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PROTOKÓŁ NR XXXI/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXI Sesję Rady 

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

sołtysów oraz pozostałych uczestników posiedzenia. Na Sesji w chwili otwarcia obrad 

obecnych było czternastu Radnych - nieobecny Radny Robert Saraban, który pod koniec 

posiedzenia przybył na obrady (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu). 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok: 

1) przedstawienie projektu budżetu, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział 

Zamiejscowy w Koszalinie, 

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy, 

4) dyskusja nad projektem budżetu, 

5) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata              

2013- 2025 – druk nr 1, 

6) podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. – druk nr 2. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spółki MWiK                

Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2013- 2017 – druk nr 3. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Uwag go porządku obrad nie było. 
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 c) Przyjęcie protokołu: 

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

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. GŁOS MIESZKAŃCÓW – brak głosów 

 AD. 3. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU NA 2013 ROK: 

1) PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU BUDŻETU 

Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska odczytała projekt uchwały – stanowi                       

on załącznik do niniejszego protokołu. 

2) ODCZYTANIE OPINII REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KOSZALINIE 

Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr CXX/456/Z/2012 w sprawie wydania opinii                             

o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 – opinia 

pozytywna, oraz uchwałę nr CXX/457/Z/2012 w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata              

2013 – 2025 – opinia pozytywna (pismo RIO wraz z uchwałami stanowi załącznik nr 2                 

do niniejszego protokołu). 

3) PRZEDSTAWIENIE OPINII KOMISJI RADY GMINY 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa – opinia pozytywna 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – opinia pozytywna 

Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna 

Radny Mirosław Szymanek przekazując opinię Komisji Budżetu (Radny prowadził wówczas 

obrady Komisji) powiedział, iż Komisja dokonała dogłębnej analizy projektu budżetu. 

Wszystkie składniki zostały szczegółowo omówione. Radny dodał, że Komisja 

zaproponowała pewne zmiany. Radni byli jednogłośni, zgodnie pozytywnie zaopiniowali 

budżet i przekazali pozostałym komisja do przegłosowania. Radny Szymanek na koniec 

swojej wypowiedzi podziękował wszystkim radnym oraz urzędnikom za pracę nad budżetem. 

4) DYSKUSJA NAD PROJEKTEM BUDŻETU – brak głosów 
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5) PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY 

NA LATA 2012 – 2025 – DRUK NR 1 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXI/210/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 roku               

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata  

2013 – 2025 została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6) PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK -  

DRUK NR 2 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXI/211/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 roku            

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na rok 2013 została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

 AD.  4. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO 

SPÓŁKI MWIK SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU – DRUK NR 3 – przedstawiła Kierownik Referatu 

Rozwoju i Promocji pani Magdalena Kołosowska. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXI/212/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 roku w 

sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 AD. 5. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

BRAK DYSKUSJI 

Pisemna informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 AD. 6. I 7. INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

 Radna Anna Britzen zapytała czy pani Mecenas przygotowała pismo do Wojewody 

Zachodniopomorskiego w sprawie skargi pani Różyckiej? 

Pani Agnieszka Jakierowicz odpowiedziała, że tak, przekaże ją radnym do przedyskutowania 

do sesji. 

 Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienia w związku z niepokojami 

dotyczącymi zwolnień Dyrektorów w Bibliotece i Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji. 

Zapytał czy pan Wójt dalej stoi na stanowisku, że nie ma innej możliwości rozstania się                 

z panią Grajek? Przewodniczący nadmienił, iż jasnym jest, że prowadzenie działalności 

gospodarczej stoi w sprzeczności z zajmowaniem stanowiska dyrektora. Chodzi jedynie                  

o to czy nie ma możliwości, aby rozstać się za porozumieniem stron z zachowaniem 

trzymiesięcznego okres wypowiedzenia. Dodał, iż wszyscy zdają sobie sprawę, że sytuacja 

jest trudna i wyjątkowa. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski udzielił odpowiedzi na pytanie. Powiedział, iż sytuacja jest 

bardzo niezręczna, ponieważ w myśl ustawy został postawiony pod ścianą. Dodał, że nigdy 

nie spodziewał się, iż kiedyś będzie to u nas kogokolwiek dotyczyło, a już na pewno nie pani 

Grajek. Nie ulega wątpliwości, że umowę trzeba rozwiązać. Dodał, iż postawił pani Grajek 

propozycję, aby rozwiązać umowę za porozumiem stron w trybie art. 30 pkt. 3 Kodeksu 

Pracy, i aby po miesiącu czasu pani Grajek pracowała jako bibliotekarz na umowę zlecenie. 

Można by to ciągnąć do momentu przejścia na emeryturę. Pani Grajek żądała jednak 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wójt wyjaśnił, iż nie mógł się na to zgodzić, 

ponieważ naraziłby się na odpowiedzialność. Dodał, że po konsultacjach z pracownikami 

zajmującymi się sprawami kadrowymi okazało się, iż pani Grajek mogła przejść na emeryturę 

już rok temu. Teraz nie może, gdyż prowadzi działalność gospodarczą. Stwierdził, że nie wie 

dlaczego pani Grajek nie przyjęła propozycji. Dodał, iż jeśli jest w stanie wybronić się przed 

sądem to On przystaje na to. 

 Następnie Wójt wyjaśnił, iż taka sama sytuacja dotknęła Dyrektora GOSiR-u pana 

Czepukojcia. Umowę rozwiązano za porozumieniem stron. Wójt dodał, iż rozważał także 

opcję zlikwidowania działalności przez osoby zajmujące stanowisko dyrektora, jednak nie ma 

takiej możliwości. Wyjaśnił, że w Jego działaniu nie ma złej woli, to On został postawiony 

pod ścianą, i to On powinien czuć się pokrzywdzony. Dodał, iż w zasadzie to pani Grajek 

złamała prawo składając nieprawdziwe oświadczenie majątkowe. Wójt zaznaczył, że nie 

weryfikował tego, założył, iż składając oświadczenie pisze się prawdę. Uznał, iż dziwi się,              



5 

że nikt Jemu nie współczuje, został postawiony pod ścianą, starał się załatwić to polubownie, 

inaczej nie mógł postąpić. Nie mógł złamać prawa. 

Pani Agnieszka Jakierowicz wyjaśniła, że jeśli Wójt nie doprowadziłby do rozwiązania 

umowy to byłby wzywany przez Wojewodę, a następnie Ministra zgodnie z art. 52. Wójt 

naraziłby się ponadto na odpowiedzialność z art. 233 Kodeksu Karnego, ponieważ działałby 

na szkodę społeczną. Pani Jakierowicz nadmieniła, iż trzeba brać pod uwagę, że poczynione 

kroki wynikły z działalności organów zewnętrznych. Wójt musiał podjąć stosowne działania 

zgodnie z prawem. 

 Ponownie głos zabrał Wójt Gminy. Powtórzył, że nie ma tutaj złej woli. Wyjaśnił,              

iż informacje, że pani Halina prowadzi działalność gospodarcza powziął od pana Dyrektora 

GOSiR-u. Po uzyskaniu tej informacji pan Wójt kazał sprawdzić wszystkie oświadczenia 

Kierowników i Dyrektorów. Dodał, iż to samo dotyczyło urzędników. Wyjaśnił,                            

że pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Kontynuując swoją wypowiedź pan Wójt powiedział, że miał nadzieję, iż pani Grajek wycofa 

się z tego i sprawa zostanie załatwiona za porozumieniem stron. Na koniec Wójt 

poinformował, że chciałby panią Halinę z zasłużonymi honorami pożegnać i podziękować             

za wieloletnią pracę. 

Pani Jakierowicz dodała, że przez to zaniechanie obie osoby skorzystały. Gdyby w 2010 roku 

oświadczenia majątkowe zostały sprawdzone już od wtedy by nie pracowały. Wyjaśniła,              

iż jeśli ktoś piastując stanowisko dyrektorskie rezygnuje z prowadzenia działalności 

gospodarczej nie naprawia szkody. Ustawodawca nie pozwala na to. Pani radczyni na koniec 

powiedziała, że nawet umowa zlecenie na niższym stanowisku byłaby naciąganiem prawa. 

Innych możliwości rozwiązania nie było. 

 Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. Powiedział, iż ma On                 

ze strony Urzędu nadzieję, iż wszyscy dotarli do informacji zamieszczonych w internecie. 

Pojawił się także wywiad pana Piotra Skopowskiego. Sekretarz zauważył, że obie osoby 

zostały zatrudnione już za poprzedniej władzy. Składały już wtedy oświadczenia majątkowe. 

Te, które były składane później różniły się trochę od tych z poprzednich lat. Wcześniej pani 

Grajek pisała o wynajmowaniu kwater, od 2011 r. pisze, że prowadzi gospodarstwo 

agroturystyczne- wynajem kwater. Zakłada się, że osoby składające oświadczenie piszą 

prawdę. Sekretarz wyjaśnił, iż sprawdzania oświadczeń dokonuje się w dobrej wierze. Osoby 

odpowiedzialne sprawdzają czy niczego nie brakuje, czy daty się zgadzają, czy są podpisy. 

Służby zewnętrzne wskazują, aby zwracać uwagę czy majątek znacznie się nie zwiększył.  

Pan Sekretarz dodał, iż jednak trzeba by państwa policyjnego, aby zweryfikować                         

czy to faktycznie gospodarstwo agroturystyczne. Pracodawca wykazałby się arogancją                    

i brakiem zaufania. 

 Następnie Sekretarz wyjaśnił, że pracowników Urzędu nie dotyczy zakaz prowadzenie 

działalności. Jedynie Kierownicy są nim objęci. Dodał, iż po tym jak wyniknęły te dwie 

sprawy Wójt zebrał od wszystkich pracowników oświadczenia, to tzw. chuchanie na zimne. 

Sekretarz zaznaczył, iż nikt nie mówi, że obie osoby miały złe zamiary. Dodał,                               

iż ustawodawca mówi jakie kroki trzeba podjąć. Poinformował, że pani Grajek złożyła pozew 

do sądu. Pierwszym krokiem pana Wójta będzie chęć polubownego załatwienia sprawy                     

i porozumienia. Sąd weźmie na siebie rozstrzygnięcie – czysta sprawa, nieobciążająca 
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pracodawcy, czyli Wójta. Nikt tego nie będzie kwestionował. Jeśli nie zrobi tego Wójt,                

nie naruszy tej litery prawa, to przynajmniej nie będzie zarzutu w odwrotna stronę. 

Wójt powiedział, iż prosi, aby unikać wypowiedzi w tonie opozycyjnym. Wyjaśnił,                        

iż zrozumienie dla tych osób z Jego stron jest i było. Dodał, że jest mu przykro, że tak wyszło. 

Stwierdził, iż dociekanie i złośliwe pytania typu czy czyta książki, czy jest zarejestrowany            

w bibliotece, czy ma zrozumienie, nie są dobre. Wójt powiedział, że jest zarejestrowany                 

w wielu bibliotekach. Pojawiały się też domysły czy Wójt ma już kogoś na to miejsce. 

Wyjaśnił, iż nie ma i boi się, że nikogo nie znajdzie. Zaproponowano to stanowisko pani 

Jolancie, która pracuje w bibliotece, ale ona nie może, ponieważ prowadzi działalność.                

Pan Wójt na koniec powiedział, iż zaproponowano pani Grajek wszystko co było możliwe. 

Dodał, iż może sąd przywróci ją do pracy. Wójt uznał, że cieszyłby się z tego i nie odwołałby 

się od takiego wyroku. 

 Radna Irena Krawczyk zapytała czy to prawda, że do objęcia stanowiska Dyrektora 

Biblioteki przygotowuje się pani Beata Mieczkowska- Miśtak? 

Wójt odpowiedział, że to nie jest prawda. Pani Beata nie ma uprawnień. Wójt powtórzył,               

iż obawia się, że nikt nie przystąpi do konkursu. 

 Radna Britzen zabrała głos jako kolejna. Stwierdziła, że sytuacja jest trudna dla 

wszystkich. Poinformowała, iż dogłębnie przeczytała wywiad i uważa, że niektóre 

sformułowania poszły za daleko. Każdy z nas wie, że prawa trzeba przestrzegać. W pytaniach 

nie ma podtekstów politycznych. Radna wyjaśniła, iż jest to oznaka współczucia, że takie 

osoby spotkała taka sytuacja. Radna powiedziała, że z drugiej strony współczuje też Wójtowi. 

Nie zazdrości tego w jakiej sytuacji został postawiony. Dodała, iż należy jednak poczynić 

kroki, aby osoby te z honorami zostały pożegnane. Poprosiła, aby Sekretarz Gminy nie łączył 

wszystkiego ze sprawami politycznymi. 

Wójt odpowiedział, iż czuje ogromny niesmak jak czyta wypowiedzi na forum. Dlatego 

zadeklarował, że więcej nie będzie tego czytał. Chce skupić się nad tym co powinien robić, 

nad dużymi problemami i merytorycznymi sprawami. Leży to w aspekcie społecznym.               

Wójt stwierdził, iż dobrze, że Radna Krawczyk zapytała o to. Dodał, że zastanawiał się               

czy nie połączyć Biblioteki z GOK-iem. Wtedy zatrudniony byłby tylko bibliotekarz, czas 

pracy biblioteki można by skrócić. Na razie pani Jola radzi sobie sama. 

 Radna Britzen zapytała z jakiego powodu zwolniono pana Binasia? 

Wójt odpowiedział, że właściwie nie musi, ale może i chce odpowiedzieć. Stwierdził,                    

iż wiadomo jakie było nastawienie pracownika. Jest cała teczka skarg, do tego także 

niezałatwionych spraw poza terminem z zakresu tego pracownika. Dodał, iż rozstanie 

odbędzie się za porozumieniem stron. 

Radna stwierdziła, że był to profesjonalista, poza tym zajmował się najtrudniejszymi 

sprawami. 

Wójt odparł, iż nie zawsze profesjonalizm idzie w parze z dobra pracą. 
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 Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Odpowiedział na wcześniejsze słowa 

Radnej Britzen. Wyjaśnił, iż pozwolił sobie na pewne słowa, ponieważ formuła wywiadu              

na to pozwala. Stwierdził, iż jest zaskoczony, że Radna wzięła siebie jako adresata, dodał,              

iż „nie pani jest adresatem”. Następnie Sekretarz poruszył temat pana Binasia. Powiedział,             

że należy podkreślić tu wielowątkowość. Wymienione przyczyny to jeden ze składników. 

Wyjaśnił także, iż pan Binaś dostał najpierw zwolnienie dyscyplinarne, jednak zaproponował 

spotkanie i doszło do porozumienia. Wypadałoby rozstać się w kulturalny sposób. Dodał,              

iż to, że jest to specyficzny zakres pracy nie upoważnia do takiego zachowania. 

 W związku z tym, iż nie było więcej głosów Przewodniczący Rady zamknął dyskusję    

i poinformował, że ogłasza chwilę przerwy, po której będzie prosił o rozszerzenie porządku 

obrad o projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 

PRZERWA | PO PRZERWIE 

 Przewodniczący w związku z głosami wątpliwości czy można dokonać zmiany 

porządku obrad wyjaśnił, iż na podstawie art. 20 ust. 1a zmiany porządku obrad można 

dokonać w każdym momencie obrad i można robić to wielokrotnie. Następnie powiedział,             

iż proponuje umieścić dodatkowy projekt uchwały w porządku jako punkt 8., po czym 

poprosił o przedłożenie proponowanej zmiany porządku. 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały- stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Wyjaśniła, iż proponuje się dokonać zmiany polegającej na przesunięciu środków pomiędzy 

paragrafami wydatków bieżących w kwocie 4 400 zł tytułem zabezpieczenia środków na 

stypendia szkolne w związku ze zmiana progów dochodowych oraz stawek zasiłków 

rodzinnych. O zmianę wnioskowała pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zmiana ta była już opiniowana przez Komisję Budżetu- uzyskała pozytywna opinię. Pani 

Skarbnik dodała, że zmiana ta została ujęta w projekcie uchwały przygotowanej na kolejna 

sesję, jednak księgowość GOPS-u już teraz mogłaby wydatkować środki, w związku z tym 

zawnioskowano, aby dokonać przesunięcia już dziś. Dodała, że jeśli zmiana zostanie dziś 

zaakceptowana to projekt uchwały druk nr 1 na sesji zaplanowanej na 28.12.2012 r. zostanie 

zmieniony autopoprawkę. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXX/2012 z Sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok: 

1) przedstawienie projektu budżetu, 

2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział Zamiejscowy 

w Koszalinie, 

3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy, 
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4) dyskusja nad projektem budżetu, 

5) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata              

2013- 2025 – druk nr 1, 

6) podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. – druk nr 2. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spółki MWiK                

Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2013- 2017 – druk nr 3. 

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

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok – druk nr 3. 

9. Zamknięcie sesji. 

Uwag nie było. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianie: 

Udział w głosowaniu wzięło trzynastu Radnych (bez Radnego Mirosława Szymanka). 

Oddano 12 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 AD. 8.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK – 

DRUK NR 3 - projekt przedstawiła Skarbnik Gminy 

DYSKUJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (bez Radnego Szymanka, z Radnym 

Robertem Sarabanem - przybył na posiedzenie). Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała Nr XXXI/213/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2012 roku            

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 9. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad zaplanowanego na dzisiejsze posiedzenie  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie. Podziękował również za pracę 

nad budżetem. Stwierdził, iż dokonano wielu ambitnych zapisów. Przewodniczył życzył 

wszystkim, aby udało się je zrealizować. 
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Wójt Gminy także podziękował za pracę nad budżetem oraz głosowanie. Powiedział, iż ma 

nadzieję, że uda się wszystko zrealizować. Dodał, że ma też nadzieję, iż uda się zorganizować 

pożegnanie dla pani Haliny Grajek, aby honorowo jej podziękować za pracę. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował, żeby wstrzymać się z pożegnaniem do momentu 

wydania rozstrzygnięcia przez sąd. Wójt przyznał racje Radnemu. 

 Przewodniczący zauważył, iż po raz kolejny na sesji nie ma pana Dyrektora GOK-u. 

Dodał, że chciałby, aby uczestniczył on w obradach. 

Wójt odpowiedział, że nie chciałby absorbować pracowników, jeśli nie ma w porządku sesji 

spraw z zakresu merytorycznego ich jednostki. 

Przewodniczący odparł, iż sesja jest raz na jakiś czas, średnio raz na miesiąc, nie zajmuje 

więc aż tak wiele czasu. Panie Dyrektor potrafią się zorganizować i uczestniczyć 

systematycznie, to Panom uda się to również. 

Wójt zadeklarował, że zastosuje się do sugestii. 

 Przewodniczący Rady po tych słowach zamknął XXXI Sesję Rady Gminy                           

Ustronie Morskie. 

 

Czas trwania: 8
30

- 10
15

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy. 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


