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PROTOKÓŁ NR XXXII/2012 

 Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE  

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. 

 

Część pierwsza Sesji- robocza. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 

 Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXII uroczystą Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. Powitał Radnych, Sekretarza oraz Skarbnika Gminy, a także 

Sołtysów, Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych. W posiedzeniu udział 

wzięło piętnastu Radnych (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 

Zaproponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2012 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

b) Druk nr 2- zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012- 2025- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

c) Druk nr 3- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

d) Druk nr 4- zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

e) Druk nr 5- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod 

nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji- dyskusja, podjęcie uchwały; 

f) Druk nr 6- stanowienia o kierunkach działania Wójta- dyskusja, podjęcie uchwały; 

g) Druk nr 7- zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

h) Druk nr 8- (A, B, C, D)- ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

i) Druk nr 9- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

3. Zamknięcie części roboczej. 

Radny Andrzej Basarab postawił wniosek o wycofanie z porządku obrad dzisiejszej sesji 

projektów uchwał dotyczących podatku śmieciowego. Ustawodawca pracuje nad zmianami 

ustawy. Może zdarzyć się tak, że uregulowania w tym zakresie nie wejdą w życie od 1 lipca. 

Poprosił, aby przeprowadzić głosowanie nad Jego propozycją. 

Radna Anna Britzen poparła wniosek. 

Głosowanie nad wycofaniem projektów uchwał - druki nr 8 i 9: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych.  

Oddano 15 głosów „za”. 

Rada Gminy jednogłośnie wycofała projekty uchwał  z porządku obrad. 
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 Jako kolejna głos zabrała Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. Poprosiła,                

aby do porządku obrad dołożyć dodatkowy projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków 

budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wyjaśniła,  

iż projekt dotyczy zadania „dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcją 

ograniczenia stref skażeń chemicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej”, które w ramach doposażenia w niezbędny, specjalistyczny sprzęt zostanie 

ukończone w 2013 r. Projekt obejmuje środki w kwocie 50 000 zł. 

Przewodniczący Rady zaproponował umieszczenie przedstawionego projektu w pkt. 2 ppkt. h 

porządku obrad. 

Głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych.  

Oddano 15 głosów „za”. 

Zmiana porządek obrad została przyjęta jednogłośnie. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał w sprawie: 

a) Druk nr 1- zmian w budżecie na 2012 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

b) Druk nr 2- zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012- 2025- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

c) Druk nr 3- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

d) Druk nr 4- zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

e) Druk nr 5- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji- dyskusja, podjęcie uchwały; 

f) Druk nr 6- stanowienia o kierunkach działania Wójta- dyskusja, podjęcie uchwały; 

g) Druk nr 7- zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

h) Druk nr 8- ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają                  

z upływem roku budżetowego - dyskusja, podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie części roboczej. 

 Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z tym, iż na poprzedniej sesji dokonano 

zmiany w budżecie polegającej na przesunięciu środków dysponowanych przez GOPS, 

wprowadza się autopoprawkę w załączniku nr 2 do projektu uchwały druk nr 1 w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2012 rok. Poprawka nie powoduje zmiany ogólnych kwot 

budżetu. 
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 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE: 

a) DRUK NR 1- zmian w budżecie na 2011 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy 

Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna 

DYSKUSJA 

 Radna Anna Britzen zapytała czy choinki zdobiące ronda w Ustroniu Morskim                 

są kupione przez Gminę czy wydzierżawione? Jaki jest koszt? 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że są zakupione i poprosił, aby odpowiedź 

udzieliła pani Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji. 

Pani Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że choinki są zakupione w taki sposób, że przez 

trzy lata są w dzierżawie, a po tym okresie będą własnością Gminy. Dodała, iż nie potrafi 

jednak wskazać w tym momencie dokładnych kwot, zadeklarowała, że przygotuje na piśmie 

odpowiedź. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/214/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

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

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

b) DRUK NR 2- zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012- 2025 

–przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

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

Uchwała Nr XXXII/215/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2012- 2025 została 

przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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c) DRUK NR 3- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – przedstawiła 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka 

DYSKUSJA 

 Radny Stefan Dymański poprosił, aby pani Kierownik pokazała na mapie, w którym 

miejscu dokładnie znajduje się omawiana nieruchomość. 

Ogłoszono przerwę w celu przyniesienia mapy. 

PRZERWA | PO PRZERWIE 

Pani Świecka pokazała mapkę. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/216/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

d) DRUK NR 4- zbycia nieruchomości – przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Wiesława Świecka 

DYSKUSJA 

 Radna Britzen poprosiła, aby wskazać na mapie, którą działkę się sprzedaje oraz gdzie 

znajduje się park linowy. Pani Kierownik wskazała. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE. 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 10 głosów „za” i 5 głosów „przeciw”. 

Uchwała Nr XXXII/217/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie zbycia nieruchomości została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

e) DRUK NR 5- zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod 

nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – przedstawiła Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami Wiesława Świecka 

DYSKUSJA - BRAK 
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GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/218/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

f) DRUK NR 6- stanowienia o kierunkach działania Wójta – przedstawił Sekretarz 

Gminy Tomasz Grobla 

 Pan Sekretarz powiedział, że chodzi o to, aby pan Wójt mógł podejmować działania 

zmierzające do ustalenia wspólnej taryfy. Na Zgromadzeniu Wspólników wszystkie gminy 

zostały zobowiązane do podjęcie takiej uchwały. Dodał, iż cały czas leży na Gminie 

zobowiązanie za rok 2011. Skutkiem podjęcia niniejszej uchwały będzie obniżenie cen                   

za wodę i ścieki, znormalizowanie sytuacji pomiędzy gminami- Miastem i Spółką. Pozwoli  

to na wypracowanie zbliżonych cen do obowiązujących w Gminie i Mieście Kołobrzeg. 

Sekretarz poinformował, że uchwała ma charakter intencyjny. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił dlaczego na Sesji nie jest obecny Wójt Gminy. Powiedział,            

iż Wójt jest na ważnym spotkaniu w Koszalinie u Prezydenta, na które zostali zaproszenie 

wszyscy włodarze Powiatu. Spotkanie dotyczy ustawy śmieciowej.  

DYSKUSJA 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zabrał głos. Powiedział, iż Wójt przekazał Radnym 

wcześniej informacje, że ustalono, iż w 2014 roku obowiązywać będzie już wspólna taryfa. 

Radny zapytał, czy więc ta uchwała nie powinna więc obejmować tylko przyszłego 2013 

roku? 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że dynamika zdarzeń w tym obszarze jest bardzo duża.               

Nie można na razie nic konkretnie zakładać. Poprosił, aby traktować lata 2013- 2014 

umownie. Uchwała jest jedynie zobowiązaniem Wójta do działania. Przygotowywane jest 

porozumienie. Sekretarz dodał, iż zostanie one po ostatecznych poprawkach przedłożone 

Radnym. W styczniu wszyscy wspólnicy znowu zostaną zaproszeni na zgromadzenie. 

 Radny Stefan Dymański poruszył temat porozumienia, którego jak stwierdził, Radni do 

tej pory nie poznali. Być może tam jest klucz, który mógłby popchnąć sytuacje do przodu.              

Jest to dokument, na który każdy czeka. Radny powiedział, iż ma nadzieje, że będzie                   

to tematem dyskusji poszczególnych rad gmin i miasta. To porozumienie może doprowadzić 

do działania do ustalenia wspólnej taryfy. Radny dodał, iż jeżeli dalej niejasne jest to co 

należy zrobić, aby dojść do wspólnej taryfy to przyszły rok może być dziwny i niepewny. 

Sekretarz Gminy powiedział, że wszystko idzie na dobrej drodze. Porozumienie zostało 

przekazane do wszystkich wspólników. Dodał, iż nie możemy jednak brać odpowiedzialności 

za działania Burmistrza Gościna. Ostatni kształt porozumienia zostałby już zatwierdzony, 
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gdyby nie działania Gościna. Teraz prawdopodobnie porozumienie trzeba będzie zmienić,           

niewiadomo co wspólnicy ustalą w styczniu. Może Gmina Gościno wycofa się z apelacji. 

Następnie Sekretarz dodał, iż Wójt nie podejmie się sam podpisania porozumienia                     

bez konsultacji z Radą. 

 Radna Britzen stwierdziła, że Wójt nie potrzebuje zgody Rady na podejmowanie 

działań na rzecz dobra gminy, czy finansów gminy. Jest to wymuszenie od Wspólników jeżeli 

chodzi o tą uchwałę, żeby czuli się bezpiecznie, chcą mieć pewność, że rady wiedzą, iż mają 

zobowiązania i wcześniej czy później uregulują je. Radna dodała, że nie trzeba upoważniać 

Wójta w jakim kierunku ma działać. Zapytała czy to nie jest wywieranie presji, aby podjąć              

tą uchwałę? 

Sekretarz odpowiedział, iż Wójt chce działać przejrzyście, chce wszystkie działania 

podejmować razem z Radnymi. Dodał, że nie było żadnego nacisku, wszyscy                               

na Zgromadzeniu jednogłośnie zgodzili się na to. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/219/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

g) DRUK NR 7- zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie – 

przedstawił Przewodniczący Rady Gminy. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy Ustronie Morskie została 

przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

h) DRUK NR 8- ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają 

z upływem roku budżetowego – przedstawiła Skarbnik Gminy. 

DYSKUSJA – BRAK 
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GŁOSOWANIE. 

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

Uchwała Nr XXXII/221/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Ustronie Morskie            

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2012 nie wygasają z upływem 

roku budżetowego została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 3. ZAMKNIĘCIE SESJI. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że przed Sesją został poproszony o możliwość 

wystąpienia przez pana Jerzego Osiora. Udzielił więc głosu mieszkańcowi (wystąpienie 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Basarab. Podziękował panu Osiorowi za wystąpienie, 

następnie podziękował również Radnym za ten rok. Radny poprosił, aby zrzec się 

styczniowych diet na cele charytatywne, Przewodniczący i sołectwa zdecydują no co pójdą 

pieniądze. Radny poprosił, aby zagłosować czy Radni zgadzają się na to. 

Radny Stanisławczyk odpowiedział, iż idea jest szczytna, ale uważa, że nie ma potrzeby 

głosowania nad tym. 

Radny Basarab odparł, że to nie wstyd podnieść rękę. 

Radny Dymański powiedział, że popiera pomysł, ale sam chciałby zdecydować                             

na co przeznaczy środki. Dodał, iż wspólne głosowanie nie jest potrzebne. 

Radna Britzen również zgodziła się, żeby kontynuować taką akcję. Dodała, iż podsumowując 

ten rok uważa, że zakup komputerów na świetlice, które bardzo zadowoliły dzieci był 

naprawdę wielkim darem i pięknym celem. 

Radna Irena Krawczyk zapytała czy na dzisiejszą Sesję byli zaproszeni pan Dyrektor GOK-u 

i GOSiR-u? Przewodniczący Rady odpowiedział, że tak. Radna kontynuowała. Powiedziała, 

że szkoda, że nie ma pana Dyrektora GOSiR-u. Na pewno podziękowałby za to co zostało 

zakupione za diety – dwa zegary, dwa wentylatory i myjka na basen. 

Przewodniczący wyjaśnił, iż pan Dyrektor GOSiR-u jest z Wójtem na spotkaniu, więc jest 

usprawiedliwiony. Dodał, że fakt jest taki, iż Rada miała intencję wydawania tych pieniędzy 

w jednym kierunku, jednak pomysły się różniły. Sama idea jest jak najbardziej słuszna.                

Na pewno efekt byłby większy gdyby wszystkie pieniądze poszły na jeden cel. 

Przewodniczący zaproponował, że jeśli będzie taka wola to przy najbliższej okazji wspólnego 

posiedzenia komisji podjąć ten temat. 

Sekretarz Gminy podziękował w imieniu Urzędu panu Jerzemu Osiorowi za miłe słowa. 
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 Przewodniczący Rady zamknął część roboczą XVIII Sesji Rady Gminy. 

Czas trwania posiedzenia: 11
00

- 12
20 

Miejsce obrad: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Część druga Sesji- uroczysta. 

 

Godzina rozpoczęcia uroczystości: 13
00

 

Miejsce: Ośrodek Wczasowy „Korab” w Ustroniu Morskim 

 Przewodniczący Rady otworzył część uroczystą XXXII Sesji Rady Gminy.                 

Powitał wszystkich zgromadzonych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. Następnie wygłosił przemówienie: 

Wysoka Rado! 

Szanowny Panie Wójcie! 

Drodzy Goście! 

 

Przypadł mi w udziale, po raz kolejny, zaszczyt podsumowania mijającego roku. 

Dokładnie w dniu 1 grudnia br. upłynęła połowa pracy Rady VI kadencji.  

Był to trudny rok, jednak należy podkreślić, że zarówno działalność Rady Gminy  

jak i pracowników Urzędu na rzecz rozwoju naszej społeczności przynosi wymierne rezultaty.             

Jednym z takich widocznych efektów jest długo wyczekiwana inwestycja 

 tzw. droga Gwizd-Grąbnica, która cieszy nie tylko mieszkańców sołectwa Gwizd, ale także 

rolników , którzy dzięki tej drodze będą mogli dojechać do swoich pól i upraw. Również 

ważnym wydarzeniem był I etap budowy ulicy Polnej wyremontowanej w ramach 

partnerskiego porozumienia gminy Ustronie Morskie z powiatem kołobrzeskim. W ramach 

tego zadania wykonano nową nawierzchnię drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. 

Środki na kolejny etap zgodnie z umową zostały zabezpieczone w budżecie gminy                   

na 2013 rok. 

Istotny fakt stanowi także uchwała z 26 marca w sprawie przystąpienia                             

do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ustronie Morskie. Celem projektowanej zmiany jest uwzględnienie 

uwarunkowań wynikających ze zmian stanu prawnego oraz rosnących wymagań 

środowiskowych i aktualizacja zadań służących rozwojowi gminy.   

  25 października podjęliśmy uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu zgodnie              

z nową ordynacją wyborczą. Również na tej sesji została powołana komisja statutowa Rady 

Gminy, która zajmie się analizą i opracowaniem nowego statutu Gminy Ustronie Morskie. 

Czasami radni wypowiadają swoje stanowisko nie uchwalając bądź nie podejmując 

uchwały. Tak się stało na  sesji 12 marca w sprawie uchwały dotyczącej zatwierdzenia taryf 

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze 

Gminy Ustronie Morskie, gdzie radni wyrazili swoją dezaprobatę dla monopolistycznych 

zapędów spółki wodno - ściekowej oraz nieuzasadnionych propozycji i obciążeń                           

dla mieszkańców gminy.  
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Dzisiejsza sesja w części roboczej, na której zdecydowaliśmy się wycofać projekty  uchwał 

dotyczących wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 

i ustalenia stawki tej opłaty,  stanowi formę wyrażenia niezadowolenia 

 z propozycji zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła 

w życie z dniem 1 stycznia 2012 oraz narzucaniu na samorządy nieprzemyślanych zadań. 

Mamy nadzieję, że prace trwające w resorcie ochrony środowiska wniosą nowe rozwiązania, 

które nie będą budziły tyle emocji  

i niezrozumienia co obecne i przyniosą pozytywne rozwiązanie problemu.  

Rady Gminy nie zmieniła wysokości podatków na rok 2013, w tym najważniejszego – 

podatku od nieruchomości, pozostawiając na poziomie 2012 roku. Uchwałą z dnia                       

29 listopada obniżyła cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego  

o ok.30%  

W dniu 20 grudnia uchwalono budżet gminy na 2013 r. w wysokości 28 239 597 zł, 

który pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy należy uznać za proinwestycyjny, gdzie 

ponad 6,5 mln zł przyszłorocznych wydatków to pieniądze na inwestycje. W 2013 r. roku 

wykonane zostaną m.in. nowe zejścia na plażę, place zabaw i inwestycje drogowe. 

Był to rok intensywnej pracy Rady Gminy: 

- odbyło się 14 sesji, na których podjęto 109 uchwał, komisje Rady pracowały na 44 

posiedzeniach, 

- Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli sprawdzających, 

ogólna frekwencja udziału w pracach Rady wyniosła 78,8%. 

Świadczy to o dobrym i rzetelnym podejściu do wykonywanych obowiązków jako 

radnych. 

 Przez cały rok trwała żmudna, merytoryczna praca, która nie zawsze przynosi takie 

efekty, na jakie społeczeństwo oczekuje. 

  

Szanowni Państwo! 

Podsumowując ten mijający Rok chciałbym serdecznie podziękować Koleżankom                 

i Kolegom Radnym za trudną i nie zawsze wdzięczną pracę na rzecz naszej społeczności,                

za poświęcony czas. Dziękuję serdecznie Państwu za udział w życiu naszej Gminy, 

stowarzyszeniom i lokalnie działającym kołom za wkład w podnoszenie atrakcyjności naszej 

miejscowości i aktywowanie różnych grup społecznych. Podziękowania za współpracę                    

i zaangażowanie składam Panu Wójtowi, Pani Skarbnik, Panu Sekretarzowi                          

oraz Kierownikom Referatów i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Dziękuję bardzo 

naszym sołtysom za włożony trud, za wiele cennych inicjatyw, za rozbudzanie świadomości 

społecznej. Dziękuje również lokalnej prasie, bo w moim odczuciu taką rolę pełni ustrońskie 

forum internetowe, opisując i oceniając nasze działania wpływa na podnoszenie świadomości 

i jakości życia publicznego w naszej miejscowości. 

  Kończąc swoje wystąpienie chciałbym życzyć Państwu,  żeby Nowy 2013 Rok  był                   

to rok wyjątkowy i niezapomniany. Życzę  wiele zdrowia, spokoju i pogody ducha,  aby każdy 

dzień niósł szczęście i siłę. Życzę wzajemnego zrozumienia, pomyślności oraz spełnienia 

pragnień i postanowień, aby udało się zrealizować wszystkie plany, nawet te wydające się 

abstrakcyjne. Życzę, aby rok 2013 był to rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił 

zamierzenia i dążenia zarówno zawodowe jak i społeczne, by przyniósł wiele satysfakcji                  

z własnych dokonań. 

Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy. Wytłumaczył dlaczego chwilowo nie ma Wójta 

Gminy. Następnie podziękował wszystkim jednostkom, Radzie Gminy, pani Skarbnik oraz 

sołtysom za pracę w 2012 roku. Dodał, iż w 2013 roku trzeba nastawić się na niewiadomą              
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w obszarze budżetu pomimo dalekosiężnych planów inwestycyjnych i remontowych.                

Po tych słowach życzył zgromadzonym wszystkiego dobrego w Nowym Roku. 

Pani Mariola Ostrowska Dyrektor Zespołu Szkół również złożyła życzenia wszystkim 

zgromadzonym w imieniu wszystkim dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy. 

Pan Mieczysław Burzyński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej podziękował 

za zaproszenie na Sesję i złożył zgromadzonym noworoczne życzenia. 

Pan Roman Biernacki Komendant Straży Granicznej także podziękował za zaproszenie oraz 

bardzo dobra współpracę, po czym życzył wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. 

 Przewodniczący Rady zamknął XXXII Sesje Rady Gminy Ustronie Morskie. 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Aneta Matuszewska 


