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PROTOKÓŁ NR XXX/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXX Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie. Następnie powitał Radnych, pracowników Urzędu Gminy, 

sołtysów, pozostałych uczestników posiedzenia oraz przybyłą na Sesję II klasę gimnazjum. 

Na Sesji w chwili otwarcia obrad obecnych było czternastu Radnych (nieobecny Radny 

Marek Rojek), po kilku minutach na posiedzenie dotarł także i ten Radny, w związku z tym      

w obradach udział wzięło piętnastu Radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1                      

do niniejszego protokołu). Przewodniczący stwierdził quorum. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 

b. Przyjęcie protokołów: 

 nr XXIX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2012 roku. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. DRUK NR 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok- dyskusja,                      

podjęcie uchwały; 

B. DRUK NR 2- w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego w 2013 roku - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. DRUK NR 3- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

D. DRUK NR 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. DRUK NR 5- w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. DRUK NR 6- w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych na rok 2013 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. DRUK NR 7- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy                 

Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

H. DRUK NR 8- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej                  

na 2013 r.- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. DRUK NR 9- w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej- 

dyskusja, podjęcie uchwały. 

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym- dyskusja. 
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5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący poinformował, iż zaistniała konieczność wprowadzenia dwóch autopoprawek 

do projektów uchwał: 

1) Druk nr 1 – zmianie ulega załącznik nr 2 (przesunięcie pomiędzy paragrafami): 

zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 5 000 zł oraz 

zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę  5 000 zł z przeznaczeniem na zadanie 

dotyczące zakupu materiałów na utrzymanie dróg. 

2) Druk nr 8 – zmianie ulega par. 1 w pkt. 3 - otrzymuje brzmienie: 

Kontrola delegacji służbowych oraz umów o ryczałt na dojazdy Wójta Gminy oraz zawartych 

pomiędzy Wójtem, a podległymi pracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych- 

kwiecień 2013 r. 

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawek: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Poprawki przyjęto jednogłośnie. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po prawkach: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 b) Przyjęcie protokołu: 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr XXIX/2012 z Sesji Rady Gminy                         

z dnia 25 października 2012 r. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Głos zabrał pan Jerzy Osior poprosił, aby w planie budżetowym na 2013 r. ująć 

remont 200 metrów drogi ul. Ku Słońcu. Mieszka tam siedem rodzin. Poprosił Radnego 

Dymańskiego o pilotowanie sprawy. Dodał, aby umieścić też w planach inwestycyjnych 

drogę dojazdową do wysypiska śmieci. 

 AD. 3. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

a) DRUK NR 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok– przedstawiła 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 
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Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA 

Radna Anna Britzen zapytała jakie miejsca będą objęte licencją promującą gminę, na którą 

proponuje się zwiększyć wydatki o 12 tys. zł? 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że prowadzi to pani Urszula Czachorowska. 

Dodał, iż trudno mu jest powiedzieć co będzie obejmowało to zadanie. Wójt zadeklarował,           

że w przerwie można poprosić panią Urszulę i wyjaśni to. 

Pan Sekretarz zapytał czy pani Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju wie coś na ten temat? 

Pani Kierownik Magdalena Kołosowska powiedziała, że nie wie, dodał, iż zajmuje się tym 

pani Czachorowska. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, iż postara się odpowiedź na pytanie na tyle ile 

Jego wiedza na to pozwoli, ponieważ jest to działka określonego Referatu. W ramach zadania 

zrobiono materiał zdjęciowy „Heliosa” oraz plaży. Spacer wirtualny umieszczony jest                      

na stronie GOSiR-u oraz Gminy. Część materiału nie jest jeszcze zrealizowana. Zdjęcia były 

robione zimą i latem. 

Wójt dodał, iż projekt obejmuje cztery pory roku.  

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała Nr XXX/201/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku              

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została przyjęta większością głosów. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b) DRUK NR 2–  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego w 2013 roku– przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Opinia Komisji Rolnictwa: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

Wójt stwierdził, iż bardzo miło jest, gdy przy przychylności Rady obniża się podatki. Dodał, 

że dobrym kierunkiem jest zaciskanie pasa i obciążanie mieszkańców w postaci zwiększenia 

podatków. Jednak właściwsze jest wskazanie, że powinniśmy je też obniżać. 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/202/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku            

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

c) DRUK NR 3– w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej–  

przedstawiła Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/203/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku           

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

d) DRUK NR 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości – 

przedstawiła Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/204/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku 

zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

e) DRUK NR 5- w sprawie zbycia nieruchomości – przedstawiła Wiesława Świecka 

Kierownik Referatu Gospodarki .Nieruchomościami. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał ile metrów ma działka 259/25? 

Pani Świecka odpowiedziała, że ok. 10 m
2
. 

DYSKUSJA – BRAK 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 14 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała Nr XXX/205/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku            

w zbycia nieruchomości została przyjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

f) DRUK NR 6- w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki                               

i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 dyskusja – przedstawiła 

Jolanta Waligóra Inspektor ds. profilaktyki przeciw alkoholowej i uzależnień oraz 

pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA 

Radna Anna Britzen zabrała głos. Zapytała czy jest możliwość przesuwania środków                        

z jednego paragrafu na drugi w ramach budżetu tego programu? 

Pani Waligóra odpowiedziała, że tak, budżet jest elastyczny. 

ZAMKNIĘCIE  

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/206/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku            

w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych na rok 2013 dyskusja została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

g) DRUK NR 7- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy                 

Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego – przedstawił Sekretarz Gminy 

Tomasz Grobla oraz pani Grażyna Jagiełowicz – pracownik Urzędu Gminy. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/207/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku             

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy gminy Ustronie Morskie                             

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

h) DRUK NR 8- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2013 r.– przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna 

Maria Agnieszka Makowska. 

Opinia Komisji: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXX/208/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku            

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 r. została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

i) DRUK NR 9- w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej – 

przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oraz pani Urszula Czachorowska- 

pracownik Urzędu Gminy. 

Sekretarz Gminy poinformował, że z inicjatywą utworzenia Stowarzyszenia wyszło Miasto 

Kołobrzeg. Władze Kołobrzegu zorganizowały spotkania, na których przedstawiły projekt 

statutu oraz zachęcali do przystąpienia. LOT ma zadanie głównie promocyjne. Cele działania 

są wymienione w statucie. Przystąpienie do Stowarzyszenia wiąże się z koniecznością 

wnoszenia składek. Pan Sekretarz dodał, iż podjęcie niniejszej uchwały jest tylko wyrażeniem 

woli przystąpienia, o niczym jeszcze nie przesądza. 

Jako kolejna głos zabrała pani Urszula Czachorowska. Powiedziała, iż składki będą ustalane 

w zależności od wysokości osiąganych dochodów w proporcji 0,1%. Propozycje są takie: 

 Kołobrzeg 105 000 zł, 

 Ustronie Morskie 15 556 zł, 

 Siemyśl 3 620 zł, 

 Rymań 9 100 zł, 

 Dygowo 23 412 zł, 

 Sławoborze 5 200 zł. 

DYSKUSJA 

 Radna Britzen poprosiła, aby pani Urszula powiedziała, czy opłacalne jest 

przystąpienie do LOT i dlaczego. 
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Pani Czachorowska odpowiedziała, że warto zaryzykować, ponieważ warto współpracować              

i promować się z innymi. Celem jest wypracowanie strategii, aby być konkurencyjnym. Sami 

tego nie zrobimy. Myślimy także o tym od strony produktów. Wszelkie działania LOT-u będą 

promować kompleksowo cały region. Propozycją jest, aby całe dorzecze Parsęty przystąpiło. 

Pani Urszula dodała, iż nazwa będzie inna, nie „regionu Kołobrzeg”, wskazywała na każdą 

gminę. 

Wójt Gminy powiedział, iż jeżeli chodzi o składki to jest zawsze bardzo ostrożny. Nigdy nie 

wiadomo czy będzie można to odebrać. W każdej chwili można jednak się z tego wycofać. 

Wójt uznał, że z drugiej strony nie można też nie przystąpić do tego stowarzyszenia. Dzięki 

temu jest szansa na pozyskanie jakiś środki z zewnątrz. Na razie stowarzyszenie jest                      

w początkowej fazie, „raczkuje”. Na koniec pan Wójt dodał, iż promocja wspólna będzie nas 

kosztowała mniej, niż promowanie się samemu. 

 Radny Stanisławczyk zapytał co oznacza taki zwrot zawarty w statucie „efekt 

synergii”? 

Pani Czachorowska odpowiedziała, że efekt współpracy, współdziałania. 

 Sekretarz Gminy ponownie zabrał głos. Wyjaśnił, iż nikt nie lobbuje stowarzyszenia. 

Trzeba się będzie dobrze przyjrzeć temu od wewnątrz. Należy patrzeć na to egoistycznie                

z nastawieniem na własny zysk. Za te 15 000 zł sami zrobimy niewiele. Jednak w grupie, jeśli 

każdy członek wyłoży taką kwotę można zrobić wiele. Sekretarz stwierdził również, iż to ile 

osiągniemy z tytułu przynależności do LOT-u zależeć będzie w dużej mierze od nas. Należy 

być aktywnym członkiem i walczyć o swoje. 

 Radna Britzen ponownie zapytała jakie miejsca będą objęte promocją w postaci 

wirtualnego spaceru? 

Pani Urszula Czachorowska odpowiedziała, że obecnie na stronie internetowej można 

obejrzeć spacer po: skansenie, parku linowym, lotnisku, teren koło kościoła, plaże, szlak              

do dębów, Helios, Kościół i ścieżkę rowerową. Kolejny etap wiąże się z kolejnymi środkami 

finansowymi. Miejsca te będą uzupełniane jeżeli budżet na to pozwoli. Zamieszczenie takiego 

spaceru na stronie internetowej gminy jest bezpłatne. Koszty ponosi się jedynie na wykonanie 

fotografii. Promocję w tej postaci mogą zakupić także osoby prywatne. Narodził się także 

pomysł, aby utworzyć podstrony dla sołectw i pokazać miejsca z każdego z nich. Wirtualny 

spacer cieszy się dużą popularnością, jest dużo odsłon. 

Pan Sekretarz uznał, iż jest to dobry materiał historyczny. Ktoś kiedyś po latach może 

odnaleźć siebie na tych fotografiach. Ogląda się to z łezką w oku. Dodał, że taką funkcję ma 

też spełniać zakładka historyczna na forum internetowym. Materiały są naprawdę 

poruszające. Na koniec Sekretarz stwierdził, iż trzeba to kontynuować. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 
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Uchwała Nr XXX/209/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2012 roku            

w sprawie przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej została przyjęta jednogłośnie. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

 AD. 4. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

Pisemna informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Radny Tomasz Stanisławczyk poprosił pana Wójta, aby przybliżył przebieg spotkań               

i ustalenia spotkań dotyczących MWiK Kołobrzeg. 

Wójt odpowiedział, że spotkania podyktowane były ceną za wodę i ścieki, jaką będziemy 

płacić w przyszłym roku. Gminy poległy na pierwszy etapie sprawy sądowej. 140 mln euro 

trzeba będzie oddać jeśli projekt upadnie. Tworzone jest międzygminne porozumienie. Wójt 

dodał, iż lada moment przedstawi je radnym. Po dwóch latach dochodzi się już do konkretów. 

Efektem prowadzonych rozmów jest to, że woda i ścieki w przyszłym roku stanieją o ok. 3 zł. 

Gmina Ustronie Morskie ma wobec wodociągów zobowiązania i to co zaległe trzeba w ratach 

zapłacić. Inne gminy także płacą. My musimy 800 000 zł wpłacić do Spółki. Sytuacja nie jest 

już w Spółce najgorsza, dalej są utarczki, ale strony skłaniają się ku porozumieniu. Każdy 

kolejny rok przynosił będzie obniżki stawki. Następnie Wójt powiedział, iż praca                          

nad porozumieniem jest bardzo żmudna. Każda gmina chce innych zapisów. Wójt uważa,              

iż trzeba się do tego dobrze przyłożyć, aby wszystko dograć. Wójt dodał, że chce, aby każdy 

miał świadomość tego, iż rozmowy idą w dobrym kierunku. Nikt nikogo nie chce oszukać. 

Każda gmina podpisze takie samo porozumienie. Zapytał pani Skarbnik kiedy będzie można 

przedstawić radnym porozumienie? 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że już kończy przygotowania i wkrótce przedłoży. 

Sekretarz Gminy powiedział, iż wszystko dotyczy jednego tematu. Mianowicie tego, że jest                  

to trzeci projekt w Polsce. Nie jest łatwym zamknięcie go. Najważniejszy jest efekt 

ekologiczny, który uzyska się poprzez podłączenia do sieci. W naszym rejonie znajduje się 

1 700 km kanalizacji. 

 Radny Stefan Dymański zabrał głos jako kolejny. Stwierdził, iż to co powiedział pan 

Wójt brzmi bardzo optymistycznie. Następnie Radny poruszył temat „Akcji zima”. 

Powiedział, iż chciałby dowiedzieć się jakie są założenia, numery telefony oraz do kogo 

zwracać się o pomoc. Synoptycy zapowiadają wkrótce pogorszenie pogody. 

Wójt rozpoczął od tego, że zawsze mówi się, iż zima zaskoczyła drogowców. Wójt stwierdził, 

że tak jest zawsze. Nie można tego powstrzymać. Dodał, iż Urząd ma tego świadomość i chce 

zminimalizować skutki zimy. Wójt uznał, iż był zdziwiony, że w zeszłym roku nikt nie 

korzystał z powystawianych kupek piasku. Przecież to było przeznaczone dla mieszkańców. 

Następnie pan Wójt poprosił Sekretarza Gminy o rozszerzenie informacji. 
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Sekretarz Gminy powiedział, iż odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy 

GOSiR-u oraz Urzędu Gminy. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie akcji od strony 

dokumentów. Akcję wprowadzono w życie Zarządzeniem Wójta Gminy. Na stronie 

internetowej pojawiła się zakładka „akcja zima”, w której znaleźć można wszelkie 

informacje. Wyznaczonych zostało sześć osób dyżurujących całą dobę pod telefonem. 

Sekretarz zadeklarował, iż przekaże do Biura Rady egzemplarz dokumentów dotyczących 

zimowego utrzymania dróg. Następnie dodał, iż w tym roku wprowadzono jeden nowy 

element, mianowicie hierarchię odśnieżania. Składa się z ona z trzech stopni. Służy temu,  

aby nie wszystko robić na raz, co jest niewykonalne, ponieważ nie ma tyle sprzętu. 

Zakupiono dodatkowo pług do ciągnika oraz zamiatarkę do śniegu. Ponadto zakupiono nowe 

akcesoria np. opony do ciągników. Zakupiono także dodatkowo sześć koszy na piach z solą. 

Zostaną one wystawione w różnych punktach miejscowości. Sekretarz dodał, iż piach ten jest 

dostępny dla każdego. Na rozpiskach ujęto numery telefonów do Gminnego Ośrodka Sportu              

i Rekreacji oraz do jednostek zewnętrznych współpracujących w ramach akcji. 

Wójt ponownie zabrał głos. Poinformował, iż rozważano zakup nowego porządnego traktora. 

Te używane dotychczas są już stare i z kiepskim stanie. Jeżdżą one prawie w 100%                      

po drogach bitumicznych. Gdyby jeździły po polach i to mniej by się niszczyły. Dodał,                  

że na wyposażeniu mamy także quada i pełny ubiór dla jego operatora. 

Sekretarz Gminy dodał, iż GOSiR odpłatnie świadczy usługi odśnieżania wokół posesji.             

W poprzednim roku nie było zainteresowania. Głównie chodzi tu o budynki niezamieszkałe 

na stałe. Pan Sekretarz przypomniał, że obowiązkiem pytanych osób jest odśnieżanie 

chodnika przy posesji. 

Wójt Gminy powiedział, iż jeżeli chodzi o Rusowo to odśnieżaniem zajmuje się pan Dzik. 

Poproszony jest, aby zajeżdżał także na kolonie. Wójt poprosił o społeczną kontrolę,                   

aby sołtys oraz mieszkańcy zwracali uwagę na to czy faktycznie jest odśnieżane. 

 AD. 5. I  6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

 Radny Stefan Dymański zabrał głos. Poruszył temat nowej drogi Gwizd- Grabnica. 

Stwierdził, że budowa tej drogi wywołała dużą radość wśród mieszkańców. Jednak radość             

ta może szybko minąć, kiedy będą wypadki. Radny uważa, iż droga ta jest źle wykonana, jest 

zbyt wąska. Radny stwierdził, że ci co znają tę trasę wiedzą jak jechać, ale gdy jest mgła 

nawet im trudno jest jechać. Pobocze jest nieoznakowane. Radny dodał, że gdy spadnie śnieg 

będzie jeszcze bardziej niebezpiecznie. Droga ma wiele łuków. Należy wykonać oznakowanie 

pionowe lub postawić słupki wskazujące gdzie zaczyna się pobocze. Pierwszym zagrożonym 

na tej drodze jest gimbus szkolny. Ponadto Radny dodał, że problem są również zjazdy.                

Są one wąskie, strome i kanciaste. Nie zmieszczą się tam duże i długie samochody, typu 

rolniczego, a jest to droga wewnętrzna właśnie do terenów rolniczych. Na koniec Radny 

powiedział, że musi o tym mówić dopóki nie będzie to poprawione aneksami. 

Odpowiedzi Radnemu udzielił Wójt Gminy. Stwierdził, iż pan Stefan sam sobie właściwie 

odpowiedział. Droga ta jest taka jak została opisana. Potrzebne jest tam wyznaczenie 

pobocza, ponieważ łatwo można zboczyć z drogi. Słupki jednak ograniczoną możliwość 
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wymijania. Wójt dodał, iż pobocza mimo, iż może nie wyglądają na takie, są utwardzone. 

Zjazdy mieszczą się w parametrach tych dróg. Wójt stwierdził, iż ma nadzieję, że uda się nam 

to zrobić swoimi siłami. Naturalnym byłoby dokończyć drogę i złączyć z ulicą Ku Słońcu. 

Droga ta miałaby takie same parametry, a środki pochodziłyby z tego samego programu.              

Na razie sporządzona zostanie dokumentacja. Wójt stwierdził, iż nowa droga odciążyłaby 11. 

Na koniec dodał, że na nowej drodze zostało także źle wykonane oznakowanie, poprawą tego 

ma się zająć firma „Znak- Pol”. 

Kierownik Referatu Urzędu Gminy Magdalena Kołosowska powiedziała, iż wystąpiono                   

o zgodę na oddanie do użytkowania. 

Radny Dymański zapytał: „czy uważa pani, że dostaniemy tę zgodę?” 

Pani Kierownik odpowiedziała, że „dlaczego nie”. 

 Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Poinformował, że Gmina ma możliwość 

złożenia zamówień uzupełniających. Jedną sprawą są pobocza, brak ich oznakowania oraz 

miękkość. Konieczne jest ich wzmocnienie, zostanie to wykonane na wiosnę. Wskazaniem 

wykonania takich poboczy była częstotliwość ruchu. Pod uwagę należy brać jednak przede 

wszystkim bezpieczeństwo. Drugą sprawą jest porozumienie z PKP. Rozmowy ze Spółką             

są bardzo trudne. Oni mówią, że zrobią przejazdy, ale z środków gminnych. Oznakowanie 

wszelkie zostanie zrobione oraz poprawione. Wystąpiono o to, jednak procedura musi trochę 

potrwać. Nie ma możliwości wykonania na tej drodze oznakowanie poziomego, ponieważ jest 

ona zbyt wąska. Temat tej drogi nie zostaje zamknięty. Na wiosnę odbędzie się przegląd 

gwarancyjny. 

 AD. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanego na dzisiejsze posiedzenie  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XXX Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 8
30

- 10
40

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


