoniczna, że nie będzie danej osoby w pracy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w godzinach porannych jak dodzwonił się 

do Pana Wójta, Pan Wójt powiedział, że dojedzie na sesję. Powiedział, że Pan Wójt nie jest na 

urlopie, a o zwolnieniu lekarskim nie ma informacji. 

Druk nr 7 – w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskiem o nabycie działki nr 463/2 w 

obrębie ewidencyjnym Sianożęty w celu poprawy warunków zagospodarowania zwrócili się 

właściciele nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 465. Dodał, że wymieniona w 

projekcie działka nie może być zagospodarowana, jako odrębna nieruchomość, a właściciele 

pozostałych działek przyległych nie są zainteresowani jej nabyciem.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 
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GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych  

Oddano 15 głosów „za” 

Uchwała nr XXX/209/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 8 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Dyrektor Gosiu złożył do Pana Wójta 

wniosek o oddanie w dzierżawę pomieszczenia położone w obiekcie Helios przy ulicy Polnej 3, 

część holu o powierzchni 1,06 m ² , lokalu gastronomicznego o powierzchni 59,10 m  ², części 

holu o powierzchni 0,5 m  ² i części holu o powierzchni 0,86 m  ². Dodał, że dotychczasowi 

dzierżawcy wystąpili z wnioskiem o przedłużenie umów dzierżawy na kolejny okres czasu.  

Powiedział, że pomieszczenie gastronomiczne wykorzystywane do prowadzenia baru na 

pływalni krytej.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy to jest jeden dzierżawca, który wynajmuje wskazane 

powierzchnie. Zapytał, jaka jest kwota dzierżawy, czy ulegnie ona zwiększeniu czy 

zmniejszeniu. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie dotyczy to jednego dzierżawcy. Powiedział, że największa powierzchnia to bar, kwota się 

nie zmienia. Kolejna możliwość zawarcia umowy z podmiotami wymaga podjęcia uchwały. Z 

tego, co pamięta, jeśli chodzi o bar jest to 500 zł plus VAT plus media. Oznajmił, że jest to 

określone orientacyjnie.  

Radny Marek Leciaho zapytał skąd takie obliczenia powierzchni. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

prawdopodobnie ktoś poszedł z miarką i wymierzył. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że otrzymała smsa od 

Pana Wójta: mam gorączkę 40 stopni, jestem na zwolnieniu, nie dam rady być, przepraszam. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 
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GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 

nieruchomości 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, podczas głosowania nieobecna Radna Sylwia Kręglewska, w 

głosowaniu nie brał udziału Radny Marek Leciaho 

Uchwała nr XXX/210/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta większością 

głosów 

Wyszedł Radny Roman Żołnierczuk. 

Druk nr 9– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przedmiotem oddania w dzierżawę objęto 

lokale położone przy ulicy Osiedlowej 2 B. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem o 

przedłużenie umów dzierżawy na kolejny okres do 3 lat, lokale 3, 4, 9, 10 i 12 wykorzystywane 

są na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem usług medycznych, wydzielone 

pomieszczenie z lokalu nr 02 wykorzystywane jest na cele biurowe.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że uważa, że nie został określony precyzyjnie czas w 

uchwale, bo jest to od miesiąca do 36 miesięcy. Zapytał, czy wszystkie pomieszczenia są 

wyposażone w media, jak jest to rozliczane, czy jest czynsz i dodatkowo media. Poprosił o 

przedstawienie, jakie są kwoty za dzierżawę, czy ulegną zmianie, czy pozostaną na tym samym 

poziomie.  

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że dotychczasowi dzierżawcy płacą czynsz plus 

opłaty, które są ustalane na podstawie rocznego zużycia, gabinety nie są wyposażone w 

podliczniki, rozliczane jest na podstawie kosztów, jakie gmina poniosła w ubiegłym roku w 

stosunku proporcjonalnym do zajmowanej powierzchni. Dodała, że czynsze są waloryzowane o 

wskaźnik inflacji, w umowach wieloletnich czynsz pozostaje na tej samej wysokości, co w roku 

2016.  

Radny Zenon Wajgert poprosił orientacyjnie o kwoty. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że była komisja budżetu, był procesowany 

projekt. Nie było żadnej dyskusji, nie zna na pamięć stawek. Dodał, że Wójt dostosowuje 

stawki zgodnie z zarządzeniem, które funkcjonuje. Dzierżawa jest do trzech lat, nie może 

przekroczyć trzech lat, Wójt będzie indywidualnie procesował. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z protokołu komisji rewizyjne kontroli budynku wynika, 

że łączna powierzchnia Ośrodka Zdrowia wynosiła 1835 m ², z tego objęto opłatami za media 

554 m ², powierzchnia nieobjęta opłatami to 736 m ², które jest ocieplane. Dopytywał, kto 
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ponosi koszty, bo dzierżawione są same pomieszczenia bez korytarzy. Powiedział, że 

dzierżawcy płacą znikomą ilość do wydzierżawianej powierzchni. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że dzierżawcy są objęci powierzchnią tak jak mają 

faktycznie lokale, powierzchnia, która jest użytkowana bez korytarzy. Dodała, że są też inne 

pomieszczenia jak siłownia, kotłownia, klub Uśmiech, TPD. 

Radny Zenon Wajgert złożył wniosek formalny o 5 minut przerw, aby sprawdzić jak 

wyglądają opłaty za dzierżawę.  

GŁOSOWANIE – wniosek o przerwę 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk. 

Przedstawiony wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, że 

komisja wydała opinię pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub nie wypracował w 

tej kwestii opinii, każdy głosuje wg uznania.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub nie 

opiniował ww. projektu. 

Radny Zenon Wajgert poprosił o przedstawienie kwot, jakie są płacone za lokale.  

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że lokal o powierzchni 16,83 m ² jest to lokal 

położony w piwnicy budynku to kwota 25 zł brutto miesięcznie, lokal numer 3 miesięczna 

stawka czynszu dzierżawnego łącznie wynosi 2611 zł, lokal nr 4 stawka miesięczna czynszu 

2008 zł, lokal nr 12 stawka miesięczna czynszu 1240 zł, lokal nr 10 stawka 334 zł, lokal nr 9 

stawka 253 zł.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy do opłat są doliczane dodatkowe koszty. 

Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego i 

Rolnictwa Ewa Ostrowska powiedziała, że jest to czynsz z opłatami. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że porównując lokal nr 6, nr 10 i 02 powierzchnia jest 

podobna 16,83 i 16,58, jeden kwota 125 zł brutto z mediami, a w drugim jest 334 zł brutto z 

mediami. Powiedział, że by się zastanowił, albo lokal oddać do przetargu, albo zrównać ceny z 
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lokalami o podobnej powierzchni, gmina jeszcze do tego dokłada, nie wyobraża sobie lokalu 17 

metrowego za 100 złoty. Zapytał, dlaczego tak zostało wyliczone, że w jednym miejscu płaci 

się 7 zł za metr, a w drugim 20 zł. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że różnica jest w stanie lokalu, możliwościach, 

usytuowaniu lokalu, lokal z niewielkim okienkiem w piwnicach budynku ma niższą cenę. 

Dodał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Pan Wójt decyduje o wielkościach stawek. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jakie roczne koszty ponosi gmina, bo z jego wyliczeń wynika, 

że dzierżawcy płacą rocznie 111 684 zł. Zapytał, jakie koszty za całość budynku płaci gmina, 

jaki procent stanowi kwota, którą wyliczył.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie wie czy jest to miejsce na dokonywanie 

wyliczeń, przypomniał, że była komisja rewizyjna, która sprawdzała Ośrodek Zdrowia, nie jest 

w stanie odpowiedzieć, może ustosunkować się na piśmie. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, na jaki okres ma być podjęta uchwała, czy na okres 1 miesiąca 

czy na okres 36 miesięcy. Nie ma określenia na okres do 3 lat, zawsze było to precyzowane.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uchwała budzi wiele wątpliwości, nieścisłości, 

niejasność jest naliczania opłat za metry. Dodał, że byłoby bardziej czytelne, jakby był obraz 

pomieszczeń. Złożył wniosek formalny o wycofanie projektu i ponowne skierowanie na 

komisję budżetu, aby komisja wyjaśniła, co do wartości za metr, koszt utrzymania, dopłaty 

przez gminę. Dodał, że jeżeli będzie wyjaśnione, nie będzie budziło wątpliwości wśród 

społeczeństwa, że traktuje się jednych lepiej, a drugich gorzej.  

 GŁOSOWANIE – wniosek o wycofanie projektu 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za”, podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk. 

Przedstawiony wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy z punktu widzenia Radnych w projekcie jest 

wada prawna. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie padło sformułowanie o wadzie prawnej tylko o 

nieścisłości, zgodnie z prawem może być taki zapis, ale jego przedmówca chciał, aby w 

projekcie uchwały było zapisane precyzyjnie. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że prosił o głos przed głosowanie. Dodał, że Pan Wajgert 

mówi, że nie jest to zgodne z przepisami, prosi o wskazanie podstawy prawnej, z czego to 

wynika. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zawsze rada ustalała na konkretny okres czasu, a tu jest 

zapis do 3 lat. Oznajmił, że pyta, na jaki to jest okres. 
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Radny Stanisław Bęben powiedział, że radny Wajgert powiedział, że nie jest to zgodne. 

Poprosił o podstawę prawną. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że tak Pan Radny stwierdził, że jest jakaś 

nieprawidłowość w tym zapisie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wajgert ma wątpliwości, co do gospodarności jeżeli 

chodzi o ten budynek i to jest podstawą.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zapis wynika z 

tego, że wnioski od zainteresowanych były na rok, na trzy lata. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że tak, ponieważ nie wszyscy określili termin 

na trzy lata. 

Druk nr 10 – w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy 

Gminą Ustronie Morskie, a Gminą Stronie Śląskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że zgodnie z 

art. 18 ust.2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi 

gminami  oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku. Z inicjatywą nawiązania 

współpracy pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Stronie Śląskie wystąpili włodarze obu 

samorządów, podpisując w dniu 12 sierpnia 2016 r. w Ustroniu Morskim, list intencyjny. 

W liście zadeklarowano wolę podjęcia działań na płaszczyźnie wzajemnej promocji oraz w 

dziedzinie kultury, sportu i turystyki. Ponadto partnerzy podejmą wysiłki organizacyjne, by 

wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy nimi obejmowała różnorodne działania 

przynoszące wymierne korzyści oraz efekty obu samorządom. Szczegółowy zakres współpracy 

zostanie określony w odrębnej umowie o partnerskiej współpracy. Dodała, że gmina Stronie 

Śląskie podjęła uchwałę 30 grudnia 2016 roku i przekazała na ręce Wójta z propozycją 

porozumienia.  

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, jaki jest plan 

współpracy, w jaki sposób ma się rozwijać, jaka jest strategia. 

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

nadzieję, że nie będzie to tylko współpraca między urzędem, ale również organizacjami 
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społecznymi działającymi na terenie gminy, mieszkańcy, przedsiębiorcy i wszyscy, którzy chcą 

rozwijać partnerstwo. Dodała, że różne dziedziny, stowarzyszenia sportowe mogą podjąć 

współpracę organizując obozy tak jak ma to miejsce z miastem Ustroń. Dopowiedziała, że jeżeli 

Radni mają jakieś propozycje urząd jest otwarty na współpracę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że był na pierwszej rozpoznawczej delegacji w 

Stroniu Śląskim. Dodał, że gminie zależy, aby współpraca się rozwijała nie tylko między 

radnymi i urzędem, przede wszystkim chodzi o kluby sportowe, strażaków, Ośrodek Kultury i 

orkiestrę.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy ktoś będzie to 

koordynował, czy jest planowane spotkanie stowarzyszeń, dyrektorów, klubów. 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że od Wójta 

wychodzi inicjatywa zorganizowania spotkań, jeżeli będą inicjatywy stowarzyszeń, 

przedsiębiorców to jak najbardziej trzeba się pochylić nad tym i takie spotkanie zorganizować.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wie, że Pan Wójt będzie chciał, żeby Pani 

Ula była osobą kontaktową tak jak przy współpracy z Niemcami czy Ustroniem. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy 

pomiędzy Gminą Ustronie Morskie, a Gminą Stronie Śląskie  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” (Radny Denis Tomala) 

podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXX/211/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Ustronie 

Morskie, a Gminą Stronie Śląskie została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 11 – w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie  

na lata 2016-2020+” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że to 

dokument, który przedstawia zintegrowane i kompleksowe działania będące realizacją strategii 

społeczno-gospodarczej Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020+. Niezbędność 

posiadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 – 2020 + wynika 

także z formalnej podstawy do przygotowania i oceny wniosków o finansowanie projektów ze 

źródeł unijnych. Dokument został opracowany z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań 

oraz przy wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Gminy Ustronie Morskie oraz 

był poddany konsultacjom społecznym. Dopowiedziała, że projekt został przedstawiony 

konsultacjom społecznym w terminie od 26 października poprzez zamieszczenie projektu na 

stronach internetowych urzędu gminy oraz wyłożeniem do publicznego wglądu w urzędzie 

gminy w referacie promocji i rozwoju. Opracowano również prognozę oddziaływania na 
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środowisko, dokumenty przesłano do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Szczecinie, który pismem z dnia 30 grudnia nie wniósł żadnych uwag. Podobnie 

jak Strategię Rozwoju Gminy plan opracowywała firma zewnętrzna e – Infolex Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Żurawiej w Białystoku.   

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016-2020+” 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Marek Irańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Denis Tomala 

Brak Radnego Andrzeja Basaraba i Romana Żołnierczuka 

Uchwała nr XXX/212/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+” została 

podjęta większością głosów. 

Druk nr 12– w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że w 

imieniu Wójta Gminy Ustronie Morskie przedkłada projekt uchwały w sprawie statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. Dodała, że Na podstawie art. 18 

ust 2 pkt 9 lit h w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zadania 

pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej 

a statut jednostki jako akt prawa miejscowego powinien być przyjęty w drodze uchwały Rady 

Gminy Ustronie Morskie.  Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać 

powinien w szczególności jej siedzibę i przedmiot działalności. Dotychczas GOPS działał na 

podstawie statutu uchwalonego w 2003 roku ze zmianami.  Aktem prawnym w oparciu, o który 

działa GOPS jest ustawa o pomocy społecznej i szereg innych nowych ustaw. Konieczne jest 

dostosowanie przedmiotu działalności, GOPS do aktualnych zadań wynikających z 

obowiązujących przepisów. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie jednolitej treści 

statutu, zamiast dokonywanie kolejnych zmian dotychczas obowiązującego. Wpłynie to na 

przejrzystość aktualnego brzmienia statutu GOPS.  

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morskim  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk i Radny Andrzej Basarab 

Uchwała nr XXX/213/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 

została podjęta jednogłośnie. 

 

Druk nr 13 – w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie 

Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 
 

Kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że projekt został przygotowany celem uregulowania istniejącego stanu prawnego 

 i faktycznego przebiegu dróg publicznych gminnych. Dodała, że  

- droga gminna Nr 871022Z od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej Nr 3324Z 

przebiegająca poprzez dz. o nr ewidencyjnych 496, 502/1, 538/1obręb Ustronie Morskie; dz. nr 

94, 88/1, 87, 51/2, 50/3 obręb Kukinka (załącznik nr 1 do uchwały), 
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- droga gminna nr 871035Z od drogi powiatowej nr 3324Z do końca dz. nr 84 obręb Kukinka 

(załącznik nr 2 do uchwały), 

- droga gminna nr 871053Z przebiegająca poprzez działki o nr ewidencyjnych nr 559/1, 557/6, 

503/2, 557/13, 556/30, 539/7, 539/5, 539/3, 539/9, 541/2, 503/3, 529/20 obręb Ustronie Morskie 

(załącznik nr 3 do uchwały), 

- droga gminna nr 871036Z przebiegająca poprzez działki o nr ewidencyjnych nr 139/3, 17/5, 

16/1, 137 obręb Gwizd (załącznik nr 4 do uchwały), 

- droga gminna nr 871033Z przebiegająca poprzez działki ewidencyjne nr 1071, 1147, 1056, 

1116 do końca działki o nr ewidencyjnym 1160 obręb Ustronie Morskie (załącznik nr 5 do 

uchwały) 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław Bęben 

powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 

Wrócił Radny Andrzej Basarab, wyszedł Radny Denis Tomala. 

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

pozytywna. 

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

rozpatrywane na posiedzeniu klubu. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy drogi te automatycznie z urzędu stają się drogami 

publicznymi. 

Kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że drogi są już gminne. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy właścicielami wszystkich dróg jest gmina. 

Kierownik referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że tak. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejących dróg 

gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk i Radny Denis Tomala  

Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie ustalenia zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie podjęta jednogłośnie. 
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Druk nr 14 – w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ustronie Morskie na lata 2017 – 2021 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Zastępca kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2021 wynika 

z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa ta nakłada obowiązek uchwalenia przez Radę 

Gminy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który 

powinien być opracowany, na co najmniej pięć kolejnych lat.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław Bęben 

powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną. 

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

pozytywna. 

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

rozpatrywane na posiedzeniu klubu. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w § 3 jest analiza potrzeb oraz plan remontów i 

modernizacji. Zapytał, kto dokonał wyceny szacunkowej kosztów remontów mieszkań 

.  

Zastępca kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że on. Dodał, że szacunkowo. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że są też mieszkania przeznaczone do sprzedaży. 

Zapytała, czy prawo pierwokupu mają osoby, które na dzień dzisiejszy tam mieszkają. 

Zastępca kierownika Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki lokalowej Adam 

Kalociński powiedział, że tak.  

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ustronie Morskie na lata 2017 – 2021 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk i Radny Denis Tomala  

Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Ustronie Morskie na lata 2017 – 2021 została podjęta jednogłośnie. 
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Druk nr 15 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że w 

imieniu Pana Wójta przedstawi projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania 

opłat. Dodał, że Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Ustronie Morskie 

proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy 

płatnego parkowania w ten sposób, że obowiązek uiszczania opłat za postój pojazdu w strefie 

płatnego parkowania obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku. Zmiana uchwały jest 

zgodna ze zmieniającym się orzecznictwem sądów powszechnych w kontekście tego czy sobota 

jest „dniem roboczym”. Należy zwrócić uwagę, że charakter soboty był przyczyną wielu 

wątpliwości tak na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa administracyjnego, co spowodowało, 

że problem ten był przedmiotem rozważań zarówno Sądu Najwyższego w odniesieniu do 

przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że były przedstawiane 

projekty na KSSIPP, gdzie były poprawki oraz na KOŚIGK. Zapytała, jaki projekt przedstawił. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Wójt przedłożył jeden projekt na dwóch 

komisjach, na sesji jest przedkładany projekt autorski z naniesioną poprawką, która została 

przyjęta na komisji Gospodarki Komunalnej. 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną po naniesionych poprawkach. 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Stanisław Bęben 

powiedział, że komisja wydała opinię pozytywną bez ustalenia stawki.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że spostrzeżenia 

przedstawi Radny Marek Leciaho. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w związku z nieuwzględnieniem zmian, które 

wprowadzono na komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w imieniu komisji oraz 

klubu Porozumienia Razem wnosi o wpisanie do projektu uchwały w § 1 ust. 3 o następującej 

treści: w regulaminie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego stanowiący załącznik numer 3 

do uchwały, § 5 ust. 2 punkt 4 o treści: ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie 

następujących pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania wyposażonych w 

identyfikatory wydawane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie - skreśla się. Dopisuje się ustęp 
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4 Wydane przez Wójta Gminy Ustronie Morskie identyfikatory tracą ważność z dniem wejścia 

w życie niniejszej uchwały. 

 

GŁOSOWANIE – za wprowadzeniem poprawek 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 3 głosy „przeciw” 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów. 

 

Radny Piotr Barycki zapytał, czy jeżeli przyjdzie przedsiębiorca do Pana Wójta i będzie 

potrzebował Kartna sezon na wjazdy i wyjazdy to nie dostanie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w § 5 regulaminu jest lista osób, które zwolnione są z 

takich podjazdów (policja, inspekcja transportu, zarząd dróg, autobusy szkolne itd.), ustala się 

stawkę zerową dla służb gminnych, służb technicznych, pojazdów służbowych gminnych, na 

czas dostawy towarów do 15 minut). Jest wyznaczona lista przywilejów, dlatego jest za tym, 

żeby nie dzielić się na lepszych i gorszych.  

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania niestrzeżonego na terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania 

opłat: 
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W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 9 głosów „za” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 3 głosy „przeciw” 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na 

terenie Gminy Ustronie Morskie, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat została podjęta 

większością głosów. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że rozumie, że przygotowanie uchwały do 

podpisu ma się odbyć na podstawie odsłuchu. Zapytał, czy jest treść pisemna od Pana Marka. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że przygotuje informację pisemną. 

Druk nr 16 – w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że w 

związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. uległ zmianie art. 

11 a, w związku, z czym Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

począwszy od 2012 r. W programie wskazano koordynatora, realizatorów poszczególnych 

zadań oraz wysokość środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na rok 2017 na 

wykonanie zadań ujętych w Programie. Dodał, że na komisji opierano się na projekcie, gdzie 
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wskazana była kwota 16 900, 00 zł planowane na te zadania, przedwczoraj otrzymał informację, 

że jest to kwota 8 700, 00 zł. Powiedział, że myśli, że trzeba zmienić § 5 punkt 1.   

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną po naniesionych poprawkach. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że spostrzeżenia 

przedstawi Radny Marek Leciaho. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

był to wniosek formalny, ponieważ na chwilę obecną jest kwota 8 700, 00 zł. W związku z tą 

kwotą podpisano umowę ze schroniskiem w Białogardzie tylko na pół roku, ponieważ nie stać 

jednostki na podpisanie umowy na cały rok. Dodał, że będzie występował do radnych o 

zwiększenie środków. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy Pan Dyrektor ma zgodę 

Pana Wójta do zmiany kwoty. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

uważa, że jest to niezgodne. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w imieniu Wójta Dyrektor może tylko przedstawić 

projekt, a autopoprawkę może wnieść tylko autor, a autorem jest Wójt.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że w imieniu klubu prosi o 

wniesienie poprawki do uchwały odnośnie kwoty na wdrążenie programu dot. bezdomności 

zwierząt z kwoty 16 900, 00 na kwotę 8 700, 00 zł. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że 8 000, 00 zł wystarczy na pół roku, na które jest 

zawarta umowa. Zapytała, czy starczy na utrzymanie zwierząt, które są już w schronisku. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie starczy. Dodał, że jednostka przygotowała już wniosek o zwiększenie środków  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, kto zmniejszył te kwotę. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nad budżetem proceduje Rada Gminy, 

nanosi korekty. Nikt w ubiegłym roku, ani teraz nie podnosił, że trzeba zwiększyć kwotę. 

Dodał, że zawsze sygnalizowano, że pieniędzy jest za mało. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Rada Gminy nie podejmuje uchwały budżetowej ze 

szczególnością do zadań ponadto w obrębie działu Wójt na podstawie zarządzenia może 

dokonać zmian.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt budżetu zawsze jest przestawiany na 

komisji budżetu oraz na sesji ze wskazaniem kwoty. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że skoro radni obradują nad projektem budżetu w dziale, 

rozdziale i paragrafie i nie widzą konkretnych zadań. Prosił, aby skupić się na zadaniach, które 

są.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że w 

całym dziale nie ma takich środków, żeby zaspokoić potrzebę, o której rozmawiają.  

Radny Denis Tomala powiedział, że padło stwierdzenie, że w całym dziel nie znajdzie się 

środków. Poprosił o przedstawienie, którego działu to dotyczy i jaka jest kwota ogólna w tym 

dziale.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

można próbować przesunąć, ale jak wspomniał złożył wniosek o zwiększenie środków. Dodał, 

że chyba są pieniądze na paliwo, ale uważa, że są dobrze wyliczone, bo składając wniosek 

chciał zwrócić uwagę na potrzeby, bo przesuwanie środków nie jest właściwe. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie, że 

kwota nie jest wystarczająca do końca roku.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jeżeli chodzi o środki na przyjęcie i realizację programu w podziale na zadania jest 

niewystarczająca, będzie złożony wniosek do Rady o zwiększenie środków. Oznajmił, ze dla 

niego nie jest rozwiązaniem przesuwanie środków z zadań, które są skrupulatnie wyliczone.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rozumie. Zapytał, 

czy jest sens zmieniać uchwałę, jak i tak będzie trzeba zmienić kwotę, bo zbraknie. Zapytał, czy 

nie warto zostać przy kwocie, która jest zapisana w uchwale. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie wie, jaką kwotą zamknie się rok w tym dziele, czy można w dniu dzisiejszym wpisać 

16 900, 00 zł uważa, że nie, ponieważ dostał z urzędu budżet zadaniowy i na to zadanie ma 

8 700, 00 zł. Dopowiedział, że Wójt może przesunąć, ale uważa, że jest to niezasadne. 

Radny Denis Tomala powiedział, że rolą Pana Wójta jest oszczędne i gospodarne 

dysponowanie środkami finansów publicznych i Rada spoczywa nad tym. Jedyne rozwiązanie 

to przeniesienie z wydatków bieżących to nic innego jak rezygnacja z inwestycji. Dodał, że 

uważa, że powinno pozostawić się kwotę, jaka była pierwotnie. Oznajmił, że jest za 

odrzuceniem wniosku Radnej Molcan i pozostawieniem kwoty, jaka jest.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że za bardzo wnika się w budżet, a powinno rozpatrywać 

się projekt uchwały. Oznajmił, ze był zgłoszony wniosek klubu i powinien być poddany pod 

głosowanie. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wiele osób nie wie, za 

czym głosuje i dlaczego tak się dzieje. Uważała, że będzie to uzupełnienie wniosku. 

GŁOSOWANIE – za wnioskiem Radnej Marzeny Molcan: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 5 głosów „za” 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Przedstawiony wniosek został zaopiniowany negatywnie.  

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie 

na rok 2017 – wersja pierwotna 16 900,00 zł.  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 5 głosów „przeciw” 
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 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 została podjęta 

większością głosów.  

 

Druk nr 17 – w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego 

(nawierzchnia sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że w 

imieniu Pana Wójta chciałby przedstawić projekt w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z 

płyty boiska piłkarskiego. Dodał, że na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada 

Gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej. W związku z przejęciem w dniu 13 stycznia 2017 r. przez Gminy Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim, boiska piłkarskiego (z nawierzchnią sztuczną) przy ul. Okrzei, 

który jest obiektem użyteczności publicznej, ustalenie Regulaminu korzystania jest niezbędne i 

uzasadnione.  Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z terenów i urządzeń 

boiska, podany do wiadomości użytkownikom na tablicach informacyjnych, przyczyni się do 

poszanowania i przestrzegania podstawowych zasad zachowań i bezpieczeństwa osób go 

odwiedzających. 

 

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 

powiedziała, że komisja wydała opinię pozytywną po naniesionych poprawkach. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub nie 

wypracował opinii. 
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Radny Zenon Wajgert zapytał, jak to się stało, że nie był opracowany regulamin, a korzystano 

już z boiska. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

GOSIR na podstawie umowy użyczenia z dnia 13.01.2017 roku przejął obiekt i niezwłocznie po 

przyjęciu i wcześniejszym zarządzeniu Wójta w sprawie stawek przystąpił do wynajmu obiektu. 

Na dzień dzisiejszy nie ma regulaminu, bo przyjmując obiekt 13 stycznia nie był w stanie 

wcześniej tego zrobić. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy Pan Dyrektor posiada wiedzę, od kiedy 

euroboisko było użytkowane, od kiedy pojawiły się grupy sportowe. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że od 

14 stycznia 2017 roku pojawiły się grupy na podstawie zawartych umów, gdzie integralną 

częścią umów był regulamin nieuchwalony jeszcze, ale jest dokumentem umownym. 

Dopowiedział, że są faktury, obciążenia, konkretne wpływy. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że rozumie, że Pan Dyrektor podpisuje umow. Zapytał na 

jakiej podstawie to robił, jak nie miał regulaminu. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

ma zarządzenie Wójta, cennik. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy Pan Wójt mógł zarządzeniem zrobić cennik. 

Radny Marek Leciaho zapytał, kiedy euroboisko zostało przekazane do użytku, czy Pan 

Dyrektor nie chciał tego boiska przyjąć, czy nie chciano go Dyrektorowi przekazać.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że na 

pierwszą część pytania nie odpowie, bo nie wie. Dodał, że on jest gotowy, jeśli ktoś chce mu 

coś podarować to on przyjmie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że Wójt nie chciał przekazać obiektu. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie to, że nie chciał. Dodał, że przekazanie nastąpiło 13 stycznia. Powiedział, że nie wie, czy 

Wójt chciał, czy nie chciał i co myślał.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że trzy miesiące boisko było użytkowane bez zasad. 

Zapytał, kto ponosi odpowiedzialność. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że widzi, że radni zaczynają się bawić w komisję śledczą. 

Dodał, że mówi się, że Wójt nie miał podstaw ustalenia stawek. Dodał, że radni są w błędzie, 

poprosił, aby spojrzeli w poprzednie uchwały, które obowiązują. Wójt miał prawo do ustalenia 

stawek. Oznajmił, że są nie na miejscu pytania do Pana Dyrektora. Apelował, aby dążyć do 

zrozumienia, nie można ciągle oskarżać ludzi. Nie może być tak, że pewna grupa jest pod 
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parasolem i może mówić, co chce, a druga ma tylko słuchać. Przypomniał, że radni zostali 

wybrani przez społeczeństwo, by reprezentować strony jednakowo. Powiedział, że co by nie 

zrobił Pan Wójt to jest nie dobrze, nigdy nie było w historii samorządności takiego braku 

współpracy, niezrozumienia. Prosił, aby Pani Przewodnicząca była obiektywna, udzielała głos 

wszystkim.  

Radny Marek Leciaho powiedziała, że w przeciwieństwie do sejmu Pani Przewodnicząca jest 

bardzo obiektywna, za każdym razem udziela głosu, nie przerywa, nie zabiera. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie prawda.  

Przerwa.  

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wszyscy dostali 

odpowiedź pisemną od Pan Radcy na zapytanie Pana Marka Leciaho (załącznik do protokołu). 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił uchwałę Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

29.06.2010 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustalania cen i opłat za usługi 

komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz opłat za korzystanie z obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej Gminy Ustronie Morskie (załącznik do uchwały). Powiedział, 

że  23.10. 2016 roku było oficjalne otwarcie obiektu, następnie gmina zwróciła się do 

Ministerstwa czy Urząd Gminy, jako wnioskodawca, beneficjent finansowania z Ministerstwa 

może w trybie najpilniejszym przekazać jednostce celem zarządzania tym obiektem. 

Przypomniał, że gmina czekała na zwrot dofinansowania z Ministerstwa, co wstrzymywało 

pewne procedury, w tym jest też zwrot vatu. Obiekt przynosi korzyści, ma zyski, funkcjonuje, 

przynosi korzyści do budżetu. Wydatki bieżące na korzystanie z obiektu też muszą być, jest 

regulamin wykonawcy, gdzie trzeba pielęgnować.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie może zgodzić 

się z wypowiedzią Pan Sekretarza w związku z zarządzeniem, ponieważ czytając zarządzenie 

nie widzi podstawy prawnej która wskazuje na upoważnienie Wójta do ukształtowania cennika, 

jest wymieniona ustawa o samorządzie i gospodarce komunalnej. Uchwała z 2010 roku dot. 

Heliosa, ale jest wcześniejsza uchwała, która wskazuje, jakie obiekty wchodzą w skład Heliosa, 

a boiska sportowe nie są częścią składową centrum sportowego, dlatego uważa, że zarządzenie 

jest niewłaściwe.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że można to poddać pod analizę Radcą 

Prawnym, nie tu i nie teraz.  

 

Radny Marek Leciaho zapytał, kiedy zostało przekazane boisko i kiedy zaczęły korzystać z 

niego pierwsze kluby, stowarzyszenia, ile było klubów, gdzie były zakwaterowane. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 13 

stycznia zostało przekazane. Dodał, że nie obchodzi go gdzie kluby były zakwaterowane, każda 

umowa jest podpisana. 

Radny Marek Leciaho w części pierwszej w punkcie 2 jest zapis: Obiekt dostępny jest od 

poniedziałku do niedzieli po uprzedniej rezerwacji. Grafik rezerwacji aktualizowany będzie raz 

w tygodniu i znajdować będzie się na stronie www.gosir-ustronie-morskie.pl. Zapytał, czy 

będzie określony konkretny termin, czy będzie to poniedziałek czy wtorek.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

raz w tygodniu. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że raz będzie w poniedziałek, a raz w piątek. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

raz w tygodniu. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska 

piłkarskiego (nawierzchnia sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim 

Oddano 11 głosów „za” 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 3 głosy „przeciw” 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

 

Uchwała nr XXX/218/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z płyty boiska piłkarskiego (nawierzchnia 

sztuczna) przy ul. Okrzei w Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 

 

http://www.gosir-ustronie-morskie.pl/
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Druk nr 19 – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morski - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Radny Marek Leciaho odczytał projekt uchwały w sprawie skargi. Powiedział, że W dniu 

06.12.2016 r. do Biura Rady Gminy w Ustroniu Morskim wpłynęła skarga złożona przez Pana 

Grzegorza Młodzika przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. 

Przewodniczący Rady Gminy w Ustroniu Morskim, skierował niniejszą sprawę do rozpatrzenia 

Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zapoznała się z zebranymi w sprawie dokumentami 

jak również rozpoznała złożoną skargę w zakresie niewywiązywania się Kierownika GOPS w 

sposób należyty ze swoich obowiązków m.in. w zakresie wypłat świadczeń alimentacyjnych 

przez GOPS. W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi, komisja Rewizyjna wysłuchała 

wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim oraz Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, mających związek z niniejsza sprawą.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, iż sprawa nie ma oparcia w żadnym materiale 

znajdującym się w posiadaniu organu GOPS. W drodze głosowania komisja Rewizyjna 

stwierdziła, że zarzuty przedstawione w złożonej przez Pana Grzegorza Młodzika skardze są 

bezzasadne. Tym samym na pdst. Art. 227 i art. 229 pkt. 3 Kpa, Rada Gminy w Ustroniu 

Morskim rozpoznane zarzuty złożone przez Pana Grzegorz Młodzika na działanie Kierownika 

GOPS uznaje za bezzasadne.  

 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że w projekcie jest wpisany zły numer 

dziennika winno być przy Kodeksie postępowania administracyjnego poz. 23,poz. 868, poz. 

1579, poz. 996, poz. 2138). 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na projekcie jest podpis. 

Radca prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że zgadza się. Dodał, że jest to błąd prawny. 

Zgłasza, że po przyjęciu powinien być podany właściwy dziennik. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morski  

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXX/219/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morski została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 20 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

- dyskusja, podjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wpłynął wniosek Pani 

Czachorowskie, aby wpisać w maju uchwałę w sprawie kąpielisk. 
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GŁOSOWANIE – poprawka 

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim  

Oddano 14 głosów „za” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim została 

podjęta jednogłośnie. 

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

Zdrowia – przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu 

z kontroli. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho odczytał protokół z przeprowadzonej 

kontroli dostępny na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/. Powiedział, że albo gmina godzi się 

na remont i przebudowę, albo na sprzedaż.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że radni nie chcą budynku remontować i 

sprzedawać. Dodał, że albo remontować albo sprzedać. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, ze chciałaby zwrócić uwagę na płytki na 

schodach, które stanowią zagrożenie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w budżecie jest ta pozycja. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że budynek jest w 

opłakanym stanie i czas najwyższy podjąć jakieś decyzje, bo jest to budynek w centrum 

Ustronia. 

6. Kontrola problemowa dot. gospodarki paliwami płynnymi, eksploatacji pojazdów 

oraz urządzeń będących w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

 a także dochodów ze sprzedaży biletów i karnetów na basen - przedstawienie 

przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z kontroli. 

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy protokół, któr nie został podpisany powinien być 

przedstawiony Radnym, czy powinno się to odbyć dopiero po podpisaniu. Dodał, że strony 

powinny się ustosunkować, są wymiany pism, nie powinien być przedstawiony. 

http://bip.ustronie-morskie.pl/
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Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że procedura sporządzania protokołu i 

składania wniosków i zastrzeżeń jest uregulowana w statucie. To czy rada chce się zapoznać 

przed podpisaniem należy do rady.  

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho odczytał protokół z przeprowadzonej 

kontroli dostępny na stronie http://bip.ustronie-morskie.pl/ 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest dużo nieścisłości, prosi, aby Pan Dyrektor się 

odniósł.  

Radny Andrzej Basarb powiedział, że nie ma dyskusji w porządku posiedzenia nad 

protokołami. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

złożył pisemne wyjaśnienie, dlaczego protokół nie został podpisany i jest on w posiadaniu 

wszystkich radnych. Podkreślił, że rada upoważniła Wójta do ustalenia cen, nie podoba mu się 

sposób wyliczenia straty, przedstawił zupełnie inne wyliczenia. Gospodarka paliwami została 

szczegółowo przedstawiona, jaki nieprawidłowości był, czeka na kontrole urzędu, wszystko jest  

ściśle sprecyzowane w zarządzeniu, nic złego się nie działo, wszystko zostało przedstawione. 

Dodał, że bardzo ubolewa i cieszy się, że może zabrać głos, bo drugą częścią kontroli były 

dochody ze sprzedaży biletów i karnetów na basen. Podkreślił, że nie znalazł żadnej informacji 

na temat tej części kontroli, co w jego ocenie jest bardzo krzywdzące dla pracowników, którzy 

przykładają masę siły, żeby były takie dochody, taki bilans basenu, czyli wynik zysków i strat. 

Sądzi, że zostanie to dopiero powiedziane, kiedy te dochody będą niższa. Powstał basen w 

Koszalinie, Białogardzie i to boli, że komisja nie raczyła zwrócić na to uwagi. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że w dniu wczorajszym 

dostał bilet jednorazowy na trzy godziny, pieczątka na odwrocie Wodnik. Nie wie co się dzieje 

z biletami, drukowane są karnety i nikt nie wie jaki ilości.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

Pan Marek przeprowadził kontrolę i dalej nie wie, o co chodzi, są to głównie dochody. Poprosił 

o zapytanie na piśmie, to wyjaśni skąd się wziął bilet Wodnika, bo nie ma on nic wspólnego z 

karnetami. 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że w opinii publicznej 

krążyło powiedzenie, że tylko frajer kupuje bilety na basen.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

pierwsze słyszy. 

 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest wiele niejasności składa wniosek formalny  żeby 

przedstawić to innym organom, przedstawić do NIK, Wojewody czy do RIO. Są organy, które 

mogą się tym zająć.  

 

http://bip.ustronie-morskie.pl/


str. 47 

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że czy Pan Dyrektor wyśle 

do tego czy innego organu z uwagi na właściwość zostanie przekazane odpowiednim organom. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski zapytał, czy on 

ma wysłać. 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho powiedział, że biuro rady z całą 

kompletną dokumentacją. 

GŁOSOWANIE – wniosek 

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Denis Tomala  

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radna Sylwia Kręgleska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Roman Żołnierczuk 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów.  

 

7. Skarga na działanie Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego Kołakowskiego dot. 

usunięcia wady nieruchomości zakupionej od Gminy Ustronie Morskie w postaci 

drzewa porastającego granicę działki - przedstawienie przez Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej protokołu z posiedzenia.  

Przewodniczący komisji rewizyjnej Marek Leciaho przedstawił protokół, po czym 

poinformował, że po rozpatrzeniu skargi przez komisję rewizyjną, która uznała skargę za 

bezzasadną skarżący wycofał skargę. 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 
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Radny Piotr Barycki poprosił o informację z 3 lutego wyjazd do Urzędu Morskiego w 

Słupsku. 

Wyszedł Radny Basarab i Radny Wajgert. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że był z Panem Wójtem na spotkaniu w 

Słupsku w sprawie zniszczeń huraganowych. Zniszczenia ogromne, na pasie od Dźwirzyna do 

Gąsek trzeba liczyć w milionach, gmina próbuje się wpisać w program, który pozwoli uzyskać 

wsparcie na obiekty publiczne: przejścia na plażę, schody. Dodał, że złożono wniosek oprócz 

ubezpieczyciela do ministra skarbu państwa i ministra gospodarki morskiej, którzy chcą 

uruchomić przez wojewodę środek wsparcia. Powiedział, że rozmawiano o ścieżce rowerowej 

R10, ma nadzieję, że ruszy w tym roku przebudowa od ORW MAX do Spokojnej i Granicznej. 

Rozmawiano też o tym, co będzie się działo w sezonie.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy rozmawiano o betonach na plaży i starych 

bunkrach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zostało to wpisane w plan szkód, usunięcie 

betonów z plaży w Sianożętach i części Ustronia Morskiego.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, na jakiej instytucji spoczywa obowiązek sprzątania 

plaży. Jest mnóstwo śmieci, elementów plastikowych. Dodał, że myśli również o terenie 

Czerwonej rzeczki. Zapytał, czy wykonuje się jakieś prace w tej materii. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

plaża należy do skarbu państwa, jest zarządzana przez Urząd Morski i większość roku Urząd 

Morski odpowiada za porządek. Jednostka przejmuje plaże na okres sezonu letniego, poza 

sezonen nie jest to nasz teren. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zasugerował, aby zaprosić na sesję przedstawiciela Urzędu 

Morskiego. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zostanie zaproszona na najbliższą sesję. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że jeżeli będzie tak dużo punktów ciężko będzie 

rozmawiać. Dodała, że zastanowi się. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – dyskusja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała, że uległ zmianie 

termin dyżurów Radnych, zmiana została dostosowana do zaleceń pokontrolnych Wojewody 

Zachodniopomorskiego gdzie wskazał, jako błąd, że radni powinni dyżurować w godzinach 

popołudniowych w godzinach 17:00-18:00. Pan Wójt przydzielił dyżur w Sali konferencyjnej. 

Zapoznała Radnych z pocztą z RIO, z pocztą dot. prac nad statutem oraz z dokumentami, które 

wpłynęły do wiadomości Rady Gminy. 
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10. Interpelacje i zapytania radnych 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest prowadzona ewidencja wycinki drzew, ile jest 

pozyskanych m ³, jak odbywa się dalsza dystrybucja drzew. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

GOSIR prowadzi wycinkę drzew na zlecenie urzędu, jest prowadzona ewidencja pozyskanego 

drzewa, na wniosek kierownik GOPS dostają bezpłatnie osoby wskazane, jest pokwitowanie 

otrzymanego drzewa. Oprócz podopiecznych GOPS składają też wnioski najubożsi pracownicy 

GOSIRU, jest prowadzona ewidencja.   

Radny Marek Leciaho zapytał, czy projekt dot. zejścia nr 17 już jest, czy w dalszej części jest 

w planach. Dodał, że jeśli jest chciałby go zobaczyć. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pani Kierownik przekazała, że sa naliczane 

odsetki, ponieważ nie został dotrzymany termin. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że była aneksowana z wykonawcą umowa, minęły dwa 

miesiące od pierwotnego terminu, a projektu nie ma. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest informacja, że są naliczane kary. Dodał, 

że wcześniej nie było takiej sytuacji. 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy dotarło pismo odnośnie przejścia dla pieszych w 

Rusowie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na 21 Wójt jest umówiony w zarządzie dróg 

w sprawie przejścia w Rusowie, w sprawie ławek.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy jest prowadzony rejestr odnośnie oddania 1 % 

podatku na rzecz chorego dziecka na terenie gminy. 

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

prowadzi rejestru, to co pojawiło się na stronie, to informacja, że można pomóc dzieciom. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że jeśli ktoś ,ma chore dziecko to do kogo ma się 

zwrócić. 

Kierownik referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że do Pana 

Wójta, do referatu promocji. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że mieszkańcy zgłosili, że droga Bogusława XIV od 

Wojska Polskiego do Górnej została całowicie zdewastowana przez budującego domki. Prosi, 

aby Urząd zwrócił uwagę, aby doprowadzono do stanu pierwotnego. Na ulicy Granicznej nowa 

kanalizacja, na czyj wniosek, kto będzie za to płacił, czy będzie kontrola po wykonaniu prac.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ewidencjonowane jest wszystko, jest 

fotografowane, są interwencje policji.  
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy instrukcja 

odbudowy dróg czy chodników jest zapis, w jaki sposób odbudowywać drogę dot. ulicy 

Lotniczej, Wojska Polskiego, Bogusława. Dopytywał, czy zapis w zarządzeniu, dot. odbudowy 

dróg po remontach związanych z energetyką, wodociągami itp. dotyczy również uszkodzeń 

spowodowanych przez ciężki samochód. Czy sposób odbudowy dotyczy takich uszkodzeń. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina wydaje decyzję za zajęcie pasa 

drogowego, gdzie jest określone, jak ma wyglądać, kiedy wchodzi firma, rozkopuje potem 

doprowadza do stanu faktycznego.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy uchwała z 

9.02.2017 Rady Powiatu w sprawie przekazania Gminie Ustronie Morskie zadania zarządzania 

drogami powiatowymi 3322Z, 3321Z, 3323Z w Ustroniu i Sianożętach. Zapytał  jak się ma to 

do porozumienia, które wcześniej istniało. Czy gmina będzie dalej odśnieżać, czy to jest tytuł 

takiej uchwały, a w tym zakresie nic się nie zmienia. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dot. to porozumienia, które Gmina 

podpisuje. Dodał, że uchwała jest podejmowana od 2 lat. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że ma wrażenie, że droga do Olszyny została 

wyremontowana, ale powróciła do pierwotnego stanu. Droga jest całkowicie pokryta błotem, 

występują ubytki w jezdni, ma wady. Nie wie, co gmina zrobi w tej sprawie, ale póki jest na 

gwarancji trzeba coś zadziałać. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy drogi, które były wyszczególnione w porozumieniu, sa w 

chwili obecnej te same wykazane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że chodzi o te same drogi. Powiedział, że, co do 

kwestii dot. ubytków było to dyskutowane na komisjach, gmina nie mogła dojść do 

porozumienia z właścicielami mieszkającymi przy drodze, usterki są zgłoszone do wykonawcy i 

projektanta. Dodał, że na wiosnę są planowane przeglądy. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że przy powstawaniu błota powstają ubytki w nawierzchni, 

jest to droga w którą zainwestowano duże pieniądze. Dodał, że przekaże uwagi Panu Wójtowi. 

11. Wolne wnioski. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że odcinek przy Relaxie należy dopilnować oznakowania, 

wprowadza dezorientację dla kierujących. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ma do przekazania notatkę służbową Pana 

Wójta z mieszkańcami wspólnoty mieszkaniowej z Panem Zdzisławem Kulawiakiem i Panem 

Bańczewskim, istotny jest punkt pierwszy, gdzie przedstawiciele wspólnoty odstępują od planu 

dokonywania inwestycji przez gminę w postaci przebudowy ciągu pieszego przy budynku przy 

ulicy Osiedlowej 6A-C oraz drogi dojazdowej do osiedla wspólnoty mieszkaniowej. Jako 

większość wspólnoty chcą zagospodarować nieruchomość wg. Własnego uznania co było 

wskazywane w piśmie z 16 lipca 2016 roku. Przekazał notatkę w kontekście wpisanych zadań 
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do budżetu, gdzie nie ma spójności ze stanowiskiem wspólnoty. Bardziej istotna jest dla 

wspólnoty zamiana gruntów.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zarząd nie do 

końca wypowiedział się w imieniu wspólnoty. Podziękował za notatkę służbową. 

Poinformował, że komisja statutowa odbędzie się 1.03.2017 roku o godzinie 14:00.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pan Marek powiedział, że Biuro Rady wyśle 

wniosek do NIK. Dodał, że rozumie, że będzie wniosek przygotowany przez grupę radnych. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że myśli, że pracownik Biura Rady może przygotować, a 

do reprezentowania Rady na zewnątrz jest Pani Przewodnicząca, która pismo podpisze, kwestia 

techniczna. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że kwestia techniczna to przepisanie na 

komputerze pisma, które zostanie przygotowane przez Radnych. Dodał, że Pani Joanna, jako 

pracownik Pana Wójta do spraw obsługi rady, byłoby niedorzecznością gdyby przygotowała 

informacje do NIKU i precyzowała wnioski i zarzuty na Dyrektora GOSIRU. Dodał, że Pani 

Joanna służy zawsze pomocą, przepisania na komputerze, ale pracownik Biura Rady nie jest od 

tego, żeby przedkładać odpowiedzi, intelektualna praca nad wnioskami nie leży w zakresie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podziękowała Radnemu 

Rymaszewskiemu za liczenie głosów. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknęła 

XXX sesję Rady Gminy.  

 

 

Czas trwania sesji : 8:30 – 15:00 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


