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 PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 26 KWIETNIA 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXII Sesję Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim. Przywitała Radnych, Panią Skarbnik, Wójta, Sekretarza gminy, 

Dyrektorów i Kierowników jednostek, Sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.  

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum. Powiedziała, że 

obecnych jest 13 Radnych, Rada jest władna do podejmowania uchwał (nieobecna Radna 

Zofia Majewska i Radna Sylwia Kręglewska). Zapytała, czy są uwagi do porządku 

posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w imieniu 

komisji statutowej chciałby wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy 

doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Oznajmił, że zmiana polega 

na tym, że prace komisji nie dobiegły do końca, proponuje się przedłużenie prac do miesiąca 

czerwca. Dodał, że miały się zakończyć do końca kwietnia, komisja spotykała się 10 razy  

i nie udało się zakończyć prac, a zgodnie z planem pracy przewidziane są uwagi Radnych, 

konsultacje społeczne. Wnioskował o wprowadzenie projektu do porządku posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest jeszcze projekt 

uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie 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. Dodała, że jest to uchwała z 

poprzedniej sesji, która została dopracowana. Poinformowała, że druk nr 10 w sprawie 

statutu, druk nr 11 w sprawie upoważnienia Wójta. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy Pani Przewodnicząca 

otrzymała druk w sprawie porozumienia MWIK. Poprosił o wprowadzenie do porządku 

posiedzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że będzie to druk nr 12. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że prosi o wprowadzenie projektu w 

sprawie pomocy finansowej dla powiatu dot. wsparcia w pomocy finansowej w postaci 

dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 100 000, 00 zł 

z przeznaczeniem na remont ulicy Lotniczej.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jako druk nr 10 

wprowadza się projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy doraźnej Komisji Statutowej 

Rady Gminy w Ustroniu Morskim, druk nr 11 projekt uchwały w sprawie upoważnienia 

Wójta Gminy Ustronie Morskie 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, druk nr 12 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Ustronie Morskie 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, druk nr 13 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kołobrzeskiego. 

 

GŁOSOWANIE – rozszerzenie porządku posiedzenia 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radny Denis Tomala 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Radny Marek Leciaho nie brał udziału w głosowaniu. 

Porządek posiedzenia został poszerzony większością głosów. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła o pomoc w liczeniu głosów 

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

Romana Żołnierczuka, Radnego Piotra Baryckiego, którzy nie wyrazili zgody na liczenie 

głosów. Pomoc zaproponował Radny Mirosław Dziewiałtowicz. 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie z uchwał (załącznik do 

protokołu) i postępowanie przetargowe w okresie międzysesyjnym dot. przebudowy ul. 
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Okrzei w Ustroniu Morskim II etap – kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia (brutto) 180 000, 00 zł – kwota najniższej oferty 394 705, 13 zł – 

wpłynęły 3 oferty – postępowanie nie zostało zamknięte do dnia dzisiejszego. Dodał, że 

drugie postępowanie to „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie 

Morskie” - kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

(brutto) 150 000, 00 zł – kwota najniższej oferty 49 815, 00 zł - wpłynęła jedna oferta - 

Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych Jan Kruszewski Białogard – umowa 

podpisana 13.04.2017 roku. Podkreślił, że w związku z wycofaniem na ostatniej sesji działek 

na ulicy Górnej uchwałą podjętą przez Radnych żadne postępowania w tym czasie się nie 

odbyły. Dodał, że był przetarg ustny na działkę na Olszynie, ale nikt nie wpłacił.  

3. Głos mieszkańców. 

Piotr Kępiński powiedział, że są zainteresowani montażem sieci wodno kanalizacyjnej, 

deszczówki. Dodał, że w Sianożętach na ulicy Lotniczej 31 jest problem, ponieważ Gmina 

sprzedała działki na warunkach takich, o jakich wszyscy wiedzą. Powiedział, że jest problem 

z wodą, są zalewani, podnoszą się, budują fosy. Zbliża się sezon, wody jest po kolana, 

właściciele działek nie wiedzą, co robić, nikt na ten temat nic nie mówi.  

 

Rębowska Dorota powiedziała, że 15 lat temu kupiła ziemie i czeka 15 lat na kanalizację 

i drogę. Dodała, że w tej chwili sytuacja jest makabryczna, że zbiera wiadrami wodę, w 

zapisie są przeznaczone pieniądze i prosi, aby te środki zostały. Dopowiedziała, że mieszka w 

Sianożetach na Wczasowej 52, przez to, co się dzieje toczy walkę z sąsiadem, a Urząd 

odpowiada, że pan ma przywrócić grunty do stanu poprzedniego. Jeżeli nie będzie kanalizacji 

domy, ogródki ponoszą szkody. Poprosiła, aby Radni przemyśleli sytuację.  

 

Tokarska Agnieszka powiedziała, że za drogą chodzi nie od wczoraj, nie miesiąc i nie rok. 

Podkreśliła, że za drogą chodzi od 2009 roku za poprzedniej kadencji Wójta Zielińskiego, 

gdzie nie robiło się wtedy nic i nie robi się do tej pory. Poprosiła po raz kolejny o pozytywne 

rozpatrzenie sprawy, ponieważ pojawiły się w ostatnim czasie obrażające ją opinie, że chce 

drogę dla siebie, cos ugrać i na tym zarobić. Przypomniała, że drogi te są drogami 

wewnętrznymi, które dochodzą do mieszkanców, drogi przelotowe stanowiące główny 

łącznik dróg w Sianożętach, stanowią dojście do morza połowy mieszkanców miejscowości. 

Oznajmiła, że to wstyd przed turystami, bo ludzie grzęzną w błocie, a jak jest susza są tony 

kurzu. Zapytała, czy nie jest prawdą, że Sianożęty zaraz po Ustroniu stanowią główny 

dochód, dopytywała, czy nie należy się nic mieszkańcom.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w związku z kłamliwymi 

informacjami, że gmina nie chce tego realizować skorzysta z tego, że są mieszkańcy, bo 

chciałby powiedzieć, że to nieprawda. Dodał, że jest Pani kierownik, która ma przygotowaną 

dokumentację projektową, gdzie szacunkowy koszt inwestycji netto to ok. półtora miliona zł, 

gmina chciała etapować zadanie, łączy się to ze skrawkami ziemi, którą trzeba wykupić, ale 

nie jest to wielkie obciążenie dla gminy. Podkreślił, że zadanie jest w projekcie, tylko od 

Radnych będzie zależało, czy przyjmą to zadanie do realizacji czy też nie. Oznajmił, że chce 
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to robić, chce etapować, trzeba zrobić odwodnienie. Poinformował, że inwestycja jest na 

wniosek Sołtysa Sianożąt, który problem zgłosił do programu rozwoju Sianożąt.  

 powiedział, że do pewnego momentu był szczęśliwym właścicielem działki 

przy ulicy  w Ustroniu Morskim. Sytuacja jest na tyle pilna, że nie ma możliwości 

dojścia na swoją działkę, na której rozpoczął prace budowlane. 1 lipca traci wynajmowane 

mieszkanie i nie ma gdzie się podziać z dwójką dzieci, do tego czasu miał wybudować dom, 

od dłuższego czasu ma z tym problem, bo nie może dojechać tam dostawca z czymkolwiek, 

nie może prowadzić prac. Poinformował, że pisał kilkakrotnie pisma do Urzędu Gminy i nie 

dostał żadnej odpowiedzi, ani na pisma, ani na @. Sytuacja jest podbramkowa, nie ma 

możliwości prowadzenia prac, nie ma dojścia na działkach budowlanych, które jako takie 

zostały sprzedane. Podczas przetargu było powiedziane, że będzie droga zrobiona, po 

położeniu kanalizacji droga jest w stanie fatalnym, a wręcz nie ma drogi. Dodał, że jest w na 

tyle dobrej sytuacji, że ma do działki kilkanaście metrów, a w innych przypadkach dostawcy 

zostawiają towar przy ulicy Rolnej. Poinformował, że był u Wójta w tej sprawie, który po 5 

minutach rozmowy wyprosił go od siebie z gabinetu. Uważa, że nie tędy droga, i nie w ten 

sposób powinno się rozmawiać pokazując drzwi.  

Mieszkaniec powiedział, że Gmina szuka pieniędzy na drogę, na odwodnienie natomiast jak 

już zrobi się coś, to nie interesuje się później tym. Droga do ulicy Akacjowej była częściowo 

zrobiona, tylko została wpuszczona firma, aby położyć kanalizację i tą drogę zniszczyła. 

Dodał, że nikt z gminy nie dopilnował, aby ta droga została odtworzona do stanu, w jakim 

była. Część problemów na ulicy Akacjowej wynika nie z braku pieniędzy, tylko z braku 

jakiegokolwiek nadzoru nad firmami, które wpuszcza się na roboty.  

Grzegorz Pytloch powiedział, że na sali jest pani z Poznania, która kupiła działkę na końcu 

Akacjowej i może się dostać na nią tylko helikopterem, nie ma żadnego dojazdu, musi 

pozostawić auto na prywatnej nieruchomości i dojść do swojej działki przez kąpiel błotną. 

Oznajmił, że szanuje mieszkańców Sianożąt, współczuje mieszkańcom, którzy przyszli w 

sprawie kanalizacji deszczowej, państwu na Liliowe, Wczasowej, którzy nie mają 

nawierzchni i chcą, żeby ją wykonano. Powiedział, że właściciele działek na Akacjowej nie 

chcą nawierzchni, chcą tylko dojechać. Radni byli na tej drodze, przyjechali i zobaczyli, że to, 

co mówi, nie jest gołosłowne. Oznajmił, że wystarczyło w dniu wczorajszym podjechać po 

godzinnym deszczu i zobaczyć, że droga praktycznie nie istnieje. Podkreślił, że chcieliby, aby 

gmina dochodząc roszczeń od inwestora w zakresie wody i kanalizacji doprowadziła, aby 

ulicę Akacjową, którą urządziła gmina za pieniądze podatników wodociągi  naprawili, a jeżeli 

się nie da, to aby odtworzyć w sposób minimalny jak się da, żeby sąsiad mógł skończyć 

budowę, żeby właściciele mogli dojechać, a Pani która kupiła działkę ostatnia miała do niej 

dostęp. Poinformował, że nie chcą polbruków, asfaltów tylko porządnie wylanej gliny i 

porządnie zasypanego kruszywa betonowego, żeby utwardzić.  

Pani Frej powiedziała, że przyjechała z za Łodzi, aby posunąć swoją inwestycję. Dodała, że 

przyjechała, na swoją działkę dopłynęła. Dopowiedziała, że zrozumiała, że tam jest 

przewidziana droga gminna. Dopytywała, czy droga ta jest w planach na ten rok, ponieważ 

jest rozczarowana, bo kupiła działkę budowlaną, na którą nie może się dostać. Nie ubiega się 
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o żadne projekty, bo trudno jest jej sobie wyobrazić, aby ktokolwiek mógł jej coś tam 

dowieźć. Poprosiła o wytłumaczenie sytuacji, których właściwie nie zrozumiała, wyjaśnić na 

kiedy jest przewidziana inwestycja.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to kolejny problem, 

bo Akacjowa jest rozjeżdżana przez osoby, które budują. Dodał, że skandaliczne zachowanie 

Pana  spotkało się z taka reakcją, sekretarka była świadkiem. Oznajmił, że nie 

odżegnuje się od tego, żeby to zrobić. Poprosił, aby właściciele nieruchomości złożyli 

wniosek do komisji budżetowej, aby zabezpieczyli środki zamiast wydawać na nagłośnienie 

80 000, 00 zł niech zabezpieczą środki na budowę dróg lub niech zabezpieczą środki ze 

sprzedaży, które ma gmina na sprzedaż. Dodał, że nie spodziewał się, że pierwszy odcinek 

drogi zostanie tak zdegradowany, Sekretarz rozmawia z wodociągami, tam bazują na 

podwykonawcach. Podkreślił, że jeżeli środki zostaną przeznaczone może przystąpić do 

realizacji dróg. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina rozumie rozgoryczenie właścicieli 

działek, bo każdy chciałby mieć dostęp do nieruchomości. Podkreślił, że jeśli wpływały pisma 

to są one rejestrowane, jest administracyjnie, ustawowo określony czas na udzielenie 

odpowiedzi. Droga była zrobiona w ramach bieżącego utrzymania, wiadomo, że jak jest 

budowa to drogi się niszczą, wszystko uległo degradacji. Podkreślił, że właściciele mają 

prawo domagać się od gminy, bo to jest ustawowy obowiązek samorządowy utrzymania dróg 

publicznych. Przypomniał, że gmina ma 117 km dróg, z tego 80 % to drogi gruntowe, które 

jak starczy środków wspólnie z Radnymi, bo to nie jest tylko domena Wójta starają się 

przebudowywać. Oznajmił, że ostateczne decyzje podejmuje Rada, tak gdzie można Wójt 

stara się o dofinansowanie z zewnątrz. Wspomniał, że od trzech lat trwają budowy na 

Akacjowej, a są na sali mieszkańcy, którzy mówią o rzeczach, na które czekają 10 czy 15 lat. 

Radni sami często powtarzają, że czekają państwo dwa lata, a inni czekają po 10 lat. Radni 

sami takiej retoryki używają na komisjach czy na sesjach. Poprosił o cierpliwość, jeżeli 

chodzi o kostkę polbrukową i asfalt, bo jest to na razie niemożliwe chyba, że Rada przesunie 

środki tak, aby starczyło na wybudowanie drogi asfaltowej. Przypomniał, że w ubiegłym roku 

przyjechał Pan Piątkowski, który jest odpowiedzialny za inwestycje prowadzone przez 

wodociągi, bo nieprawdą jest, że gmina nie ma zabezpieczenia z wodociągami, było zajęcie 

pasa i obowiązują tam dwa lata okresu gwarancji. W dniu wczorajszym ustalono, że 

wodociągi niczego na dzień dzisiejszy nie zrobią, bo czekają na pogodę, są zobowiązani, 

wykonają prace. Poinformował, że 13 kwietnia została wyłoniona firma świadcząca usługi 

bieżącego utrzymania, w zeszłym tygodniu były oględziny wszystkich dróg, nie tylko jednej, 

Wójt ma 117 km do utrzymania. Prace bieżące zostaną wykonane, ale Pan Kruszewski, jako 

firma wyłoniona w przetargu powiedział, że nie bierze się teraz za roboty, bo warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na nie. Gmina chce, aby wodociągi doprowadziły drogę do 

stanu należytego użytkowania odcinek, gdzie doszło do złego rozprowadzenia materiału. 

W budżecie gmina ma 150 000, 00 zł na 117 km dróg do napraw bieżąch.  

Radny Denis Tomala powiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych jedynym 

organem, który może zainicjować uchwałę dot. zmian budżetu jest Pan Wójt, a Rada nie może 
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tego zrobić. Dodał, że Wójt zrzuca odpowiedzialność na komisję budżetu, ignoruje wnioski 

komisji budżetu. Powiedział, że kiedy mówił o konieczności ograniczenia wydatków 

bieżących na wydatki inwestycyjne ciągle Wójt podważał jego kompetencje, kiedy mówił, że 

gmina nie powinna realizować inwestycji, jaką jest euroboisko, na którą gmina poniosła 

wydatki 3 milionów złotych, a jest komfortem dla niewielu w momencie, kiedy mieszkańcy 

nie mają zapewnionej infrastruktury technicznej. Organem, który przedstawia projekt budżetu 

jest Pan Wójt, a w projekcie budżetu na rok 2017 Pan Wójt nie przewidział tych inwestycji, 

więc prosi, aby nie przerzucać odpowiedzialności na Radę Gminy, bo to Wójt powinien 

wiedzieć, jakie są potrzeby. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w trakcie dyskusji w sprawie budowy drogi na 

Olszynie Pan Wójt powiedział, że najpierw buduje się drogi, media jak na zachodzie, 

a następnie sprzedaje się działki. Zapytał, jak te słowa mają się do tego, co Wójt zrobił dla 

ludzi, gdzie są drogi, najpierw się działki buduje, a później robi drogi.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w dniu 

wczorajszym pozwolił sobie wjechać na tereny, które są związane z projektami uchwał. 

Dodał, że działka na ulicy Akacjowej znajduje się w miejscu, gdzie droga nie jest jeszcze 

wytyczona do tej działki, kończy się w pewnym momencie i przez kilkadziesiąt metrów nie 

ma szlaku, który pozwala do tej działki dojechać. Potwierdził, że stan drogi jest taki, jak 

wskazują mieszkańcy. Dodał, że wynika to częściowo z faktu, że inwestor, który prowadził 

tam działania związane z kanalizację drogę zniszczył.  

 powiedział, że mieszkańcy ul. Akacjowej nie żądają, żeby tam był asfalt. 

Oznajmił, że chcą, żeby tam był w ogóle dojazd. Nie sprzedaje się działek nie mając 

zapewnionego dojazdu, pomija fakt, że osoby, które teraz kupiły działkę nie są w stanie dojść, 

tak samo oni prowadząc inwestycję nie są w stanie jej dokończyć. Dodał, że jeżeli jest to 

sprzedawane, jako osiedle działek budowlanych, to zarządca drogi powinien umożliwić 

bezproblemowe prowadzenie prac budowlanych. Na kolejnych działkach są prowadzone 

prace budowlane, nie ma pojęcia jak te osoby będą dojeżdżały do działek, a on nie wie, jak 

będzie dojeżdżał do przedszkola czy do pracy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy to nie klub Pana Tomali 

wprowadził do budżetu 64 poprawki, wyrzucono dużo rzeczy, które można było zrobić min. 

odwodnienie u Pani Przewodniczącej, która kupiła działkę i chce, żeby jej odwodnić. 

Oznajmił, że trzeba było nie grzebać w budżecie, to być może byłoby zupełnie inaczej. 

Podkreślił, że w tej chwili jest pełna destrukcja budżetowa i Radni o tym wiedzą. Powiedział, 

że jak chciał zrealizować chodnik w Wieniotowie po lewej stronie, jako 1 etap to Radni 

powiedzieli, że nie, bo chcą zrobić po dwóch stronach. Dodał, że są tam drzewa, problem z 

odwodnienie, droga jest wąska. Podkreślił, że są ludzie w Sianożętach, którzy czekają na 

drogę po 15 lat, poprosił, aby dać szansę i nie wprowadzać destrukcji. Jak Radni będą 

współpracować normalnie to wszystko da się zrobić, ale Radni tego nie robią i ma to za złe. 

Podkreślił, że Pan Tomala jest niekompetentny, jako Przewodniczący komisji budżetu i dziwi 

się, że jeszcze nim jest, nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje. Jeżeli mówi się o drogach, 

których nie ma, to prosi, aby Pani Ewa się wypowiedziała, czy one są czy ich nie ma.  
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 Przerwa. 

Po przerwie.  

Ewa Ostrowska Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa powiedziała, że została wydzielona droga wewnętrzna nr 561 w 

pasie o szerokości 8 metrów w kształcie litery T, wskazała na mapie. Kompleks działek 

posiada dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 561, która stanowi zgodnie 

z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego drogę publiczną poprzez 

działkę gruntu nr 562. Działka nr 562 w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 

wydzielona została w celu realizacji ciągu pieszo jezdnego ogólnodostępnego, który zostaje 

własnością gminy. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego w granicach planu ustala się możliwości obsługi działek budowlanych z 

nieoznaczonym na rysunku planu dróg wewnętrznych istniejących zgodnie w granicach 

gruntów lub wytyczone zgodnie z zapisami w ramach podziału terenu przeznaczonych pod 

zabudowę. W ramach podziału została wydzielona działka – wskazała na mapie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, aby pamiętać o działkach, które kosztują 

określoną cenę za m², każdy przed zakupem może zobaczyć gdzie są położone działki, ile 

metrów od morza.  

Ewa Ostrowska Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa wskazała położenie drogi na mapie, teren w kształcie litery T, 

który stanowi drogę wewnętrzną dojazd do drogi publicznej od wyznaczonej w planie 

zagospodarowania przestrzennego do ulicy Rolnej.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Pan Wójt nie odróżnia inicjatywy od pracy nad uchwałą 

zainicjowaną przez Wójta. Rada podczas przyjmowania uchwały budżetowej ograniczyła 

wydatki bieżące i przeznaczyła je na wydatki inwestycyjne, jest to z korzyścią dla 

mieszkanców, bo inwestycji jak można zauważyć niezbędnych do realizacji jest bardzo dużo. 

Dodał, że Wójt obraża go, ponieważ brakuje mu argumentów, aby odwrócić uwagę od 

podstawowego tematu. Poprosił, aby powiedzieć obecnym mieszkańcom, że komfort dla 

niektórych mieszkanców, którzy korzystają z euroboiska jest ważniejszy niż podstawowa 

infrastruktura. W ostatnim roku kadencji poprzedniego Wójta w 2011 roku panujący Wójt 

zrealizował wydatki bieżące, czyli wynagrodzenia, delegacje, wszystko, co jest niezbędne do 

działania urzędu gminy i gminnych jednostek na wydatki bieżące przeznaczył 18 milionów, 

natomiast w 2017 roku przez 6 lat władania Wójta Jerzego Kołakowskiego Pan Wójt planuje 

27 milionów. Oznajmił, że jest to zrost o 9 milionów przez 6 lat, takie działanie powoduje, że 

nie ma pieniędzy na inwestycje. Dodał, że co do jego kompetencji bardziej ceni sobie opinie 

organów nadzorów, tj. RIO, SKO czy WSA, którym wielokrotnie sam przedstawiał racje 

Rady Gminy. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że statutowo jest określone, że Pani Przewodnicząca 

czuwa nad przebiegiem obrad. Obecnie Radni są przy trzecim punkcie porządku obrad, gdzie 

jest głos mieszkanców. Rozumie, że jeżeli mieszkaniec ma potrzebę zgłoszenia jakiegoś 
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tematu, zgłasza go do Pani Przewodniczącej czy do Wójta, osoby kompetentne kierują do 

członka Rady, Sekretarza czy Skarbnika.  Poprosił, aby Pani Przewodnicząca tej zasady 

przestrzegała, ponieważ osoby będące Radnymi stawiają swoje wnioski, przedstawiają swoje 

prywatne opinie, starają się o jak najlepszą opinię przy udziale mieszkańców gminy. 

Prowadzi to do tego, że dochodzi do oczerniania, kłótni, nieprzyjemnych sytuacji. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że pytania mogą być kierowane tylko do organu 

wykonawczego, którym jest Wójt. Dodał, że Wójt decyduje o tym, kto w jego imieniu może 

odpowiedzieć.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Tomala zapomniał, 

że Wójt przejął gminę z 60 % zadłużeniem.  

Beata Sawicka – byłe Wieniotowo powiedziała, że zaczęto chodnik i nie skończono. 

Oznajmiła, że zrobione na ulicy Klonowej, a gdzie jest w tym Topolowa. Zrobiona jest jedna 

strona, a reszty nie ma. Mieszkańcy płacą podatki, każda miejscowość ma coś zrobione, a 

dawne Wieniotowo nie ma nic.  Dodała, że słyszała, że 40 000, 00 zł jest przeznaczone na 

jedną część, apelowała, aby znalazły się pieniądze, aby zrobić dwie strony, ponieważ nie 

można ludzi omijać. Zapytała, dlaczego było przyzwolenie na ulicę Klonową, dlaczego 

decyduje się za mieszkańców, skoro jest coś zaczęte trzeba dokończyć, zapytać się 

mieszkanców. Dopowiedziała, że chodnik zrobiony jest do przystanku, zapytała, kto tam 

będzie chodził, gdzie w tym mieszkańcy. 

Mieszkaniec powiedział, że na ul. Topolową zostały zakupione materiały, które do dzisiaj 

stoją (palety z kostką itd.), wiatr rozwiewa piach, dzieci się bawią, są środki na jedną stronę 

niech będzie zrobiona jedna, znajdą się środki na dwie strony będą zrobione dwie. 

Beata Sawicka – byłe Wieniotowo powiedziała, że każda ulica coś ma, a byłe Wieniotowo 

nawet nie ma kanalizacji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na ostatniej komisji 

budżetu zostało to wyrzucone. Dodał, że nie jest szefem komisji, ani członkiem komisji. 

Dodał, że jest tylko Wójtem, który wykonuje pewne zadania. Oznajmił, że gmina ma pełną 

dokumentację, chciał etapować zadanie – zrobić lewą stronę, zobaczyć ile zostanie pasa 

drogowego, ponieważ jest dość wąsko i zrobić drugi etap przy samym płocie nie wycinając 

drzew. Jeżeli będzie wola i Rada przeznaczy na to zadanie środki to się zgodzi  

Beata Sawicka – byłe Wieniotowo powiedziała, że skoro jest zaczęte, trzeba zrobić dwie 

strony. Apelowała, żeby znalazły się pieniądze, bo wiecznie nie ma pieniędzy. Zaprosiła 

Radnych na byłe Wieniotowo, żeby Radni zobaczyli. Wszyscy płacą podatki, a Radny jest po 

to, aby był za człowiekiem, a nie przeciwko.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że klub uważa, że 

od paru miesięcy prace rady, prace Wójta są związane ściśle z tym, co jest zapisane w planie 

budżetu na 2017. Dodał, że w budżecie na 2017 rok nie ma zapisanej takiej inwestycji, nie ma 

szans, żeby z budżetu na 2017 rok zbudować wszystko, co sobie mieszkańcy i Radni zażyczą, 



str. 9 

 

czego oczekują. Dopowiedział, że Radni przymierzali się do tej inwestycji, ale kiedy 

zaciągnęli opinii mieszkańców okazało się, że powstaje problem sąsiedzki, bo jedna strona to 

za mało, żeby był chodnik, należy go wybudować z dwóch stron, żeby nie było konfliktów, a 

to rodzi dodatkowe koszty. Wniosek taki zostanie złożony do budżetu na przyszły rok, Radni 

będą za tym głosować, żeby tak inwestycja była wprowadzona. W dniu dzisiejszym Radni 

chcieliby, aby były realizowane inwestycje, które są zapisane w budżecie. Powiedział, że 

Wójt mówi, że środki w budżecie są, a ma wrażenie, że ich nie ma skoro Pan Wójt będzie 

wnioskował o wycofanie budowy miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia, gdzie wszyscy 

korzystają, nie tylko mieszkańcy, ale i wczasowicze. Budowy, które się tam odbywają 

paraliżują teren, nie ma gdzie parkować. Oznajmił, że wniosek klubu jest taki, aby realizować 

to, co jest zapisane w budżecie, starać się planować kwoty do budżetu tak, aby nie trzeba było 

się szarpać w ciągu roku, gdzie zapisuje się inwestycję 100 000, 00 zł i okazuje się, że jest 

warta 500 000, 00 zł.  

Beata Sawicka – byłe Wieniotowo zapytała, dlaczego zaczęto budowę chodnika, dlaczego 

podpisano na jedną część. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest 

przekonany, że po konsultacjach Sołtysa z mieszkańcami Pan Wójt zaproponował 

wprowadzenie inwestycji do budżetu, podtrzymano inicjatywę, jako pierwszy etap, widzą, że 

jest konieczność budowy dalszej części, ale nie da się zrobić od razu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, dlaczego nie da się zrobić skoro 

ma dokumentację, trzeba tylko przesunąć środki, które są. Dodał, że dopiero mówiono, że 

inicjuje wszystko Wójt, a jak Wójt składa propozycje to Rada mówi nie, bo nie. Podkreślił, że 

budżet się zmienia w ciągu roku. Zapytał, co się stanie jak gmina nie otrzyma środków np. z 

Unii Europejskiej na jakieś zadanie.  

Radny Marek Leciaho wskazał na projekt budżetu na 2017 rok, Pan Wójt przedstawił ulicę 

Klonową po słowach Pana Sołtysa, który do protokołu jednoznacznie określił, po rozmowach 

z mieszkańcami zdecydowano o budowie chodnika na Klonowej i to Pan Wójt był inicjatorem 

chodnika, nie wskazał mieszkańcom, że może być tam chodnik, bo Wójt się przestraszył 

mieszkanców. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wychodzi mieszkańcom 

naprzeciw, nie ma czego się bać. Dodał, że mieszkańcy mówili, że chodnik idzie do Radnego 

Leciaho i tam się kończy, dlatego postanowił zwiększyć zakres zrobienia chodnika ludziom, a 

nie do Pana. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że był zawsze przeciwko budowie na Klonowej.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest zdziwiony. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Pan Wójt mówi, że są środki na inwestycje. Poprosił o 

informację, jaki procent inwestycji zrealizował Pan Wójt, które są zaplanowane w projekcie 

budżetu.  
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Agnieszka Tokarska powiedziała, że Radni podpierają się budżetem. Zapytała, dlaczego 

budżet ograniczony jest tylko do Ustronia, skoro wszystkie miejscowości płacą podatki. Pan 

Radny Grzywnowicz powiedział, że zrobił objazd wszystkich dróg, zapytała, czy Pan Radny 

jechał ich ulicą, jak sobie wyobraża lato i przejście turystów tą ulicą, z których jest 

największy dochód.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jechał ulicą w 

obecności drugiego Radnego. Dodał, że da się ulicą przejechać, stan drogi nie jest 

zadowalający, a inwestycja ta jest w budżecie, ale Pan Wójt zaplanował na tę inwestycję 

100 000, 00 zł, gdzie dzisiaj planuje prawie 350 000, 00 zł, nie wiadomo ile będą kosztowały 

wykupy, po przetargu może się okazać, że na tę inwestycję będą potrzebne środki w 

wysokości 500 000, 00 zł. Oznajmił, że Pan Wójt zaplanował 100 000, 00 zł i niech za tyle 

buduje. Dopowiedział, że jeśli Pani Agnieszka zaglądała do budżetu, to zauważyła, że nie 

tylko jest tam zawarte Ustronie Morskie, ponieważ są zawarte inwestycje w każdym 

sołectwie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że pieniądze były zaniżone, 

ale zawsze się tak robi, ponieważ wykonawcy nie można pokazać do przetargu, jakie ma się 

środki, bo o takie by wnosili. Dodał, że Rada jest od tego, aby te kwoty zwiększyć, tym 

bardziej, że środki są.  

Radny Marek Leciaho wskazał na załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2017 rok, gdzie w 

rozdziale 616 jest zapis: Budowa ulicy Liliowej, Kwiatowej i ulicy Wczasowej kwota 

100 000, 00 zł i prosi, aby Pan Wójt wybudował za 100 000, 00 zł, można się pomylić 

 o 30, 00 zł.  

Radny Denis Tomala powiedział, że ustawa o finansach publicznych mówi, że projekt 

powinien być oparty o realne kwoty. Projekt przygotowuje Pan Wójt, zapytał jak można 

powiedzieć, że projekt jest przygotowany w oparciu o realne kwoty jak planuje się na drogę 

 o wartości ok. 3 milionów – Ku Słońcu, a planuje się kwotę w wysokości 100 000, 00 zł. 

Powiedział, że Pan Wójt nie potrafi zaplanować odpowiedniej kwoty, Rada podjęła kwotę, 

jaką zaplanował Pan Wójt.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że całość zadania jest 

zapisana w wieloletniej prognozie finansowej. Kwoty nie można wziąć z sufitu, ponieważ są 

kosztorysy i kwoty, które wynikają z tych kosztorysów. Podkreślił, że Radni są od tego, aby 

te kwoty zwiększyć, pieniądze są, a ludzie czekają na inwestycje. Oznajmił, że chciałby 

zrobić Akacjową, ale przede wszystkim Liliową, Kwiatową i Wczasową. Jeżeli Radni poniosą 

rękę za zmianami w budżecie, gmina będzie realizować. Każda droga zasługuje na to, aby ją 

zrobić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ma 

doświadczenie, kiedy zarządzanie gminą wyglądało trochę inaczej, a kwoty i środki, które 

były zabezpieczone na inwestycje, były w takich wartościach, że często po przetargu 

pieniądze zostawały i były przenoszone na inwestycje, które były do planu wprowadzane 
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dodatkowo, natomiast te, które były wprowadzane ze środków własnych były wykonywane w 

100 %. Zdarzało się, że nie były wykonane inwestycje, bo nie przyszło dofinansowanie 

zewnętrzne, ponieważ takie nie przyszło i trzeba było z inwestycji zrezygnować, natomiast 

tam, gdzie były zakładane środki własne były zrobione wszystkie inwestycje.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie chciałby, aby 

wprowadzać w błąd mieszkanców. Pan Grzywnowicz był w opozycji w stosunku do Wójta 

Zielińskiego.  

Agnieszka Tokarska powiedziała, że wykupy tyczą się jej ziemi. Dodała, że informowała, że 

oddaje działkę za darmo, żeby gmina w końcu zrobiła drogę, bo jest to dobro ogólne. Na ten 

etap nie ma większych wykupów, więc prosi, aby Radny nie kłamał ludzi.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że trudno mówić 

Radnym o wielkości wykupów, ponieważ nikt Radnym nie powiedział, jak ma wyglądać 

przebieg dróg, które mają być wykonane, nie zostały określone wielkości terenu, które gmina 

musi przejąć, wykupić. 

Agnieszka Tokarska powiedziała, że zrzeka się na rzecz gminy, było mówione na komisji 

budżetowej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radni tego 

oficjalnie nie wiedzą.  

Agnieszka Tokarska powiedziała, że mówiła to Radnym na komisji budżetu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie Radni organizują 

przetargi tylko urzędnicy, którzy decydują o wszystkim i za wszystko odpowiadają. Dodał, że 

w odpowiednim momencie Radni dowiedzieliby się ile tych metrów jest. Dodał, że jeśli 

Radni mieliby większe zaufanie do realizacji celów, do których urząd dąży. 

Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

powiedziała, że jest gotowa dokumentacja projektowa, dla poszczególnych odcinków 

przewidzianych do wykupu gruntu jest zlecony podział geodezyjny, dopiero potem będzie 

wiadomo, o jakich powierzchniach geodezyjnych mowa. Droga była przejęta na podstawie 

spec ustawy, został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego, Starostwo zleca wycenę 

nieruchomości. Podsumowała, że są to procedury, kwoty, powierzchnie, na które w tej chwili 

nie potrafi odpowiedzieć, bo potrzeba na o czasu.  

Radny Tomasz Rymaszewski zaproponował, aby wprowadzić rejestr dróg, aby mieszkańcy 

wiedzieli, że dana droga będzie robiona w danym roku. Jeżeli będzie możliwość 

dofinansowania jakiejś drogi, droga ta będzie przeskakiwała z ostatniego miejsca na pierwsze. 

Dodał, że wtedy nie byłoby sytuacji, że przyjdą mieszkańcy z danej ulicy to tym 

mieszkańcom się zrobi, a inni nie będą nawet poinformowani, że tak się drogi załatwia, to nie 

będą mieli tej drogi.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że plan jest zapisany w WPI, 

jest plan postępowań publicznych na 2017 rok. Dodał, że wszystko jest, żeby tylko Radni 

pozwolili pracować.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym na 

stronach internetowych pojawi się plan postępowań zamówień publicznych na ten rok. Dodał, 

że od zeszłego roku Pan Wójt prowadzi tzw. stan realizacji inwestycji, który jest na stronie 

internetowej w prawym górnym rogu i można to śledzić na bieżąco. Poprosił, aby Radny 

Grzywnowicz zobaczył, jakie są wskaźniki z 6 lat, które mówią wszystko: wskaźnik 

pozyskiwania środków zewnętrznych, wskaźnik zadłużenia. Sugerował, aby Radny porównał 

z latami kadencji Wójta Zielińskiego sprzedaż działek, ilość zrealizowanych inwestycji w 

okresie 6 lat. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że potwierdza 

słowa Pana Wójta, że był w opozycji, z wieloma rzeczami się nie zgadzał i nadal się nie 

zgadza, które działy się za Wójta Zielińskiego, dlatego wspierał Pana Kołakowskiego na 

Wójta w odpowiednim czasie. Dodał, że mówił o tym, że inwestycje, które były zapisane w 

budżecie były zrealizowane. Było 10 inwestycji na określone kwoty, po przetargach w 

większości kwoty zostawały i były przenoszone na kolejne zadania. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Radnych ocenią mieszkańcy. Radni się kłócą, a nie 

padło żadne słowo jak pomóc mieszkańcom, jak pomóc mieszkańcom ulicy Akacjowej, jak 

znaleźć pieniądze. Dodał, że nie można brać przykładu z góry, że jak ma się większość to 

będzie się robiło, co będzie się chciało.  Podkreślił, że Radni mają się wczuć w głos 

mieszańców, zrozumieć mieszkanców ulicy Kwiatowej, Liliowej. Rozumie roszczenia 

mieszkanców. Trzeba zastanowić się, jakie inwestycje można przenieść na 2018 rok. 

Powiedział, że jeśli chodzi o odwodnienie ulicy Słonecznej, to niedawno ktoś stał się 

właścicielem i odwodnienie wprowadza w budżecie na 2017 rok, a ludzie, którzy budują się 

na Akacjowej nie mogą skończyć tej budowy. Apelował, aby wspólnie zastanowić się jak 

mieszkańcom pomóc w miarę możliwości. Dopowiedział, że mieszkańcy powinni mieć 

ułatwione możliwości korzystania z dróg, są deklaracje mieszkanców ul. Akacjowej, że chcą 

drogę techniczną dojazdu na okres budowy. Uważa, że jeżeli Pan Wójt będzie miał 

przyzwolenie Rady, będzie budować drogę techniczną. Zapytał mieszkanców, czy droga 

techniczna będzie wystarczająca. 

 powiedział, że jak najbardziej. 

Radny Andrzej Basarab apelował, aby skończyć te wojny, aby Radni nie pokazywali, że 

jest większość, która rządzi. Prosił, aby kierować się rozsądkiem. Podziękował mieszkańcom 

za cierpliwość w wysłuchaniu kłótni. Dodał, że teraz mieszkańcy będą wiedzieli jak wygląda 

tworzenie budżetu, praca Rada –Wójt, jak wygląda proszenie Przewodniczącej o głosu. 

Podziękował za udzielenie głosu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jak prosi o liczenie 

głosów nie ma chętnego. 



str. 13 

 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie ma to nic wspólnego. Dodał, że jest 

Wiceprzewodniczący żeby liczyć.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że na głos czeka Pani Darabasz 

Darabasz Janina Kukinia powiedziała, że przyszła w sprawie Związku Niewidomych z 

Kołobrzegu. Oznajmiła, że był składany 3 razy wniosek o dofinansowanie, a nikt nie wie, że 

był składany taki wniosek. Dodała, że inne gminy wspierają Związek Niewidomych, nikt z 

gminy Ustronie Morskie nie może się dostać, dlatego że gmina nie przekazuje środków. 

Poprosiła, aby wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, jeżeli gmina nie jest biedna w stosunku 

do innych gmin.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w dziale 851 Ochrona Zdrowia jest zaplanowana 

kwota 3 000, 00 zł planowanym udzieleniem dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony 

zdrowia – prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie 

marginalizacji społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową,  

Darabasz Janina Kukinia powiedziała, że dla alkoholików jest pomoc, a niewidomi i słabo 

widzący nie mają pomocy. Zapytała, dlaczego mają nie korzystać jak jest 10 członków, 

dopytywała czy Radnym nie jest wstyd. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie wie, kto kupił działkę na Słonecznej, ale wie, kto 

jest za budową parkingów na ulicy Jantarowej.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wpłynął wniosek ze Związku 

Niewidomych o 3 000, 00 zł, dlatego w projekcie budżetu w sprawie zmian budżetu pojawiła 

się kwota na zabezpieczenie. Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały całkowicie w związku, z 

czym środki nie przeszły, w dniu dzisiejszym po raz kolejny wnioskowane jest o 

zabezpieczenie pieniędzy. Dodała, że jeżeli Pani Darabasz ma życzenie, byłoby mile 

widziane, żeby poczekała do druku nr 6 i zobaczyła, czy środki przejdą i uchwała zmieniająca 

budżet zostanie podjęta. Oznajmiła, że jeżeli tak, to Pan Wójt będzie mógł dysponować 

środkami i zostaną przeznaczone na ten cel. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Rada Gminy odrzuciła treść uchwały, ponieważ Pani 

Skarbnik nie chciała nanieść zmian, które wprowadziła Rada. Dodał, że dziale 851 Ochrona 

Zdrowia przewidziane jest 851 000, 00 zł, więc Wójt w każdej chwili może wypłacić środki, 

ponieważ Rada szczegółowo nie wskazuje, na co Pan Wójt może wydatkować środki.   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest to dotacja na ten cel, gdzie 

Wójt wnioskuje o zabezpieczenie pieniędzy. Dodała, że w każdym dziale znajdują się środki, 

ale są to pieniądze „znaczone”, jeżeli znajdują się jakiekolwiek dodatkowe pieniądze to 

należy wskazać ich przeznaczenie i wprowadzić środki, jeżeli wprowadzi z czegoś innego to 

musi komuś zabrać, nie ma pieniędzy, które są do wykorzystania tylko są pieniądze z 

przeznaczeniem.  
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Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że została wytypowana przez Radych do bycia 

konsultantem, reprezentantem gminy w sprawach likwidacji barier architektonicznych. 

Poinformowała, że na ostatniej komisji komunalnej złożyła sprawozdanie dot. tego, co działo 

się na spotkaniach w powiecie, co jest planowane odnośnie barier znajdujących się na terenie. 

Dodała, że niestety zadziało się tak, że na ostatniej komisji budżetowej Pan Radny w jej 

imieniu przedstawiał pewne informacje, gdzie nie został Pan Andrzej przez nią upoważniony 

do bycia jej reprezentantem. Dopowiedziała, że w związku z powyższym wyraziła swoje 

opinie odnośnie barier architektonicznych, może je przedstawić. Oznajmiła, że życzy sobie, 

aby nikt nie podpisywał się pod jej nazwiskiem i udzielał w jej imieniu informacji.  

Pan Bosek zapytał, w jaki sposób gmina chce naprawić wyrwę przy parkingu, która 

uniemożliwia dojazd jego gościom na parking, który został częściowo zniszczony, bo ludzie 

jadą omijając tę wyrwę.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to w planie 

inwestycyjnym, trzeba zrobić kompleksowe odwodnienie.  

Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

powiedziała, że jeśli chodzi o fragment ul. Liliowej to, jeśli tylko pogoda pozwoli w ramach 

bieżącego utrzymania dróg zostanie wykonane podłoże. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są to koszta, a Pan Wójt ma 150 00, 00 zł 

na rok na bieżące utrzymanie dróg, Wójt postara się zrobić wszystko, aby to naprawić, może 

poprosi Dyrektora GOSIR i służby komunalne. 

Pan Bosek powiedział, że w zeszłym roku był sypany żużel, ale przyszedł deszcz i żużel 

spłynął. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że postara się zrobić to raz, a 

dobrze.  

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

 

Druk nr 1 - w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 

WYPOCZYNKOWA - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że z wnioskiem o nadanie nazwy 

zlokalizowanej na drodze wewnętrznej, zwrócili się właściciele nieruchomości. Dodał, że w 

trzech drukach jest błąd, nie wieczyści użytkownicy, a właściciele nieruchomości. Trzeba to 

poprawić - przy których zlokalizowana jest droga, proponując nadanie jej nazwy 

„Wypoczynkowa”. Potrzeba nadania nazwy wiąże się głównie z ułatwieniem dojazdu 

osobom z zewnątrz pod wskazany adres.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy nazwy te były z kimś konsultowane, żeby nie było 

podobnej sytuacji, jaka była z nadaniem nazwy ulicy przy urzędzie gminy.  
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Radna Marzena Molcan powiedziała, że nazwy ulic były dwukrotnie tematem komisji 

Spraw Społecznych, gdzie komisja zastanawiała się nad nazwami, ponieważ chciała 

usystematyzować, uporządkować nazwy ulic, ale są to nazwy, które wpłynęły od 

mieszkanców.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że opiniowała Komisja 

Spraw Społecznych – opinia była pozytywna.  

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze 

wewnętrznej – WYPOCZYNKOWA  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Denis Tomala  

Uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – 

WYPOCZYNKOWA po poprawkach została podjęta większością głosów.  
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Druk nr 2 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej –

LETNIA - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sytuacja analogiczna jak w przypadku 

pierwszej ulicy, o nadanie nazwy ulicy zwrócili się właściciele. Propozycja nazwy ulicy jest 

Letnia, to jest ten sam rewir jak jest ulica Błotna.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze 

wewnętrznej – LETNIA. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Denis Tomala 

 

Uchwała nr XXXII/237/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – LETNIA została 

podjęta większością głosów. 
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Druk nr 3 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej –

WAKACYJNA - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że to jest trzecia uchwała na ten sam temat, 

mieszkańcy zgłosili się o nadanie nazwy ulicy. Proponowana nazwa ulicy Wakacyjna. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze 

wewnętrznej –WAKACYJNA. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Denis Tomala 

 

Uchwała nr XXXII/238/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej – WAKACYJNA - 

została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 4 - w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 

Ustronie Morskie na lata 2017/2021 – dyskusja, podjęcie uchwały. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

konieczność opracowania strategii wynika to z art. 17 ustęp 1 pkt. 1 z ustawy z dnia 

12.03.2004 o Pomocy Społecznej, dziennik ustaw z 2016 poz. 930 z późniejszymi zmianami 

oraz artykuł 4 ustęp 2 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dziennik ustaw z 2016 roku poz. 487 z późniejszymi 

zmianami. Oznajmiła, że strategia pozwoli na nacjonalizacje dróg społecznych, wyznacza 

misje oraz cel strategiczny działania, które powinno w znaczny sposób przyczynić się do 

rozwiązanie wielu problemów społecznych i zminimalizowanie ich skutków. Dodała, że 

strategia stanowi materiał wyjściowy, szczegółowych programów pomocy społecznej i 

programów pomocy społecznej, skuteczność wyznaczonych działań będzie zależała od 

środków pozyskanych przez Gminę jak i szerokiej, aktywnej pracy przedstawicieli 

Administracji Samorządowej i organizacji pozarządowych. 

 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w Gminie Ustronie Morskie na lata 2017/2021. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 
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Uchwała nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Ustronie 

Morskie na lata 2017/2021 - została podjęta większością głosów. 

Druk nr 5 - w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznych na rok 2016 dla Gminy 

Ustronie Morskie.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

zadaniem Gminy wynikającym ze znowelizowanego art. 16a ustawy o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004r. (Dz.Uz 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm) jest obowiązek 

sporządzania oceny zasobów w zakresie pomocy społecznej. Dla ułatwienia realizacji tego 

zadania oraz ujednolicenia gromadzonych danych, Instytut Rozwoju Służb Społecznych w 

ramach projektu 1.16 „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, przygotował narzędzie 

oceny zasobów pomocy społecznej składające: 

- oceny zasobów pomocy społecznej w gminie. 

- wskaźników oceny zasobów pomocy społecznej OPS. 

Ocena zasobów przygotowywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-

demograficznej. Niniejsze opracowanie obejmuje infrastrukturę, kadrę, organizacje 

pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je 

finansujący. Dane oraz materiały, na których opiera się opracowanie pochodzą z Urzędu 

Gminy w Ustroniu Morskim (w tym z referatu Organizacyjno – Administracyjnego, referatu 

Budżetu i Finansów a także z Ewidencji Działalności Gospodarczej, profilaktyki przeciw 

alkoholowej i uzależnień), Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kołobrzegu, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, oraz ze 

sprawozdań i wiedzy pracowników GOPS w Ustroniu Morskim. Zasób obejmuje osoby 

i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. 

Niniejsza ocena jest materiałem poglądowym i zastępuje od roku 2012 dotychczas 

przygotowywany przez ośrodki pomocy bilans potrzeb pomocy społecznej. Niniejsza ocena 

jest materiałem poglądowym i zastępuje od roku 2012 dotychczas przygotowywany przez 

ośrodki pomocy bilans potrzeb pomocy społecznej. Rolą gminy w zakresie realizacji zadań 

pomocy społecznej jest zaspokajanie w środowisku lokalnym indywidualnych potrzeb 

mieszkańców. Za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb podejmowane są działania 

zmierzające do niwelowania różnic w procesie zaspokajania podstawowych potrzeb wówczas, 

gdy są one wywołane czynnikami niezależnymi od jednostki czy rodziny. Na szczeblu gminy 

pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących. Skupia się na 

doraźnym rozwiązywaniu konkretnych problemów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ustroniu Morskim realizując ustawę o pomocy społecznej wspiera osoby i rodziny w 

wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Podejmuje działania 

zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem. Przydzielany rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do 

okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a potrzeby osób i rodzin korzystających z 

pomocy są uwzględniane na miarę celów i możliwości Ośrodka. Zgodnie z cytowanym we 

wstępie art. 16 a ustawy o pomocy społecznej stanowiącym, że gmina, powiat i województwo 

przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
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społecznej i demograficznej oraz, że co roku do dnia 30 kwietnia, organ wykonawczy 

przedkłada radzie gminy tę ocenę będącą podstawą do ustalania planu finansowego w 

zakresie pomocy społecznej na rok następny, zachodzi konieczność w drodze Uchwały Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim przyjęcia tej oceny. 

 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych i 

Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

Radny Stanisław Bęben stwierdzał, że w 2012 roku liczba osób, którym przyznano 

świadczenia wynosiła 164, a w 2016 roku wynosi 140, czyli maleje. Dodał, że liczba osób, 

którym przyznano świadczenia ogólne, w 2012 r. to 254, a w 2016/2017r. wynosiło 195. 

Zapytał, skąd powody przyznania pomocy na ubóstwo w 2012 r., w którym wynosiła 48, a w 

2016 wynosiła 72. Powiedział, że bezrobocie wynosiło 45 w 2012 roku a w 2016/2017 

wynosi 55, dlaczego niektóre wskaźniki maleją, natomiast ubóstwo ma tendencje rosnącą.  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że to 

są wskaźniki, które są zaobserwowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, program 

500+ bardzo wspomógł rodziny wielodzietne i przestały korzystać z programy dla ubogich. 

Dodała, że na 2017 to są prognozy, dane są pobierane z systemu.  

Radny Stanisław Bęben oznajmił, że z danych wynika, iż powstaje ubóstwo. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska odpowiedziała, że 

to jest temat do dyskusji. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że niewzrastające ubóstwo, ale większe 

przeznaczenie środków. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznych na 

rok 2016 dla Gminy Ustronie Morskie.  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych  

Oddano 14 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
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 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 

 

Uchwała nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznych na rok 2016 dla Gminy Ustronie 

Morskie - została podjęta jednogłośnie. 

Przerwa 

Po przerwie  

Druk nr 6 – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 – dyskusja, podjęcie uchwały 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że informacja do autopoprawki, 

projekt uchwały z 26.04.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na rok 

2017. Druk nr 6 dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2 i 3 do projektu uchwały. Dochody 

bieżące dział 900 gospodarka komunalna 2 466, 70 zł, wprowadzenie dochodów z tytułu 

wpływu za odszkodowanie za szkody w imieniu Gminy dot. lamp oświetleniowych w 

Sianożętach i Ustroniu Morskim. Dodała, że wydatki bieżące dział 630 turystyka 1 233, 35 zł 

zabezpieczenie wydatków na naprawę lamp Ustronie Morskie ulica kołobrzeska, wydatki 

majątkowe dział 600 transport i łączność 225 000, 00 zł zabezpieczenie środków na realizacje 

zadań tzn. budowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim, - 50 000, 00 zł na budowę miejsc 

postojowych przy ośrodku zdrowia, -150 000, 00 zł na korektę planu wydatków dot. zadań 

inwestycyjnych pod nazwą modernizacja nawierzchni, miejsc postojowych droga wew. przy 

ulicy Osiedlowej, dział 900 gospodarka komunalna -25 000, 00 zł na korektę planu wydatków 

dot. zadań inwestycyjnych pod nazwą zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych. 

Poinformowała, że projekt zmian w budżecie Gminu Ustronie Morskie na rok 2017 zwiększa 

się dochody budżetu Gminy jak również wydatki o kwotę 567 198, 00 zł. zwiększenie 

dochodów bieżących na kwotę 341 411, 00 zł natomiast zwiększenie dochodów majątkowych 

o kwotę 225 787, 00 zł zwiększenie wydatków o kwotę 160 072, 46 zł natomiast zwiększenie 

wydatków majątkowych o kwotę 407 125, 54 zł. Dodała, że zmian w dochodach bieżących 

dokonuje się związku z działem 630 turystyka kwota 800, 00 zł zadania długoterminowego, 

budowa dojścia do plaży, zejścia nr 17 wraz z dokumentacją, dział 750 administracja 

publiczna korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów dot. ewidencji kosztów upomnienia związanych z wpływem z tytułu 

egzekucji administracyjnych należności kwota 900, 00 zł, dział 756 dochody od osób 

prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
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oraz wydatki związane z wyborem korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i finansów dot. ewidencjonowania kosztów upomnienia z 

tytułu od osób prawnych kwotę 400, 00 zł; od osób fizycznych 10 000, 00 zł; inne opłaty 

2 000, 00 zł; - 1.419,00 zł korektą planu dochodów z tyt. udziału gminy w PIT na 2017 r., 

zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017 r; 

Dział 758 Różne rozliczenia, ogółem 147.882,00 zł; 139.882,00 zł zwiększeniem rocznej 

kwoty subwencji ogólnej dla gminy – części oświatowej, 8.000,00 zł przekazaniem środków 

finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego dot. zadania pn. Serwis i naprawa sprzętu ratowniczego (zadanie bieżące). Dział 

801 Oświata i wychowanie 128.448,00 zł przyznaniem dotacji celowej na realizację zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. Dział 855 Rodzina korektą 

paragrafu klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 

dot. ewidencjowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. funduszu alimentacyjnego, 

kwota 35,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska korektą paragrafu 

klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów dot. 

ewidencjowania kosztów upomnień dot. wpływów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami, 

kwota 4.000,00 zł, 18.166,70 zł wpływem dochodów z tytułu odszkodowań za szkody w 

mieniu gminnym dot. uszkodzenia drzwi wejściowych w obiekcie przy ul. Plażowej w 

Sianożętach; uszkodzenia mienia lampa oświetleniowa ul. Kołobrzeska w Ustroniu Morskim, 

wiata dla zawodników – stadion sportowy w Ustroniu Morskim, molo – Sianożęty, zejście nr 

3 (Radar) ul. Plażowa - Sianożęty, zejście na plażę nr 6 (molo) – Sianożęty, zejście na plażę 

nr 7 ul. Nadbrzeżna - Ustronie Morskie, molo + zejście na plażę nr 8 - Ustronie Morskie, 

zejście na plażę nr 10 (Relax) – Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 14 ul. Spokojna - 

Ustronie Morskie, zejście na plażę nr 15 ul. Graniczna - Ustronie Morskie, lampy 

oświetleniowe w Sianożętach i Ustroniu Morskim. Dział 926 Kultura fizyczna 50.000,00 zł 

planowanymi dochodami z tyt. wynajmu płyty boska (nawierzchnia sztuczna). Dochody 

oszacowano na podstawie stawek określonych Zarządzeniem nr 9/2017 Wójta Gminy 

Ustronie Morskie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie 

ustalenia minimalnych opłat za wynajem boisk sportowych, zaplecza socjalnego  (szatnia, 

natrysk) oraz pomieszczenia konferencyjno-stołowego znajdujących się w budynku 

socjalnym zaplecza sportowego zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 24 b w Ustroniu 

Morskim oraz szacowanej ilości godzin wynajmu boiska. Zmian po stronie dochodów 

majątkowych dokonano w związku z: Dział 758 Różne rozliczenia10.000,00 zł przekazaniem 

środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Budowa dojścia do plaży nr 17 wraz  

z dokumentacją. Działka nr 35/18 (zadanie inwestycyjne). Dział 926 Kultura fizyczna 

215.787,00 zł wprowadzeniem dochodu z tyt. wpływu w 2017 roku drugiej części 

dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. realizacji inwestycji pn. Budowa 

boiska wielofunkcyjnego wraz z drogą dojazdową z ulicy Okrzei (etap I) w Ustroniu 

Morskim. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: Dział 630 

Turystyka ogółem 14.946,35 zł 9.713,00 zł wpływem odszkodowań za szkody  

i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych 

sztormach – zakup materiałów, 5.233,35 zł wpływem odszkodowań za szkody  

i koniecznością dokonania bieżących napraw mola i promenady nadmorskiej po zimowych 



str. 23 

 

sztormach– zakup usług. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa korektą paragrafu klasyfikacji 

budżetowej dot. wydatków z tyt. opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej 

(nowy paragraf) kwota 83.150 zł, 100,00 zł koniecznością zapłaty czynszu dzierżawnego za 

ułożenie kabla energetycznego instalacji oświetleniowej wraz z umieszczeniem urządzeń 

energetycznych w nieruchomości położonej w obr. Bagicz. Inwestycja wykonana przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji polegającą na ustawieniu oświetlenia – przystanek w m. 

Bagicz. Zasilenie (kabel) ułożone w cz. działki nr 7/14 obr. Bagicz będącej własnością Skarbu 

Państwa, zarządca Nadleśnictwo Gościno. Dział 710 Działalność usługowa korektą paragrafu 

klasyfikacji budżetowej dot. wydatków z tyt. opracowania projektu mpzp „Ustronie – B1”, 

4.862,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. opłaty za 

gospodarowanie odpadami – cmentarze. Dział 750 Administracja publiczna ogółem 

19.382,65 zł - 89, 90 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego do faktycznego wykonania, 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych 

potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, 91,73 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze 

zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, - 4.303,69 zł 

korektą planu wydatków dot. składek na ubezpieczenie społeczne z przeznaczeniem na odpis 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3.134,13 zł urealnieniem plan wydatków do 

faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych, - 5.400,00 zł urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb 

dot. wynagrodzeń bezosobowych - Promocja, 5.400,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków 

na dodatki specjalne w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków pracowników, którym 

faktycznego wykonania, 45, 86 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w 

związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 62.174,20 zł urealnieniem planu wydatków dot. 

ewentualnych spłat poręczonych przez gminę zobowiązań (MWIK w Kołobrzegu do końca 

2016 r. dokonało spłaty pożyczki). Dział 801 Oświata i wychowanie ogółem 56.791,16 zł 

68.791,16 zł zwiększeniem planu wydatków Przedszkola Publicznego w poz. wynagrodzenia 

osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i 

książek, zakup energii i zakup usług remontowych w związku z przyznaniem dotacji celowej 

Wojewody Zachodniopomorskiego. - 12.000,00 zł korektą planu wydatków dot. dowozu 

uczniów środkami publicznymi w związku z rozstrzygnięciem przetargu (przeniesienie do dz. 

900), Korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 

(tyflopedagogika) dla dziecka z niepełnosprawnością (słabe widzenie) w Przedszkolu 

Publicznym – kwota 2.400 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 3.182,73 zł 3.000,00 zł 

planowanym udzieleniem dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – 

prowadzenie działań mających na celu rehabilitację, przeciwdziałanie marginalizacji 

społecznej i aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością wzrokową, 

- 0,73 zł dostosowaniem planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego do 

faktycznego wykonania, 183,46 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w 

związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

Dział 852 Pomoc społeczna ogółem 8.576,00 zł 658,00 zł urealnieniem plan wydatków do 

faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych, 7.918,00 zł korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. 
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zatrudnienia opiekuna w związku z rozszerzeniem usług opiekuńczych na terenie gminy oraz 

zastępstwa osoby przebywającej na zwolnieniu chorobowym. Dział 855 Rodzina ogółem – 

7.734,00 zł 184,00 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze 

zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -7.918,00 zł 

korektą rozdziału klasyfikacji budżetowej GOPS dot. zatrudnienia (patrz dz. 852). Dział 900 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 16.709,31 zł 183,46 zł urealnieniem 

plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2.292,50 zł urealnieniem plan wydatków do 

faktycznych potrzeb w związku ze zmianą obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych, 1.233,35 zł koniecznością naprawy oświetlenia w związku  

z wpływem odszkodowania, 1.000,00 zł planowanym udzieleniem dotacji dla Powiatu 

Kołobrzeskiego na zadanie pt. Odstrzał redukcyjny lub odłów dzików z terenu miejscowości 

Sianożęty. Mieszkańcy m. Sianożęty wnosili o pilne podjęcie działań w celu przywrócenia 

porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom wsi Sianożęty w związku ze szkodami, jakie 

wyrządzają stada dzików, 12.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. 

Transport i umieszczanie w schronisku bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 49.000,00 zł; 37.000,00 zł 

zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu 

Morskim na sfinansowanie wydatków zaplanowanych od drugiego kwartału 2017 r. tj. na 

organizację Senioriady – zmagań klubów seniora z terenu Powiatu Kołobrzeskiego – 6.000 zł, 

wynagrodzenia dla instruktorów Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA – 18.000 zł, 

organizację XIV Spotkań z Satyrą i Karykaturą „MORKA” – 5.000 zł, koszty administracyjne 

–2.000 zł, koszty transportu Orkiestry Dętej MORKA do partnerskiego miasta Stronie Śląskie 

–6.000 zł; 9.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie bieżące pn. Zakup 

namiotów i wyposażenia do namiotów dla Sołectwa Ustronie Morskie kwota 12.000 zł i 

przeniesienie planu wydatków dot. zadania pn. Zakup kuchni polowej kwota 2.500 zł na 

zadanie bieżące pn. Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa 

Ustronie Morskie (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE), 2.500,00 zł 

zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w ramach zadania bieżącego pn. 

Organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Ustronie Morskie 

(FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE). Dział 926 Kultura fizyczna 

ogółem 50.351,16 zł 125,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyposażenie stadionu 

sportowego, w związku z wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia wiaty dla 

zawodników na stadionie piłkarskim, 10.461,20 zł koniecznością wykonania prac 

pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną nawierzchnią - zakup granulatu, ponadto zakup tablicy 

wynikowej, 17.000 zł zabezpieczeniem planu wydatków na energię elektryczną – Euroboiska  

21.000,00 zł koniecznością wykonania prac pielęgnacyjnych na boisku ze sztuczną  

nawierzchnią – zakup usług polegających na czesaniu oraz pielęgnacji zgrzebłem boiska, 

1.764,96 zł urealnieniem plan wydatków do faktycznych potrzeb w związku ze zmianą 

obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. IV. Zmian po stronie 

wydatków majątkowych dokonano w związku z: Dział 600 Transport i łączność ogółem 

362.571,23 zł 12.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. 

BUDOWACHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W USTRONIU MORSKIM-OSIEDLE 

WIENIOTOWO ul. KLONOWA. Środki finansowe zostaną przeznaczone na remont 
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istniejącej kanalizacji deszczowej, która pozwoli na odprowadzenie wód opadowych z ulic 

Klonowej i Topolowej w Ustroniu Morskim, 40.000,00 zł planowaną realizacją zadania pn. 

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TOPOLOWEJ W USTRONIU MORSKIM. W 

ramach inwestycji wykonana zostanie budowa chodnika o szerokości 1,5 m oraz wjazdów na 

długości około 90 m, - 50.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. 

Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia etap I, 14.284,23 zł planowaną realizacją 

zadania pn. BUDOWA ODCINKA GÓRNEJ (DZ. NR 189 OBR. USTRONIE 

MORSKIE). Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji 

projektowej, 215.787,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. 

Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach. Ze względu na 

podział zadania na etapy wnioskuje się o zmianę nazwy zadania na Budowa ul. Liliowej, ul. 

Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach - etap I, 225.000,00 zł zabezpieczeniem planu 

wydatków na realizację zadania pn. Budowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim, 55.000,00 zł 

zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc postojowych 

wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim, - 150.000,00 zł korektą planu wydatków dot. 

zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych (droga 

wewnętrzna) przy ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim. Dział 630 Turystyka 10.000,00 zł 

zabezpieczeniem planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

BUDOWA DOJŚCIA DO PLAŻY NR 17 NA DZIAŁCE NR 35/18. Ze względu na upływ 

terminu realizacji wydatków, które nie wygasają z rokiem 2016 zachodzi konieczność 

zabezpieczenia planu wydatków w roku 2017. Przesunięcie terminu wykonania zadania 

podyktowane jest niewykonaniem dokumentacji w terminie. Ponadto wnioskuje się o zmianę 

nazwy zadania na: BUDOWA DOJŚCIA NA PLAŻĘ NR 17 W USTRONIU MORSKIM. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.554,31 zł rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu pn. 

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów realizowanego przez Związek Miast  

i Gmin Dorzecza Parsęty, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. 

UDZIAŁ WŁASNY WPROJEKCIE OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I 

EKOSYSTEMÓW NATERENIE DORZECZA PARSĘTY POPRZEZ EDUKACJĘ DZIECI 

I MŁODZIEŻY. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem 52.111,20 

zł., 20.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. BUDOWA PUNKTU 

SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY 

USTRONIE MORSKIE. W związku z podjętą decyzją o zmianie lokalizacji PSZOK środki 

finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie nowego programu funkcjonalno 

użytkowego jak i koncepcji zagospodarowania terenu, na którym powstanie obiekt tj. działce 

nr 492/8 obr. Ustronie Morskie, baza GOSIR przy ul. Kołobrzeskiej 13 w Ustroniu Morskim,  

- 25.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu do 

wywozu odpadów komunalnych, 50.000,00 zł planowanym podpisaniem porozumienia  

z Urzędem Morskim w Słupsku w sprawie współpracy w zakresie działań związanych  

z realizacją inwestycji na terenie Gminy Ustronie Morskie, polegającej na opracowaniu 

morfodynamiki brzegu morskiego obszaru niezbędnego do uwzględnienia potrzeb 

planowanych do rozbudowy infrastruktury służącej obsłudze ruchu turystycznego. Zmianą 

nazwy przedsięwzięcia z Zabudowa terenu rekreacyjnego przy ul. Górnej w Ustroniu 

Morskim na zadanie pn. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górnej w Ustroniu Morskim kwota 

11.000,00 zł (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE MORSKIE), 7.111,20 zł 
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zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy ul. 

Wiejskiej w Ustroniu Morskim I etap (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA USTRONIE 

MORSKIE). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 19.111,20 zł 

przeniesieniem planu wydatków dot. zadania pn. Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa 

Ustronie Morskie na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów i wyposażenia do namiotów dla 

Sołectwa Ustronie Morskie w kwocie 12.000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie i 

doposażenie placu zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Po dokonanych zmianach 

budżet gminy zamyka się kwotami: dochodami budżetu w kwocie 32.058.824,44,-zł, z tego: 

dochody bieżące 27.827.151,91,-zł, dochody majątkowe 4.231.672,53,-zł, Wydatkami 

budżetu w kwocie 30.359.868,67,-zł, z tego: wydatki bieżące 25.552.050,64,-zł, wydatki 

majątkowe 4.807.818,03,-zł; nadwyżką budżetu w kwocie 1.698.955,77,- zł, która zostanie 

przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.698.955,77,- zł 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy jest to z autopoprawką ujęte. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że bez. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że na posiedzeniu Komisji Budżetu projekt został 

przedstawiony taki sam jak dzisiaj i komisja wydała opinie negatywną. Dodał, że komisja 

wprowadziła zmiany, ale nie zostały uwzględnione. Oznajmił, że jest bardzo zadowolony, iż 

pan wójt wprowadził dziś uchwałę udzielenia pomocy dla powiatu Kołobrzeskiego, które 

było omawiane od początku kadencji. Zapytał, czy jest już jakieś szacunkowe informacje ile 

wyniesie naprawa ulicy Lotniczej, czy starostwo wystąpiło z pismem do Gminy  

o dofinansowanie. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest negatywna.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Wójt inicjuje rozwój 

i plany, jakie chce realizować, wiec ja, jako Wójt przedstawiłem ten projekt uchwały 

budżetowej i ma nadzieję, że Radni wyrażą opinie pozytywną. Dodał, że na następnych 

komisjach można dyskutować na temat zmian, a jeżeli chodzi o dotację każda Gmina w 

powiecie Kołobrzeskim dostała 100 000, 00 zł do zainwestowania w drogi powiatowe tylko 

nie Gmina Ustronie Morskie będzie realizowała to zadanie tylko powiatowy Zarząd Dróg w 

Kołobrzegu. Oznajmił, że rozmawiał z Panią Dyrektor i zależy mu, aby ten odcinek drogi, 

który jest w fatalnym stanie żeby go zrobić raz a dobrze. Zgadza się z zdaniem Pana Radnego 

Zenona Wajgerta, że środków może być za mało, Gmina ma nadzieje ze uda się zrobić ta 

inwestycje 50 na 50. Poprosił, aby Rada pozwoliła działać, Gmina przedstawiła projekt, który 

może zrealizować na dzień dzisiejszy, a do rozmów można wrócić na następnej komisji 

i dojść do porozumienia.  

Radny Denis Tomala zapytał, jaki dochód został zrealizowany w pierwszym kwartale. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostało wypracowane, 

szkoda, że zostały wykreślone działki do sprzedaży, z których można było finansować dalsze 

projekty. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na podstawie dochodów,  

na koniec kwartału było planowane 31 486 159, 47 zł a zostało wykonane na kwotę 

7 373 103, 90 zł. 23.03 wpłynęło wadium, 24.03 nie doszło do przetargu, nie było 

zrealizowanego dochodu majątkowych w wysokości prawie 1 000 000, 00 zł, co można było 

przeznaczyć na inwestycje. Dodała, że dochody bieżące zaplanowanie było 27 483 274, 21 zł 

a zostało wykonane na 7 800 661, 15 zł natomiast wydatków wykonanych zaplanowanych 

29 790 203, 57 zł natomiast wykonanych 6 500 951, 31 zł. Dodała, że komisja Budżetowa 

zaopiniowała negatywnie zmiany, które znalazły się dziś w projekcie budżetu, zmiany są w 

dziale 710 działalność usługowa 4 862, 00 zł dostosowanie planu do faktycznych potrzeb dot. 

opłaty za zagospodarowanie odpadami, negatywnie została zaopiniowana kwota 20 000, 00 zł  

na dokonanie przebudowy strony internetowej i negatywnie zaopiniowane zostało 

przegłosowane przez komisje budżetu plan zadana na 40 000, 00 zł pod nazwą budowa ulicy 

Topolowej w Ustroniu Morskim, jak i negatywnie została przegłosowana 215 787, 00 zł 

zadanie pod nazwą przebudowa ulicy Liliowej, Kwiatowej i Wczasowej w Sianożętach, 

również 55 000, 00 zł na realizacje zadania budowa miejsc postojowych przy ulicy Jantarowej 

w Ustroniu Morskim.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert oznajmił, że klub 

Porozumienie Razem wydał opinię negatywną w stosunku do tych pkt., które Pani Skarbnik 

przedstawiła, ale jeszcze w jednym punkcie klub wyraża negatywną opinie § 900 12 000, 00 

zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. transport i umieszczanie w schronisku 

bezdomnych zwierząt, opieka medyczna, sterylizacja. 10.02.2017 roku zostało zwiększone  

z 8 700, 00 zł na 16 000, 00 zł, klub sprawdził protokół z sesji i Pan Kierownik powiedział, że 

8 700, 00 zł jest wystarczające na pierwsze półrocze. Powiedział, że klub zastanawia się, 

czemu teraz jest potrzebne 12 000, 00 zł, z czym się to wiąże, jeżeli nie ma podstaw to klub 

proponuje wykreślić, w lutym było to dofinansowane na kwotę 8 200, 00 zł. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski poinformował, 

że na komisji pan, który zastępował pana Denisa nie dał mi się wypowiedzieć,  

ja przekazywałem Pani przewodniczącej uzasadnienia skąd, jakie kwoty, dlaczego są 

potrzebne pieniądze. Dodał, że to samo się tyczy deklaracji śmieciowych   

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy jest z 10 lutego te 

16 900, 00 zł. 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski oznajmił, że 

GOSIR nie miał pełnej kwoty, Pan Roman Barański, który branżowo prowadzi te sprawy 

szczegółowo opisał wydatki zrealizowane i z wyliczeń brakuje pieniędzy, polega na 

wyliczeniach pracownika merytorycznego, który bardzo szczegółowo, co do złotówki 

przedstawił gdzie te pieniądze zostały rozdysponowane. Dodał, że jeżeli chodzi o deklaracje 

śmieciową te 4 800, 00 zł, że w projekcie była kwota 16 000, 00 zł i ona zapewniała Gminie 
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wywóz 3 kontenerów, Rada po przeanalizowaniu tego działu obcięła kwotę o 4 800, 00 zł  

i na dzień dzisiejszy GOSiR nie ma możliwości usytuowanie jednego pojemnika. Oznajmił, 

że to, czy pojemni zostanie zabrany z Ustronia czy ten jedyny z Rusowa jest to jego decyzja. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wynika, iż kwota nie była 

dobrze wyliczona.  

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że tłumacząc na komisji budżetu było 

powiedziane, że Wójt do projektu zgłosił tak jak pan Dyrektor wnioskował, czyli na całą 

kwotę, natomiast klub porozumienie razem skorygowało o 4 800, 00 zł, Wójt w całości 

zabezpieczył te środki.  

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że jeżeli nawet jest przyjmowanie 

niedoszacowanie to po to są sesje, zmiany w budżecie żeby wszystko oszacować.  

 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert oznajmił, że pytanie 

konkretne o dział 900, czyli 12 000, 00 zł zabezpieczenia środków, związku z tym już raz 

były zabezpieczane środki na ten cel w lutym a w dniu dzisiejszym wnioskuje o 12 000 zł.  

 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Radny Wajgert zadał konkretne pytanie wiec 

prosi, aby się odnieść do protokołu z dnia 10 lutego str. 39.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski podkreślił, że 

czas na odniesienie się do tych spraw jest na komisji, potrzebuje chwili, aby się do tego 

ustosunkować, z tego, co pamiętam wpisowe na schronisko było 3 000, 00 zł, dziś GOSIR 

przystąpił do schroniska w Białogardzie i wpisowe jest 10 000, 00 zł, zaraz Pan księgowy 

dopowie, jaka sytuacja się wydarzyła, dlaczego tych środków zabrakło, dlaczego GOSIR 

wnioskuje o zwiększenie środków. Dodał, że w szczegółowym uzasadnieniu było wszystko 

dokładnie wyjaśnione, te pieniądze nigdzie nie zostały przesunięte, nikt ich nie ruszał, a tych 

środków brakuje. 

 

Główny Księgowy Jarosław Barański powiedział, że nie można było podpisać umowy ze 

schroniskiem w Kołobrzegu, w którym wpisowe wynosiło 3 000, 00 zł a w schronisku  

w Białogardzie, z którym GOSIR ma podpisaną umowę wpisowe wynosi 10 000, 00. Dodał, 

że za każdego oddanego psa płaci się dodatkowo 1 000, 00 zł, jest szacowane bardzo 

delikatnie, że tych psów GOSIR odda trzy. Dodał, że te środki, o które GOSIR wnioskuje nie 

są tylko dla bezpańskich psów, ale również sterylizacja, i dożywianie bezdomnych kotów 

oraz eutanazja zwierząt. Oznajmił, że brakuje na podpisanie umowy 5 200, 00 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, ile jest środków znajduje się 

obecnie na koncie. 

Radny Marek Leciaho przeczytał, że uchwała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2017, w wersji 

pierwotnej było 16 900, 00 zł głosów oddanych „za” 7 a „przeciw” 5 str. 39/40 protokołu. 
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Przerwa. 

 

Po przerwie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska przekazała prowadzenie sesji 

Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Krzysztofowi Grzywnowiczowi.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz wznowił dyskusje dot. korekty 

zmian w budżecie Gminy na rok 2017.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski oznajmił, że 

kwoty były zwiększane tylko w programie, fizycznie było 6 700, 00 zł, Rada powiedziała, że 

zostaje 16 900, 00 zł, natomiast zwiększenia fizycznego nie było    

Główny Księgowy Jarosław Barański powiedział, że umknęło, że w programie  

w pierwotnej wersji wnioskowali o kwotę 16 900, 00 zł, następnie projekt został obcięty do 

6 700, 00 zł, natomiast w uchwale przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt została kwota 

16 900, 00 zł pomimo wniosku Pana Dyrektora, że można zwiększyć tą kwotę do wysokości 

środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie. Dodał, że została podjęta decyzja, iż  

w ciągu roku zwiększy się, w związku z koniecznością zawarcia umowy na drugie półrocze.  

 Radny Denis Tomala poinformował, że jest zaniepokojony wzrostem wydatków, w roku 

2014 została wykonana kwota 18 000, 00 zł w 2015 również było planowana 18 500, 00 zł  

a teraz jest przeznaczone 30 000, 00zł i brakuje. 

Główny Księgowy Jarosław Barański dodał, że doszła opłata z wyłączenia z produkcji 

rolnej 6 000, 00 zł, czego wcześniej nie było.  

Radny Marek Leciaho zapytał gdzie pozostałe 6 000, 00 zł. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski poprosił o 5 

min przerwy dla księgowego.  

Główny Księgowy Jarosław Barański powiedział, że zakup materiałów i wyposażenia 

1 300, 00 zł, zakup energii 2 700, 00 zł, za usługo pozostałe 827, 00zł. Dodał, że są 

3 zasadnicze płace, czyli opłaty i składki 5 900, 00 zł, podatek od nieruchomości 7 700, 00 zł, 

opłaty z tytułu wywozu nieczystości 17 000, 00 zł, czyli 30 000, 00 to są opłaty, na które nie 

ma wpływu.  

GŁOSOWANIE –w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 
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 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głos „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Brak przy głosowaniu 

  Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Autopoprawka wprowadzona.  

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017: 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głos „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Brak przy głosowaniu 

  Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 



str. 31 

 

Uchwała nr XXXII/241/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 została podjęta większością głosów.  

Druk nr 7 - w sprawie zbycia nieruchomości – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że działka oznaczona numerem 537/3 przy 

ulicy Akacjowej około 1 000 m ². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

działka ta położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 31UTM, jako teren przeznaczony 

pod zabudowę usług turystycznych z lokalizacją zabudowy mieszkaniowej i usługowej,  

w tym obsługi ludności min.. z możliwością zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych, max. 

powierzchnia zabudowy do 40% pow. działki. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady 

Gminy należy podejmowanie uchwał w zakresie m.in. zbywania nieruchomości, w celu 

sprzedaży niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały, Gmina zwraca się z uprzejmą prośbą  

o pozytywne rozpatrzenie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że komisja Spraw Społecznych  

i Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie przyjęcia projekt ustawy zbycia nieruchomości. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 11 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głosów „przeciw” 

 Radny Denis Tomala 

Oddano 1 głosów „wstrzymujący” 
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 Radny Marek Leciaho 

Uchwała nr XXXII/242/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta większością głsów. 

Druk nr 8 –w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt dotyczy części działki 172/12  

o powierzchni 368 m2
 położonej w obr. ewidencyjnym Sianożęty na okres 3 lat, właściciel 

zwraca sie o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres. Zgodnie z ustawą Gmina 

zwraca się z prośba do Rady o przedłużenie okresu dzierżawy, działka usytuowana jest przy 

ulicy Kwiatowej.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych  

i Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Marek Leciaho 

 

Uchwała nr XXXII/243/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości została podjęta jednogłośnie. 
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Druk nr 9 – w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązków przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas powyżej 3 lat – dyskusja, podjęcie 

uchwały: 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że chodzi o sprawę wyrażenia zgody na 

odstąpienie trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas powyżej 3 lat, chodzi o 

3 nieruchomości 5/4 powierzchna powierzchnia 1, 8 ha, działka 69 powyżej 1 ha  

i działka 10/6 powierzchnia 1, 4 ha. Okres, jaki jest wnioskowany jest w projekcie uchwały to 

6 m
2
, obręb ewidencyjny Bagicz.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że opinia komisji Spraw Społecznych  

i Porządku Publicznego wydała opinie pozytywną. 

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

jest pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Radny Zenon Wajgert powiedział, że 

opinia klubu jest pozytywna. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy te działki nie zostaną przekształcone PSZOK i czy jest 

decyzja odnośnie kredytu pod PSZOK, czy działka po byłej bazie została zaakceptowana. 

Dodał, że jeżeli są na to dokumenty to poprosił o pokazanie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są obecni kierownicy dwóch referatów, 

którzy zajmują się PSZOK-iem. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

oznajmiła, że odnośnie lokalizacji Gmina nie posiada żadnych informacji.  

Radny Marek Leciaho, czyli ta działka w danej chwili figuruje, jako działka pod inwestycje 

PSZOT a Gmina chce ją sprzedać. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przecież Rada głosowała nad 

zmianą lokalizacji, w druku nr 6 odbyło się głosowanie na zabezpieczenie środków w 

wysokości 20 000, 00 zł., aby sporządzić nową koncepcje, czyli na ulice Kołobrzeską 11. 

Dodała, że związku z tym był projekt uchwały i przeszła większością głosów, dlatego zostało 

wyodrębnione 20 000, 00 zł. Oznajmiła, że na podstawie togo dokumentu Gmina będzie 

walczyć o zmianę wartości środków finansowych w budżecie.  

Radny Marek Leciaho rozumnie, że Gmina będzie występować z koncepcją, ale na dzień 

dzisiejszy tej koncepcji nie ma. Dodał, że działka została przedstawiona w spółce Dorzecza 

Parsęty. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że pierwsza lokalizacja, która była 

Radnym nie odpowiadała, w związku z tym była zaproponowana druga lokalizacja na 

Kołobrzeskiej, aby zrealizować inwestycję muszą być zabezpieczone pieniądze, musi być 
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dokumentacja albo koncepcja. Dodała, że dopiero w dniu dzisiejszym udało się, aby uchwałą 

budżetową wprowadzić tę kwotę, Zwróciła się do Radnego Marka Leciaho, że jeżeli nie ma 

koncepcji (dokumentu) to Gmina nie ma podstawy, aby to zmienić. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jaka działka jest wskazana przy koncepcji PSZOK w spółce 

Dorzecza Parsęty. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że to jest ta działka, ale zostało 

złożone pismo o zmianę lokalizacji.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 

powiedziała, że jest decyzja od Ministerstwa Rozwoju - wyrażają zgodę. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że na komisji budżetu było powiedziane, żeby na sesje 

zostały przyniesione dokumenty, które będą świadczyły, że na nowej lokalizacji będzie 

zgoda. Dodał, że dlatego Radny Marek pyta o tą zgodę. 

 Radny Andrzej Basarab powiedział, że ten projekt uchwały budzi tyle wątpliwości, więc 

wnioskuje o wycofanie projektu chwały, ponieważ są pewne wątpliwości, że ten teren jest 

dalej zgłoszony przy koncepcji PSZOK w spółce Dorzecza Parsęty. Oznajmił, że jeżeli na 

następną sesję będzie dokumentacja to projekt będzie rozpatrzony.  

Wróciła Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska  

Radny Zenon Wajgert zapytał się odnośnie działki nr, 69 która miała zostać przekazana w 

dzierżawę, ponieważ rozmawiał z rolnikami, którzy poinformowali go, że latem nie mogą 

dojechać do pól uprawnych i jeżeli działka ta zostanie wydzierżawiona to zwraca się z 

uprzejmą prośbą, aby od strony drogi wydzielić pas 8 m i zrobić parking. Przeprowadził 

rozmowę z Panem Marciniakiem, który chce wydzierżawić tą działkę i wyraził zgodę, aby 

taki pas przeznaczony na parking powstał.  

GŁOSOWANIE – nad wycofaniem projektu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązków przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na czas 

powyżej 3 lat. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 
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 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Denis Tomala 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Zenon Wajgert 

Druk nr 9 został wycofany z porządku posiedzenia większością głosów.  

 

Druk nr 10 – projekt w sprawie zmiany planu pracy doraźnej Komisji Statutowej Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest to projekt 

przygotowany przez komisję Statutową jest to związane z tym, że Praca Rady nie dobiegły 

końca i plan pracy, który został przyjęty przez Rade zakładał, że uda się przeprowadzić do 

końca kwietnia, dlatego Rada proponuje przedłużenie do końca czerwca.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy komisja Statutowa powinna głosować. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że to nie jest sprawa 

prywatna czy osobista, chodzi o to żeby komisja Statutowa nie była postrzegana, że nie 

dopełnia obowiązków czy przekracza zasady, które zostały wcześniej ustalone.  

 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zmiany planu pracy doraźnej Komisji Statutowej 

Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych  

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 
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Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody w sprawie oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Radny Denis Tomala wyszedł.  

 

Druk nr 11- w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie 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 – dyskusja, podjęcie 

uchwały 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że był to projekt 

przygotowany przez klub Porozumienie Razem, do tego projektu ma zastrzeżenia Wojewoda, 

do których Rada się ustosunkowała, zostały naniesione zmiany konsultowane z biurem 

prawnym Wojewody. Dodał, że teraz te kwestie dla Rady są już jasne.  

 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski oznajmił, że zostało wszczęte postępowanie 

nadzorcze przez Wojewodę, co do poprzedniej treści i stąd pojawia się ten projekt uchwały. 

Ma zastrzeżenia i wątpliwości do § 2 o treści „Przyznanie przez Wójta promocyjnych wejść 

na wszystkie usługi świadczone w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „Helios” w formie 

nagród, wyróżnień i zaproszeń możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji spraw 

społecznych i porządku publicznego”. Przytoczył jeden z wyroków Sądu Apelacyjnego w 

Gdańsku, który tak wskazuje w formule „Jedyną dopuszczalną formą delegacji kompetencji 

przewidziany przez art.4 ustęp 2 ustawy o Gospodarce komunalnej, która jest podstawą tej 

uchwały jest scedowanie na organ wykonawczy tych kompetencji ” dodał jeszcze jedną 

kwestę wynikająca z komentarza „sposób ustalenia cen za usługi Komunalne o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektu jednostki publicznej samorządu 

terytorialnego nie może być decyzją innego organu niż organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie jest dopuszczalne subdelegowanie kompetencji do ustalenia cen 

na inny podmiot niż wyraźnie wskazany w ustawie, można wprowadzać procedury, w których 

inne podmioty będą zgłaszali swoje propozycje albo opiniowały przedstawiony organ 

jednostki samorządu Terytorialnego i przyznać im kompetencje do rozstrzygania wysokości 

cen lub opłat.” Stwierdził, że zapis w formie „po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji spraw 

społecznych i porządku publicznego” przez Wojewoda może zostać wszczęte postępowanie 

nadzorcze. Poprosił o rozważenie przyjęcia większego sformułowania, czyli np. „przyznanie 

przez Wójta wejść na wszystkie usługi świadczone w „HELIOS-ie”, czyli nagród, wyróżnień 

i zaproszeń i powinno uzyskać opinię komisji Spraw Społecznych ” i w tedy nie jest to 

bezwzględne dla Wójta, ale i radni będą mieli, co do tego wiedzę, zostało wyeliminowane 

słowo pozytywne. Daje to możliwość, że Wójt zwraca się z prośbą do Rady i Radni będą 

wiedzieli, w jakiej formie są przyznawane, natomiast nie jest to bezwzględnie wiążące. Prosi 

jeszcze raz o rozpatrzenie zaproponowanej zmiany lub wyklinowanie tego punktu z projektu 

ustawy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie może się zgodzić, 

ponieważ ten błąd, który został popełniony polegał na tym, że nie zostało określone ostro, kto 
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będzie miał kompetencje w określonym zakresie. Ustawa o Gospodarce komunalnej mówi, że 

kwesta określania cen ma Rada Gminy i może przekazać te kompetencje na organ 

wykonawczy, i Rada zostawia w wąskim zakresie Wójtowi, ale za pośrednictwem Rady 

Gminy, komisji Spraw Społecznych. Dodał, że w poprzedniej uchwale nie było zaznaczone 

czy to ma sam Pan Wójt podejmować decyzje, dysponować tym czy za pośrednictwem 

komisji Spraw Społecznych. Ta uchwała dosyć ściśle to reguluje, jeśli otrzyma opinię 

pozytywną to może z tego narzędzia korzystać.  

 

GŁOSOWANIE – w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie 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 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 4 głos „przeciw” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 2 głos „wstrzymujący” 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

 

Uchwała nr XXXII/245/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ustronie Morskie 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 została podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 12 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego – dyskusja, podjecie 

uchwały.  

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że po ostatnim zgromadzeniu wspólników 

wszyscy wspólnicy, czyli wszystkie samorządy jeszcze raz prosiły Pana Wójta, żeby 

zainicjował tę uchwałę na najbliższej sesji, aby jeszcze raz poddać ją pod głosowanie. 

Miejskie Wodociągi, jako spółka zgodnie z intencją wszystkich wspólników a przede 

wszystkim Gminy Gościno, która chce przystać do porozumienia międzygminnego od dnia 1 
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stycznia musi przygotować wniosek taryfowy i przedłożyć w miesiącu październiku 

wspólnikom. W tym celu termin na podjęcie uchwał przez wszystkie samorządy jest istotny, 

by móc przygotowywać dalsze dokumenty, na co potrzeba kilku miesięcy po to, żeby od 1 

stycznia zgodnie z zapisami w projekcie mogły funkcjonować zasady funkcjonowania taryf, a 

nie od kwietnia jak było dotychczas. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta Kołobrzeg, jako 

miasto nie podejmie uchwały o przystąpienie do porozumienia i kwestie związane z taryfami 

za wodę i ścieki od przyszłego roku będą stały pod znakiem zapytania (wszystkie samorządy 

zagłosowały za projektem uchwały pozytywnie prócz gminy Kołobrzeg). Miasto Kołobrzeg 

czeka, aż wszystkie samorządy przegłosują, jako udziałowiec większościowy. Wiąże się to z 

podwyżką cen za wodę i ścieki od stycznia przyszłego roku dla mieszkańców naszej Gminy. 

Dodał, że argumentem przemawiającym „za” porozumieniem jest kwestia związana z, WPI, 

którego koszty idą do wspólnego koszyka, jak inwestycje i wydatki związane z naszym 

działem w spółce. Przypomniał, że w latach 2015/2016 dzięki temu, że Gmina należy do 

spółki i porozumienie obowiązywało dotychczas bez gminy Gościno zrealizowano min. 

budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicy Akacjowej za kwotę 146 000, 00 zł 

zostały wykonane przygotowania do inwestycji: przebudowa sieci tranzytowej sieci 

wodociągowej na odcinku Sianożęty-Bagicz, rozbudowa sieci wodociągowej na trasie 

Sianożęty/Kukinia/Rusowo – w przygotowaniu inwestycji, została przygotowana rozbudowa 

sieci wodociągowo kanalizacyjnej Zielona i Wiejska, gmina miała w porozumieniu realizację 

zadania inwestycyjnego przebudowy Wiejskiej w porozumieniu z wodociągami, chodziło o 

sieć wodną 700 m bieżących i kanalizacyjną również ok. 700 metrów. W 2014 i 2015 roku 

zostały przebudowane dwie przepompownie w Sianożętach - to są odczuwalne efekty, że 

Gmina należy do porozumienia. Podkreślił, że ma informację, że będzie to zupełnie inaczej 

wyglądało jak gmina nie będzie w porozumieniu, koszty dla gmin się zwiększą bezpośrednio. 

Dodał, że na ostatniej sesji przez Panią Skarbnik były przedkładane informacje, odczytane 

pisma i zmiany do porozumienia. Powiedział, że podstawą do zmian w porozumieniu jest też 

wyrok, który uzyskała gmina Gościno. Istotną zmianą w porozumieniu jest wejście, 

opracowanie taryfy od 1 stycznia 2018, wejście gminy Gościno do porozumienia oraz kwestia 

WPI, gdzie już nie protokół będzie dokumentem wiążącym, a uchwała o przyjęciu przez 

wszystkich wspólników. Pozostałe elementy stanowią kosmetykę prawną, żeby dostosować 

do norm, o których mówi sąd i wszyscy prawnicy reprezentujący wspólników spółki. Poprosił 

o podjęcie uchwały, żeby nie było groźby związanej ze wzrostem cen dla mieszkańców za 

wodę i ścieki, bo taka informacja jest potwierdzona.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że w poprzedniej kadencji była 

walka o cenę ścieków i wody było to 14 zł; udało się obniżyć do 10 zł. Porozumienie, które 

było zawarte pomiędzy Gminą Kołobrzeg a miastem Kołobrzeg to było coś najgorszego, 

Gmina miała ogromny projekt do realizacji w porozumieniu ze wszystkimi gminami łącznie z 

Gminą Sławoborze ten projekt w pewnym momencie był zagrożony przy takiej strukturze, 

którą oni ustalili, dochodziło nawet do 49 zł za m
3
 wody i ścieków, a miasto Kołobrzeg 

płaciło 7 zł. Gmina obecnie ma stawkę 10 zł; czym więcej odbiorców cena jest obniżana, 

miasto Kołobrzeg ma 50% +1 dlatego to porozumienie jest potrzebne. Dodał, że gmina będzie 

walczyć o ilość procentów w udziałach. Woda, w którą zaopatruje się Kołobrzeg idzie z 

Ustronia Morskiego.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dodał, że są plany modernizacyjne i inwestycyjne, co jest 

bardzo ważne, ponieważ priorytetem są działki gminne, jeżeli chodzi o zabezpieczenie 

wodno-kanalizacyjne. W przypadku Sianożąt, Olszyny i ulicy Akacjowej są plany, 

przygotowywane dokumentacje. Powiedział, że czeka na realizację ulica Wiejska z Zieloną, 

ulica Górna i ul. Leśna. Dodał, że Gmina poprosiła o uwzględnienie w WPI i przypatrzenie 

się na posiedzeniu wspólników ulicy Bogusława XIV, są to miejsca, gdzie gmina ma swoje 

nieruchomości, chce je sprzedawać, a nie ma zabezpieczenia w sieć kanalizacyjną. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest jeszcze jedna 

inwestycja bardzo ważna dla Gminy - budowa całej sieci wodno-kanalizacyjne od ulicy 

Cichej, aż do starej barki do Wojska Polskiego i do basenu. 

Radna Marzena Molcan zapytała, czy wiadomo na dzień dzisiejszy, jakie dotkną podwyżki 

mieszkańców.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że w porozumieniu Gmina ma taką stawkę. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że w § 5 pkt. 2 jest określona zasada opracowania 

Gminnego Ośrodka Gościno według § 4 zacznie obowiązywać od 1.01.2018r. z 

zaznaczeniem, że do zatwierdzenia przez spółkę wodociągów Kołobrzeg, czyli Gościno jest 

wyłączone ze wspólnego ustalania cen i cena będzie ustalana miedzy Gościnem a miastem 

Kołobrzeg. Dodał, że jest określony w pkt. 5 § 4 że ustala się dopłatę do cen wody i ścieków 

(…) i będą tak skalkulowane aby cena 1 m
3
 nie przekraczała łącznie z Gminą Gościno nie 

była niższa niż 140% dla mieszkańców miast i gmin i już z góry jest określone ze będzie 

Gmina płacić o połowę więcej. Zapytał, o ilość wniesionego udziału przez Gminę Ustronie 

Morskie, ponieważ z tego, co pomięta był to dosyć znaczny udział i czy z tego tytułu Gmina 

ma jakieś profity.  

 Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że udziały do spółki są 

niezmienne, czyli są takie jak za podpisaniem porozumienia Pana Wójta Zielińskiego, ale jest 

kapitał zakładowy, który jest kapitałem zakładowym i on nie jest wniesiony do spółki. W 

Rusowie jest sieć wodna od lat i Kołobrzeg ma to w użyczeniu. Oznajmił, że Gmina Ustronie 

nie ma się, czego bać, ponieważ jesteśmy zabezpieczeni, wszystkie Gminy dopłacają do 

mieszkańców oprócz miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Ustronia Morskiego., jest to 

opracowane przez radców prawnych.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, jaka kwota jest kapitału zapasowego, który jest zamrożony 

przez ileś lat i wiadomo, że główny udziałowiec już na samym początki zastrzegł sobie prawa 

do 51%. Oznajmił, że Gmina Ustronie Morskie ma kapitał zapasowy w wysokości 

20 000 000, 00 zł, który by został wprowadzony do spółki i dlatego miasto stawia warunki ze 

podejmie na samym końcu decyzję. Poinformował, że zapewnienia pana Wójta nie są pewne, 

ponieważ miasto ma większość udziałów i oni ustalą ceny 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to się nie przelicza na 

kwoty tylko na udział, umowa spółki jest to, co innego jak udziały, jest to zapisane w 



str. 40 

 

umowie. Dodał, że też uważa, iż umowa spółki jest korzystna i została tak sprytnie 

skonstruowana, żeby miasto Kołobrzeg przypadkowo nie miał mniejszych udziałów. Kapitał 

zapasowy wszystkich spółek wynosi 38%, gmina Kołobrzeg miałaby 2% więcej od Ustronia 

Morskiego. Wyjście ze spółki jest możliwe tylko sądownie. 

Radny Marek Leciaho poinformował, że cena wody nigdy nie spadnie, zapasy słodkiej 

wody się kończą a zapotrzebowanie wzrasta.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że dowód na to, że woda może 

być tańsza, że wcześniej było 14 zł a teraz jest 10 zł  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy porozumienie będzie 

dalej obowiązywało, jeżeli nie zostanie przegłosowane za.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, że tak.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy były analizowane różnice 

pomiędzy porozumieniem z 2013 roku a tym. Są dosyć istotne różnice, ponieważ dzieli się 

strony porozumienia, że 1 m
3 

wody gdzie koszty są dzielone strony i lidera. W § 4 pkt.2 (…) 

pozostała część kosztów będzie dzielona na ilość odprowadzanych ścieków z obszarów gmin 

stron porozumienia, w poprzednim porozumieniu była mowa o całości obszaru, czy to nie 

wpłynie na zmianę wartości taryfy i czy Urząd Gminy jest pewny, że jeżeli projekt uchwały 

będzie zaopiniowany pozytywnie to Gmina nie będzie musiała dopłacać do innych jednostek 

samorządowych. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że są to zawiłe zapisy i od 

tego są prawnicy i gminy się zabezpieczyły tak jak powinny, ponieważ rozmowy odbyły się 

bez miasta Kołobrzeg.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że analiza została przeprowadzona literalnie 

tzn., co się zmieniło między starym, a nowym zapisem, wykonywała to Pani Marzena 

Nawrocka, a Gmina w rozmowie z prezesem analizowała skutki tych zapisów. Dodał, że 

ekonomicznie w przeliczeniu wzrostu cen najbardziej zagrożone są samorządy najbardziej 

oddalone od centrum. Przypomniał, że gmina startowała z pozwem sądowym, który był 

przygotowywany, jako cztery samorządy, Gościno wystąpiło odrębnie i w momencie, kiedy 

Sławoborze wycofało się to cały pozew padł. Poinformował, że jeżeli wejdzie w życie prawo 

wodne to mogą być różne sytuacje związane z wodą i ściekami w gminach w całej Polsce nie 

tylko tam gdzie funkcjonują spółki wodno ściekowe, nikt nie wie jak to się przełoży na stawki 

w spółkach.  

Radny Andrzej Basarab zapytał czy na cenę ma wpływ amortyzacja, która jest tam przyjęta, 

i czy ta amortyzacja została skończona i rozliczona. Dodał, że jeżeli to porozumienie zostało 

sprawdzone literalnie to ja, jako Radny mam pewne wątpliwości, ponieważ zostało to 

przygotowane pod lidera, co się wiąże ze Gmina będzie musiała przyjmować warunki lidera. 

Porozumienie może budzić pewne wątpliwości i może Gmina wpaść w pułapkę. Rada 

podejmuje decyzje, które będą skutkować w przyszłości dla mieszkańców. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że chodzi o to, żeby Spółka mogła w 

październik przygotować wniosek taryfowy, żeby od stycznia mógł obowiązywać. Dodał, że 

Prezes ma przyjechać na sesję w maju.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że ma jeszcze jedną 

wątpliwość dot. aktualizacji WPI, Gmina ma wpływ na to, jakie inwestycje naszego 

samorządu przez Spółkę Wodno-ściekową będą realizowane. Dodał, że jest tam napisane, że 

będzie zatwierdzane przez Radę miasta Kołobrzeg, „przedkłada spółka do zatwierdzenia 

Radzie Miasta”, jaki wpływ ma Gmina. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jutro jest zgromadzenie 

walne wspólników spółki. Propozycje idą od Gminy, były zbierane informacje od 

mieszkańców i wprowadzane do projektu i przekazywane spółce. Poinformował, że od kiedy 

jest Wójtem nie było sytuacji, żeby zgromadzenie nie przyjęło projektu.  

Radny Andrzej Basarab postawił formalny wniosek o wycofanie projektu uchwały o 

przełożenie na miesiąc maj, kiedy zostanie zaproszony Prezesa Spółki Radni będą mu mogli 

zadać więcej pytań i zostaną rozwiane Radnych wątpliwości.  

GŁOSOWANIE – za wycofaniem projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego.  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 2 głos „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

Oddano 2 głos „wstrzymujący” 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Druk został wycofany większością głosów.  

 

Druk nr 13 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego –
dyskusja, podjecie uchwały 

 



str. 42 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przeczytała druk nr 13 „§ 1. Udziela się pomocy 

finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy 

Lotniczej w Sianożętach. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w 

formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 100.000,00 zł. § 

3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Kołobrzeskim a 

Gminą Ustronie Morskie. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy. § 4. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. § 5. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.” 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ta droga jest w 

tragicznym stanie, chce ustalić z Panią Magdą Dąbrówką wstępny kosztorys, jak będzie 

wyglądała ta droga i żeby nie ulegała dalszej degradacji. Oznajmił, że jeżeli będą większe 

koszty to Urząd będzie wnosił o zwiększenie środków. 

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że za 20 000, 00 zł to można zrobić kosmetykę. Do ulicy 

lotniczej trzeba podejść profesjonalnie, zarywa się przepust przechodzący pod tą drogą. 

Poinformował, że jeżeli zostanie położony asfalt i zostanie tylko z wierzchu zamaskowane to 

będą wyrzucone pieniądze Gminy Ustronie Morskie i Powiatu. Dodał, że gmina nie posiada 

dokumentacji, projektu ani zgłoszenia naprawy. Za tą kwotę można zrobić naprawę bieżącą.  

Radny Marek Leciaho poinformował, że gmina chce dokładać do drogi Powiatowej, tym 

czasie obszary zalewowe są zasypywane. Zapytał, czy dla Sianożęt jest alternatywna droga na 

czas klęski. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że jest, ale to nie jest 

przedmiot dyskusji. Przepustnica nie działa, może uda się ją naprawić, ponieważ zrobienie od 

nowa przepustnicy to są ogromne koszty. Trzeba zrobić tą drogę na tyle ile jest to możliwe. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że 200 000, 00 zł nie wystarczy, aby powstała ta droga. 

Dodał, że o tą drogę, jako Radny będzie walczył cały czas. Dopowiedział, że na odcinku ulicy 

wrzosowej Gmina ma w planie studium, jest w budżecie 20 000, 00 zł na wykonanie 

dokumentacji. Droga na ulicy lotniczej jest najważniejsza, można ją zrobić 50 na 50 tak jak 

była realizowana ulica Polna. Poprosił, aby rada podjęła decyzję pozytywną, a Pana Wójta 

poprosił, żeby się skupić nad planem kosztorysowym.  

Radny Stanisław Bęben dodał, że najpierw powinien powstać kosztorys ile droga będzie 

kosztować, a dopiero później przeznaczać środki.   

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jest to uchwała intencyjna, jeżeli gmina nie da 

100 000, 00 zł to Starostwo nie da nic. Może Powiat dołoży więcej, jeżeli zobaczy, że Gminie 

zależy.  

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że Rada podejmuje uchwałę udzielenia wsparcia 

finansowego, a nie zabezpiecza środki w budżecie, na dzień dzisiejszy Rada podejmuje 

uchwałę czy wchodzi w tą rolę. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że powiat Kołobrzeski nie podejmie 

żadnych kroków, jeżeli Gmina nie podejmie uchwały.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że powiat ma sesję Rady Powiaty 17 

maja i do tego czasu muszą być podjęte uchwały gmin, które są zainteresowane zadaniem. Po 

sesji Rady Powiatu Gmina otrzyma odpowiedź, jakie środki będą dostępne.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz dodał, że powiat pracuje w oparciu o 

budżet, jest to projekt, który wszedł z odszkodowań i Gmina otrzyma 100 000, 00 i nie ma co 

liczyć na więcej. Rozmawiał ze Starostą na temat tej drogi, to koszt zrobienia jej w całości z 

przepustnicami 1 500 000, 00 zł – 2 000 000, 00 zł. Dodał, że zastanawia się nad tym czy jest 

sens dawania na tą drogę, jeżeli jest potrzeba o wiele większa, czy nie lepiej wydać środki na 

jakąś inną drogę. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dopowiedział, że jest wiele innych dróg powiatowych w 

Gminie i wybór padł na ulice Lotniczą.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podkreślił, że to był jego pomysł, w Gminie nie ma 

gorszego odcinak jak ulica Lotnicza. Dodał, że jest możliwość dogadanie się, w jaki sposób 

zostaną wykorzystane te pieniądze. Będzie to oceniane przez fachowców, droga będzie 

frezowana, budowa prawej strony, taki zabieg starczy na 10 może 15 lat. 

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kołobrzeskiego. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych  

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Marek Iwańczyk 

 

Uchwała nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została podjęta jednogłośnie. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że zbliża się okres prac nad absolutorium i chciałby 

złożyć rezygnację z bycia przewodniczącym komisji Rewizyjnej. Poinformował, że decyzje 

radcy były błędne, ponieważ po miesiącu następuje wygaszenie mandatu.  

 
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki zwalczania problemów 

alkoholowych na 2016 rok.   

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i 

uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

powiedziała, że Rada Gminy Ustronie Morskie uchwałą XL/113/2015 z dnia 2.12.2015 roku 

podjęła Gminny program profilaktyki i zwalczania alkoholizmu oraz przeciwdziałania 

narkomani na rok 2016. Głównymi zadaniami programu profilaktyki było wspieranie 

dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu  

i środków psychoaktywnych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

współuzależnionych, udzielanie rodzinom pomocy, w których występują problem 

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przeciw 

przemocy rodzinom, prowadzenie edukacji informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani, przemocy w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w programach pozalekcyjnych. Wspomaganie instytucji, 

stowarzyszeń i wspomaganie os. fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych. Nadzorowanie prowadzenia świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie 

działalności świetlic wiejskich i sal sportowych. Przeciwdziałanie w lokalnym środowisku, 

monitorowanie programów alkoholowych i polityki wobec alkoholu. Programy w szkole: 

warsztaty, programy, zajęcia warsztatowe, ankiety, spektakle teatralne, pogadanki o 

uzależnieniach. Koszty, jakie Gmina poniosła to 6 740 zł, część pogadanek była za darmo. 

Dodała, że w szkole działa sportowy klub sportowy „SOKÓŁ”, koszt realizacji zadania klubu 

sportowego w 2016 roku to 80 000, 00 zł efekty realizacji zadań: rozpowszechnianie 

zdrowego trybu życia, efektywnego wykorzystywania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, 

zaangażowanie rodziców w klub „SOKÓŁ”, ograniczenie patologicznych zachowań u dzieci, 

organizowanie zawodów sportowych oraz innych działań podejmowanych przez klub, który 

liczy ponad 300 dzieci i młodzieży: w stałych zajęciach brało udział około 80-siąt 

dzieciaków. Poinformowała, że odbył się obóz zimowy w ramach dotacji 30 dzieci było na 

obozie. Letni obóz to koszt 26 700, 00 zł, obóz zimowy 28 342, 00zł i wyjazd za 7 140, 00 zł 

orkiestry dętej „MORKA”. Prowadzona jest świetlica opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci 

i młodzieży „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim ul. Osiedlowa 2b. Świetlica czynna jest 

przez 5 dni w tygodniu od godziny 12 do 17. Prowadzona przez Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci Oddział Koszalin, koszt 60 000, 00 zł. Placówka wsparcia obejmuje swoją opieką 

ponad 200 dzieci w wieku 6-18 lat, placówka była skontrolowana pod koniec zeszłego roku i 

wypadła w ocenie, jako bardzo dobra/wzorcowa. W okresie wakacyjnym są organizowane pół 

kolonie wraz z wyżywieniem. Koszt remontu 9 388, 00 zł, drobne remonty 532, 00 zł, zakup 

gier i sprzętu komputerowego do świetlicy 1 599, 00zł, zakup art. spożywczych, nagrody dla 

dzieci i dożywianie dzieci z świetlicy w Ustroniu Morskim 3 681, 80zł, usługi 

gastronomiczne dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 3 050, 10 zł, zakup usług radiowo – 
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telewizyjnych dla świetlicy 1 642, 80zł. Powiedziała, że na teranie gminy działa klub 

promocji zdrowego trybu życia, gdzie są organizowane zajęcia pomocy psychologicznej dla 

osób uzależnionych i dla ich rodzin oraz dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

klub działa w godzinach o 14 do 20 w sobotę od 16 do 18, we wtorki odbywają się zajęcia 

grupy AA, w każdy czwartek przyjmuje psycholog udzielający bezpłatnych porad na temat 

osób uzależnionych i współuzależnionych; zatrudnienie psychologa to koszt 12 000, 00 zł. 

Gospodarzem klubu jest Pani Anna Masiak - koszt zatrudnienia gospodarza na rok to 

21 255, 00 zł. Dodała, że dla osób zagrożonych wykluczeniem do dyspozycji jest 

stowarzyszenie „FENIKS” z lekarzem psychiatrii i psychologiem, koszt roczny 6 000, 00 zł. 

W co drugi czwartek odbywają się posiedzenia Gminnej komisji ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych; odbyło się 26 posiedzeń i wydała 72 postanowienia dot. 

zaopiniowania wniosków składanych przez wnioskodawców o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholową, przeprowadzono rozmowy motywujące z 14 osobami oraz skierowano dwa 

wnioski do sądu osób nadmiernie pijących, prowadzono wyrywkową kontrole sklepów napoje 

alkoholowe- koszt komisji 21 275, 00 zł. W klubie były organizowane uroczystości jak ktoś 

nie pił 5 czy 10 lat czy imprezy świąteczne z rodzinami i terapeutami- koszt 3 274, 00 zł. 

W szkole porad psychologicznych udziela Pan Jacek Pawłowski i koszt roczny to 6 205, 00 

zł; modernizacja placu zabaw przy przedszkolu 40 000, 00 zł. Poinformowała, że wspólnie z 

starostwem, powiatem i innymi Gminami z powiatu Kołobrzeskiego opracowano spot 

internetowy dot. zażywania narkotyków i dopalaczy, koszt tego zadania, uczestnictwa 

 2 000, 00 zł. Gmina brała udział w kampanii pt. „trzeźwy umysł” koszt 1 230, 00 zł. 

Oznajmiła, że Gmina z budżetu wydała ogólnie 363 924, 00 zł a zebrała 451 380, 00 zł i ta 

nadwyżka zostanie zainwestowana w Rusowo w świetlice, ale projekt zostanie przygotowany 

na inne spotkanie.  

 

W załączniku prezentacja przygotowana przez Jolantę Waligóra. 

 

Radny Tomasz Rymaszewski poprosił o zwiększenie puli dla osób niedowidzących z 3 000, 

00zł.  

 

Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej, profilaktyki przeciw alkoholowej i 

uzależnień, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Jolanta Waligóra 

oznajmiła, że Gmina musi się trzymać litery prawa, dla kogo może przeznaczyć pieniądze. 

Może to zostać przekazane z budżetu na zdrowie a to nie bardzo się mieści, to nie są zadania z 

tytułu problemów alkoholowych.   

 

Przerwa 

 

Po przerwie  

 

6. Sprawozdanie opisowe działalności za rok 2016 Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustroniu Morskim.  
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 

gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w oparciu o szereg aktów prawnych. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną, która działa na terenie wsi 

Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia, Kukinka, Malechowo, Sianożęty, Olszyna, Bagicz, 

Gwizd zakres działania Ośrodka wyznacza statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

stanowiący załącznik do statutu do uchwały stosowny z dnia 28.12.2004 roku aczkolwiek, że 

jest to sprawozdanie za rok ubiegły zostało umieszczone jeszcze stary statut z 2004 roku, bo 

na poprzedniej sesji została podjęta uchwała o ujednoliceniu tekstu nowego statutu. Dodała, 

że opierając się na zapisach ustawy Pomocy Społecznej działania pracowników GOPS służą 

wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 

tak, aby umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godnych człowieka. Celem jest 

to, aby w miarę możliwości doprowadzać do usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze 

środowiskiem jak również zapobieganie nowym problemom społecznym rodzącym 

zapotrzebowanie na świadczenia Pomocy Społecznej. Poinformowała, że ośrodek organizuje 

prace z rodzinami przeżywającymi trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, które zamieszkują na terenie Gminy Ustronie Morskie w celu przywrócenia 

im zdolności do wypełniania tych funkcji. Podkreśliła, że świadczenia udzielane były 

wykonywane na wniosek osoby zainteresowanej i przedstawiciela ustawowego lub innej 

osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela urzędu, są takie sytuacje, kiedy 

GOPS podejmuje działania zobowiązujące bez zgody tych osób.  Cały sens pomocy jest 

wtedy, kiedy rodziny chcą współpracować, to jest jednym z warunków udzielania pomocy a 

jest z tym czasem bardzo ciężko. Przyznawanie wszelkich świadczeń w ośrodku następuje w 

formie decyzji administracyjnej i to, co może się nie podobać naszym podopiecznym szereg 

formalności, które trzeba spełnić ubiegając się o pomoc, to są wydatkowane pieniądze 

Państwowe i nie może być żadnych wątpliwości, co do ich zagospodarowania.  Powiedziała, 

że w 2016 roku można było korzystać z różnych form pomocy społecznej materialnej, 

rzeczowej i usługowej, ośrodek uczestniczył w opracowaniu i realizacji lokalnych programów 

zakresu polityki społecznej oraz zapewniał obsługę techniczną zespołowi dyscyplinarnego 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zespół utworzono w 2011 roku po nowelizacji ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownicy socjalni są zobowiązani do pracy w 

ramach procedury niebieskiej karty. W ramach realizacji ośrodek współdziałał z 

organizacjami samorządowymi, rządowymi, stowarzyszeniami zajmującymi się wspieraniem 

rodziny i systemem pieczy zastępczej oraz podmiotami działającymi w obszarze polityki 

społecznej. Oznajmiła, że wykonanie dochodów, jeżeli chodzi o realizacje zadań wg 

klasyfikacji budżetowej plan obejmował zgodnie z uchwałą 15/128/2015 zakładał wydatki na 

poziomie 4 227 311, 59 zł, wykonanie było 4 093 504, 28 zł, co stanowi 95%, nie został 

przekroczony plan budżetowy, w ciągu roku musiało zostać wprowadzonych kilka zmian dot. 

budżetu. Ośrodek Pomocy społecznej to nie tylko zasiłku dla najuboższych, jest realizowane 

bardzo wiele zadań, w ubiegłym roku od kwietnia jest realizowana wypłata świadczeń 

wychowawczych zgodnie z realizacją ustawy o pomocy państwa tzn. 500+ i budżet się 

podwoił, jest wykonywane szereg zadań własnych i zleconych, stypendia szkolne, dożywianie 

dzieci w szkole.  

 

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja. 
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Radny Marek Leciaho zapytał, która to jest sesja, kiedy Rada nie maja sprawozdania.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie pamięta, ale to 

któraś z kolei. 

 

Przerwa  

Po przerwie  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pan Wójt uczestniczył w zebraniu stowarzyszenia 

samorządu S6, co zostało ugrane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że gdy jeszcze był w 

komisji to został wywalczony odcinek do Sławna i on jest niezagrożony, problem jest z 

dalszym odcinkiem Słupsk- Lębork- Gdańsk środki są zarezerwowane na ta drogę, ale tu są 

problemy środowiskowe. Dla Gminy jest najważniejszy odcinek Koszalin- Kołobrzeg- 

Szczecin- Berlin, ta droga dla turystyki jest być albo nie być. Dodał, że w gazecie było 

napisane, że nie będzie funduszy na drugą część inwestycji  

Radny Marek Leciaho zasugerował, aby nie odbywały się spotkania dotyczące dróg S6 i 

S11, ponieważ wszystkie projekty zostają wycofane.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że pieniądze były 

zarezerwowane w budżecie i przyjęte, natomiast jak się ma większość sejmową to można 

zrobić wszystko i można zmienić budżet i zabrać te pieniądze na inne cele. Dodał, że dlatego 

są takie ważne naciski na rząd żeby pokazać, co jest ważne. Droga S11 jest bardzo ważną 

drogą dla gminy, bo ona prowadzi do Poznania. Gminę interesuje dojazd do autostrady w 

Poznaniu, jest to jeden z priorytetów Gminnych. Dodał, że jeżeli przyjdzie dokumentacja od 

Dyrekcji Dróg i Autostrad, w części jest już zrobiona i te dokumentacje już nie zginą i może 

coś się polepszy w kraju i w końcu odcinki, na których Gminie zależy będą realizowane.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt był na spotkaniu w Krynicy Morskiej, 

Związku Miast Polskich, co zostało ustalone.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że stowarzyszenie było 

zakładane w Ustroniu Morskim, wszystkie gminy dbają o infrastrukturę morską i o pieniądze. 

W Kołobrzegu wystąpił problem, że zostało zakazane przez Urząd Morski w Słupsku 

organizowanie imprez na plaży, na szczęście naszej gminy to nie dotyczy. Dodał, że wszelkie 

środki odbudowy infrastruktury, która została zniszczona po huraganie to pieniądze na 

odbudowe są do dyspozycji Wojewody zachodniopomorskiego. Gmina posiada pisma, które 

zostały wysłane, co trzeba zrobić, co odbudować, co gmina by chciała zrobić, ale środków 

jest tak mało, że nie ma, co dzielić.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czemu na delegacje pojechał Pan wójt i Pan Sekretarz, co 

było tak ważnego, że musieli Panowie jechać razem. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wiele osób było z 

sekretarzami lub z osobami pełniącymi inne funkcje. Dodał, że nie był tylko tam z Panem 

Sekretarzem, ale był też w Łebie, Gdańsku i Gdyni, wszędzie nie da się być a spraw jest 

sporo. Powiedział, że jest to kongres, gdzie są przedstawiciele Wojewody, Urzędów 

Morskich, są przedstawiciele samorządów. Oznajmił, że następne takie spotkanie będzie w 

Ustroniu Morskim i będą radni zaproszeni i zobaczą jak to wygląda. 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że na spotkaniu brakowało wielu przedstawicieli, 

Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Polskich 

Kolei. Spotkanie odbyło się bez głównych osób i na dzień dzisiejszy mówi Wójt, że nic nie 

załatwił.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poinformował, że dla Gminy byli 

najważniejsi przedstawiciele. Były prowadzone rozmowy na temat zniszczeniach na Bałtyku i 

w jaki sposób zaradzić temu. Urząd morski nie może poradzić sobie ze wszystkim. Dodał, że 

nie rozumie, dlaczego pieniądze zostały przekazane do Wojewody i nie rozumie, dlaczego 

jest atakowany.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie potrzebnie tak się 

czuje, Radni chcą otrzymać informacje na temat spotkania i dlatego zadają pytania.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski dodał, że pieniądze idą z Ministerstwa, są albo znakowane i 

przekazywane albo wydatkowane przez nich. Poinformował, że Gmina walczy o progi 

zwalniające, refulację i chce zrobić zgodnie z tym, co było mówione na spotkaniach, jeżeli 

chodzi o dworzec o przejazdy PKP, odbędzie się spotkanie i zostanie wszystko ustalone.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że został poruszony temat kolei, było mówione, że ten 

przejazd jest chwilowy i zostanie zamknięty i dlaczego to nie zostało dokonane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poinformował, że ten przejazd powstał 

za czasów Wójta Zielińskiego jak jeszcze nie było nawet drogi, jest ten przejazd 

niebezpieczny, a szczególnie po ostatnich wydarzeniach, trzeba ten przejazd zrobić albo 

zamknąć. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że droga jest odebrana w całości. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że na to pytanie będzie 

później czas.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że był w Warszawie na 

spotkaniu dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego chodziło głównie o wiatraki i nowe 

przepisy, które mają wejść w życie, co jest ważne dla rolników i dla ludzi, którzy mają tam 

swoje ziemie. Powiedział, że ostro zaprotestował, ponieważ ludzie czują się oszukani, bo 

pierwotnie było 500 m a teraz ma być 1500 m, zostało wyliczone, że na 40 % naszej ziemi nie 

będzie można nic budować. 
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8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach Rady podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – dyskusja. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że pisma, które wpływają do 

Rady Gminy są przekazywane Radnym na pocztę. Pierwsze pismo wpłynęło od Baltic Center 

Sp. z o.o. na temat spotkania z Radnymi, kolejne pismo dotyczyło wspólnoty mieszkaniowej 

przy ulicy Osiedlowej, wyjaśnienie i przekazanie intencji. Rada otrzymała pismo dot. 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. uchwały upoważnienia Wójta 

Gminy, wpłynął drogą @ jeszcze wniosek dot. Oficjum Kołobrzeg, w którym były pytania do 

Radnych związanych z projektem uchwały w sprawie zbycia działki gruntu nr 537/3 przy ul. 

Akacjowej w Sianożętach. Przeczytał pytania, 1. w jaki sposób fizycznie ma być rozwiązany 

dostęp do drogi publicznej (którędy)? Droga wewnętrzna urywa się w połowie jej długości, w 

części nie istnieje całkowicie, w części działki drogi wewnętrznej są niezagęszczone wykopy 

po budowie wody i kanalizacji. Gmina nie wykonuje żadnych obowiązków z zakresu 

utrzymania dróg w tym obszarze (nie buduje, nie utrzymuje), a właścicielowi działki, na 

której trwa aktualnie budowa oświadczono, że brak możliwości dowozu materiałów na 

budowę “to jego problem” i że “to jego sprawa i musi sobie jakoś radzić”; 2. w jaki sposób 

prawnie będzie rozwiązany dostęp do drogi publicznej, która droga dla sprzedawanej działki 

jest drogą publiczną w rozumieniu właściwego przepisu, z jakiego konkretnie przepisu rangi 

ustawy lub prawa miejscowego wynika, że właśnie ta wskazana droga jest drogą publiczną w 

rozumieniu właściwych przepisów i z jakiego przepisu, jakiej rangi wynika proponowany 

sposób realizacji prawnego dostępu do drogi publicznej. Dodał, że w piśmie było napisane 

jeszcze, że działka 562 stanowi drogę wewnętrzną a nie publiczną, wójt zbywając 

nieruchomości przy ul. Akacjowej nie dokonał ustanowienia służebności ani zbycia udziałów 

w tej drodze na rzecz nabywców działek budowlanych – zbył działki bez prawnego dostępu 

do drogi publicznej. W zakresie drogi na działkach 561, 115/62,115/55 i 158/2 od sierpnia 

2016 roku nie otrzymałem odpowiedzi, czy została ona skategoryzowana jako gminna droga 

publiczna stosowną uchwałą.  

 
9. Interpelacje i zapytania Radych  

 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że razem z Radnym Tomaszem 

Rymaszewskim brał udział w akcji sadzenia dębów, spotkali tam leśniczego, który podzielił 

się z nimi bolączkami, które go nurtują. Jedną z główniejszych kwestii, jakie poruszał to są 

tablice informacyjne uważa, iż powinny zostać zmienione, bo są już zniszczone a to jakaś 

forma promocji dla Gminy. Dodał, że drugą kwestią jest usuwanie śmieci z parkingu, który 

jest parkingiem dojazdowym do dębów i jako takiego parkingu brakuje, i leśniczy 

zasugerował zrobienie parkingu, ponieważ mówiąc kolokwialnie latem sytuacja jest nie do 

ogarnięcia. Ludzie parkują na drogach dojazdowych do pól, na dworcu kolejowym w 

Bagiczu, z którego powodu jest konflikt z mieszkańcami.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że parking jest sprzątany 

przez GOSIR, a co do parkowania to w dużej mierze zależy od kultury kierowców. Oznajmił, 
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że zapyta się Pana Czachorowskiego jak ta sytuacja wygląda, przydałoby się zrobić parking, 

ale tam został tylko jeden dąb.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski oznajmił, że 

jest sprzątane okresowo, nie jest to obowiązkiem, ponieważ teren nie należy do Gminy. 

Dodał, że po tej rozmowie GOSIR postara się przyjeżdżać częściej.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz dodał, że też ma zastrzeżenia, co do pracy i 

zainteresowania się lasami koło starego Wieniotowa, że nie widział żadnych osób 

państwowych, które by sprzątały ten las. Poprosił Pana Wójta, aby naświetlił tą sytuacje, że to 

jest jakiś problem i wymaga ingerencji. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o skrzynkę pocztową w Sianożętach, która została 

zlikwidowana przy ulicy Lotniczej, było sugerowane w miesiącu październiku, aby ponownie 

ją założyć. Dodał, że jeszcze plac zabaw w Sianożętach, od kilku lat nic się nie dzieje. W tym 

roku nie zostało to wprowadzone nawet do projektu budżetu. Wszystkie miejscowości naszej 

Gminy mają place zabaw, Sianożęty jaka jedyna miejscowość nie mają nic.  Kolejny problem 

to drogi S6 w Rusowie rolnicy, którzy mają bydło z jednej strony będzie gospodarstwo a po 

drugiej łąki. Powiedział, że trzeba zaradzić tej sytuacji, zrobić jakieś przepusty. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Urząd jest w stałym 

kontakcie z rolnikami, którzy mają tam swoje ziemie. Gmina monitoruje tą sprawę, są 

wysyłane pisma i na pewno, jeżeli nie zostanie zamieniona ta działka to zostaną zrobione 

przepusty. W Rusowie odbyło się spotkanie z rolnikami i Dyrektorem został on 

poinformowany o wszystkim. Oznajmił, że to zależy od dobrej woli Generalnej Dyrekcji 

Dróg ewentualnie podjęcie działań przez Agencje Rolną, zamianie gruntu albo zrobi przepust. 

A jeżeli chodzi o plac zabaw to Gmina apeluje do lokalnej do lokalnej grupy rybackiej, bo 

miały się ukazać pieniążki na place jeden plac w Sianożętach a drugi w Ustroniu Morskim, 

niestety nie ma tych pieniędzy i nie wiadomo czy w ogóle będą. Dodał, że jest wiadome, czy 

rybactwo nie zostanie zlikwidowane. Dokumentacja jest i w obu przypadkach, wprowadzić to 

można na najbliższej sesji.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała się czy zostały podjęte konkretne ustalenia dot. przejścia 

dla pieszych w Rusowie, ponieważ koło szkoły zostało ono zlikwidowane. Poprosiła, aby 

pomyślć o przejściu, które by miało sens.  

Sołtys Sylwia Pluta powiedziała, że mieszkańcy wystąpili o przeniesienie przejścia przy 

sklepie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że nie widział tego pisma, ale 

jak się zapozna to odpowie na to pytanie.  

Radna Sylwia Kręglewska poinformowała, że czeka na odpowiedź na najbliższej sesji. 

Dodała, że od wielu lat wałkowany jest temat przekazania dokumentacji wodno-ściekowej i 

służebności na ulicy Górnej, za każdym razem otrzymuje odpowiedź, że pan Lewicki jaki jest 

to wszyscy Radni wiedzą. Zapytała, kiedy został wysłany ostatni monit od Urzędu, żeby 
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przypomnieć się Panu Lewickiemu. Poprosiła, aby Urząd udzielił odpowiedzi na następnej 

sesji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak każdy wie, że z panem 

Lewickim nie ma kontaktu, a jeżeli chodzi o drogi to zawsze można je w drodze sądowej 

ustanowić i tak zapewne się stanie.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, o sprawę rejestrów umów, nie jest 

to aktualizowane, wiele osób przychodzi i składa skargi, że nie ma miejsc przy ośrodku 

zdrowia. Czy jest podpisana umowa z panem budującym przy ośrodku zdrowia, co zagarnął 

teren przy ośrodku.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest chyba zawarta 

umowa z inwestorem, za wynajem tego kawałka mają powstać 4 parkingi. Dodał, że całą tą 

sprawą zajmuje się Pani Ewa Ostrowska. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, o wyjazd do Poznania, w jakim celu 

i co zostało załatwione. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że wyjazd do Poznania dot. spotkania wykonawcy 

studium firmą Armagedon z Panem profesorem i było omawiane ostatnie spotkanie, które 

odbyło się na sali, były zgłaszane uwagi na temat opracowanego studium, w spotkaniu 

uczestniczyli Pan Sekretarz, Pani Ewa Ostrowska i on, jako Radny. Dodał, że w trakcie 

rozmów zostało ustalone, że to studium będzie do pewnej zmiany, do której się dostosuje i te 

zmiany przedstawi.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy był Pan Radny czy członek 

Komisji. 

Radny Andrzej Basarab odpowiedział, że jako członek Komisji Urbanistycznej i jako 

Radny.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że chciał wrócić do tematu parkingu w Bagiczu, 

Pan leśniczy prosił o zrobienie parkingów wzdłuż ulicy Łącznej, bo jeżdżą duże zestawy z 

drewnem z lasu to samochody tam zaparkowane blokują przejazd  

Radny Marek Leciaho zwrócił się do pana Andrzeja mówiąc, że jest w błędzie mówiąc, że 

był na spotkaniu z Armagedonem, jako Radny, ponieważ powinien mieć zgodę organu 

stanowiącego, czyli Rady a taka zgoda nie została wydana.  

Radny Andrzej Basarab odpowiedział, że Radnym jest zawsze i nie ma, że tu jestem osobą 

prywatną a tu fizyczną.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie udzielił Radnemu 

głosu i poprosił Radnego Marka Leciaho o dokończenie wypowiedzi.  
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Radny Marek Leciaho zapytał Wójta, do kogo należy działka 388, jest to trawiaste boisko. 

Dodał, że za tym pytaniem idzie czy na terenie Gminy Ustronie Morskie w Urzędzie Lotów 

Cywilnych jest zalegalizowane lądowisko dla śmigłowców, na dzień 3 kwietnia takich 

lądowisk jest zalegalizowanych 341, a dla śmigłowców 231. Poinformował, że jeżeli teren 

należy do Gminy to ma dalej idące pytanie czy takie lądowisko jest wyposażone zgodnie z 

rozporządzeniem, wskaźniki kierunku wiatru i najważniejsze czy Gmina posiada ratownicze 

lądowisko uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej i czy jest taki plan 

aktualizowany, bo zgodnie z wymogami powinien być aktualizowany raz w roku. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba na ten temat 

porozmawiać z Panem Bolkiem, ponieważ on to przygotowywał, jedno z takich miejsc jest to 

boisko i w Bagiczu też znajduje się takie miejsce. Dodał, że całą odpowiedzialność za 

przyloty bierze na siebie. 

Radny Marek Leciaho odpowiedział, że Pan Wójt nie jest organem o tym decydującym, 

 o tym decyduje Urząd Lotnictwa. Dodał, że na dzień dzisiejszy nawet nie ma takiego 

lądowiska zgłoszonego, pan nie zdaje sobie sprawy z następstw, jakie z tego. Powiedział, że 

była poruszana sprawa Baltic Center, co stoi na przeszkodzie zorganizowania z tym 

podmiotem spotkania, w którym radni mogliby uczestniczyć.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że na komisji czy sesji Rada 

zabrała mu takie prawo. Urząd spotyka się z przedstawicielami w sądzie, a Rada może 

napisać pismo o spotkanie.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że na sesji zapytała wszystkich 

o opinie i odpisała na pismo, że do chwili rozwiązania sądowego nie odbędzie się spotkanie i 

nadal to podtrzymuje chyba, że ktoś z radnych ma takie samo zdanie jak Radny Marek 

Leciaho.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podkreślił swoje stanowiska, a Rada 

dostała pismo i się ustosunkowała.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zasugerował, że nie ma, co dalej 

ciągnąć tej dyskusji.  

Sołtys Sylwia Pluta powiedziała, że drugi rok walczy o docinkę drzew, gałęzi i konarów w 

Rusowie, na całym odcinku drogi powiatowej Strachomino- Rusowo, te gałęzie zagrażają 

komunikacji, jaka tam się odbywa, rolnicy będą mieli problem z przejazdem maszyn. Dodała, 

że gałęzie zasłaniają lampy oświetleniowe. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski dodał, że takie rozmowy zostały przeprowadzone, Pani 

Dyrektor narzeka, że jest 300km dróg i przyjdzie czas na tą drogę.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz oznajmił, że jest nieustający problem chodnika na ulicy 

Polnej, prośba żeby przypomnieć się również w powiecie w tej kwestii. Dodał, że jeszcze 
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przejście dla pieszych na wysokości Marcina Walkowiaka, złożył on podanie do starostwa i 

są problemy, wnioskował o pomoc gminy w sprawie Pana Walkowiaka. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w sprawie chodników na 

ulicy Polnej pani Dyrektor upoważniła go do nadzorowania tej sprawy, zostanie wszystko 

zrobione, część od Wojska polskiego już została zrobiona. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Wójt był na spotkaniu z PKP ze Szczecina. Poprosił 

o interwencję w sprawie przejazdu kolejowego na Dygowo, ponieważ jest w stanie 

tragicznym. Dodał, że na drodze powiatowej przepust, który jest pod drogą jest w opłakanym 

stanie i teraz jest walka, kto ma to naprawiać.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że ma kilka pytań, pierwsze 

dot. Bogusława 14-go, odcinek przy biedronce, kostki wystają na wysokość 2-3cm, są takie 

dwa miejsca gdzie one są wypychane. Poprosił, aby tam zajrzeć i w miarę możliwości 

naprawić. Drugie pytanie dot. płatnych parkingów jest uchwała, która ma być zmieniona, ale 

na razie nie jest w sobotę i niedziele nie będzie pobierana opłata. Dodał, że ma sugestię dot. 

strefy płatnego parkowania, iż bezsensu jest utrzymywanie takich parkingów jak koło 

kościoła GOSiR, które mogą funkcjonować zupełnie na innych warunkach i środki można 

było by pobierać przez cały tydzień. Poinformował, że w dosyć prosty sposób można to 

zmienić ustalając zarządcę i wysokości opłat, jakie będą tam funkcjonować. Trzecie pytanie 

dot. autopoprawki w sprawie ulicy Osiedlowej, cała sytuacja jest mało zrozumiała, ponieważ 

chodnik jest utwardzony i pomysł jest z księżyca uważa jednak, że rozwiąże to problem 50 

rodzin, które tam mieszkają, nie mają gdzie ludzie parkować i stąd pomysł zagospodarowania 

całego terenu, można to rozwiązać na wiele sposobów. Mieszkańcy bloków również się 

zwracali o parking, bo w sezonie nie ma gdzie parkować. Rozwiązań tego problemu jest kilka, 

tylko trzeba usiąść i porozmawiać. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację, ale pan Wójt 

napisał o przedłużenie terminu a już jest miesiąc po. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że w najbliższym czasie 

zostanie wysłana odpowiedź. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska wróciła do tematu parkingów przy Ośrodku 

Zdrowa, że skoro zostało zabrane 50 000, 00 zł to Wójt nie zamierzał budować tego parkingu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostaną przywrócone te 

pieniądze i zostanie to zrobione. Dodał, że ten parking z tyłu jest bzdurą, mieszkańcy go nie 

chcą. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował, że został upoważniony 

do wyrażenia tego zdania przez właśnie mieszkańców. Zostały przedstawione dwa warianty 

wykup i dzierżawa, ale trzeba porozmawiać.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie chce być pomiędzy 

młotem a kowadłem, czyli pomiędzy wspólnotą wojskową a mieszkańcami, postara się 

zaradzić jakoś tej sytuacji. Schody zostaną zrobione, ponieważ kafelki już odpadają, ale 

trzeba zrobić to raz a porządnie. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz poinformował, że w budżecie znajduje 

się remont schodów.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że jest za mało pieniędzy.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że środki budżetu na schody przy 

ośrodku zdrowia to 15 000, 00 zł. 

 

10.  Wolne wnioski. 

Brak. 

11. Zamkniecie sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła XXXII sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 16:10 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


