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 PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 30 MAJA 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXIII Sesję Rady 

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

gminy, Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Pana Pawła Hryciów, 

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

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum (nieobecny 

Radny Marek Iwańczyk). Powiedziała, że druk w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego jest drukiem nr 7 zaproponowała przeniesienie tego druku, jako druk nr 1 

oraz wprowadzenie, jako druk nr 12 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane 

ze sprzedażą działek gruntu przy ul. Akacjowej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przed sesją odbyła się komisja wspólna i 

w imieniu Pana Wójta wnioskował o uzupełnienie porządku obrad o świeżo pozytywnie 

zaopiniowany projekt w sprawie zbycia nieruchomości – działki przy ul. Bogusława XIV 

działka 225/1 i 225/2. Dopowiedział, że gmina mogłaby po sesji rozpocząć całą procedurę 

związaną ze sprzedażą.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wprowadza się druk 

nr 13 w sprawie sprzedaży działek 225. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał Mecenasa, czy bez 

powiadomienia skarżącego wprowadzenie do porządku sesji projektu uchwały jest właściwą 

formą.  

Radna Marzena Molcan dodała, że Pani Przewodnicząca pismem powiadomiła Pana 

Grzegorza Pytlocha, że skarga rozpatrzona 30 maja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że takie pismo zostało 

wysłane. 

Radny Zenon Wajgert zgłosił wniosek o wycofanie druku nr 5 w sprawie zbycia działki 

1084, która była wielokrotnie omawiana z opinią negatywną.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że we wniosku jest brak uzasadnienia, dlaczego ta 

uchwała zostaje wycofana. Dodał, że w dniu dzisiejszym na komisji wspólnej nie 
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rozpatrywano druku nr 5. Oznajmił, że chciałby usłyszeć argumenty, czy uzasadniony jest 

wniosek, ponieważ nie można mówić, że było kilkakrotnie rozpatrywane na komisjach i 

zawsze było negatywnie. Podkreślił, że jeżeli zawsze będzie się wycofywać projekty 

uchwał, które mają przynieść po zrealizowaniu sprzedaży dochody do budżetu, a 

oczekiwania społeczeństwa na realizację zadań są duże. Prosił o przedstawienie członkom 

rady, jakie jest uzasadnienie realne, ekonomiczne. Wnioskował do Przewodniczącej, aby 

wnioskodawca uzasadnił, dlaczego chce wycofać z porządku obrad projekt uchwały nr 5  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że każdy z materiałami się zapoznał i aby nie 

przedłużać prosi o poddanie wniosku pod głosowanie.  

Radny Andrzej Basarab apelował, aby odejść od systemu – koniec, zamykamy dyskusję 

przechodzimy do głosowania, bo mamy większość. Dodał, że uważa, że wnioskodawca jest 

odważny i może powiedzieć publicznie, dlaczego wycofuje projekt uchwały, a nie tylko 

korzysta z większości i chce zamykać pozostałym członkom usta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że został złożony 

wniosek, trzeba go przegłosować. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że przed głosowaniem chce usłyszeć uzasadnienie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uzasadnieniem był 

to, że cały czas projekt miał opinię negatywną, nie było pozytywnej opinii na komisjach.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie musi być opinia pozytywna, aby projekt 

znalazł się w porządku, ponieważ Wójt posiłkuje się tylko opinią i może przedstawiać 

projekt z opinią pozytywną i negatywną.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy ta działka ma dostęp do drogi publicznej. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że takie uzasadnienie to żadne uzasadnienie. Dodał, 

że działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie posiada, bo działka 1033 nie jest w tym 

projekcie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w 

poprzednich kadencjach opinie komisji były respektowane. Rzadkością było, że wniosek, 

który nie miał opinii pozytywnej trafiał na sesję. Dodał, że dzisiaj tradycją jest, że wszystkie 

wnioski, które nie mają opinii pozytywnej są na sesji. Powiedział, że ten wniosek 

kilkakrotnie był omawiany na komisji, uzasadniane było, dlaczego radni nie są za nim. 

Poinformował, że głównie chodzi o walory środowiskowe tego terenu. Podkreślił, że są za 

zachowaniem naturalnej części Ustronia i rozwijaniem tego w strefę rekreacyjną niż 

zabudowywanie. Powiedział, że jest wystarczająco dużo terenów, które nie są porośnięte 

zielenią, nie stanowią naturalnej wartości jak w przestrzeni, o której mowa. Oznajmił, że 

wniosek formalny wg statutu jest jeden głos za, jeden przeciw i kończy się dyskusję.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest sporo inwestycji do zrealizowania i w 

związku z tym szuka dochodów do budżetu. Dodał, że Gmina znalazła się na pierwszym 

miejscu w całym województwie zachodniopomorskim i dostała dofinansowanie do drogi 

Grąbnica, dlatego też chce uporządkować wszystkie gruntówki. Oznajmił, że jeżeli będzie 

się unikać dochodów poprzez takie działania to nic się nie zrobi, a jest sporo do zrobienia. 

Nie jest to jedyna droga realizowana, ponieważ Gmina chce uporządkować drogi, na które 

wydaje mnóstwo pieniędzy na naprawy szczątkowe i nic to nie daje. Jest planowana droga w 

Sianożętach, a nie ma z czego tego realizować. Podkreślił, że gmina musi dochody 

wypracowywać. Poinformował, że droga do tej posesji jest wrysowana 3 czy 4 lata temu, 

jest druga droga, którą wydzieliło Ministerstwo Obrony. Powiedział, że każdy ma prawo do 

wypowiedzi i nie można nikomu zamykać ust. Apelował, aby Radni pozwolili mu działać, 

ponieważ myśli, że jakieś zrozumienie powinno również nastąpić, aby gmina mogła pójść 

do przodu. Plan dot. tej nieruchomości został przyjęty w 2010 roku i dopuszcza tam 

rozbudowę.  

GŁOSOWANIE – wniosek Radnego Wajgerta o wycofanie druku nr 5 z porządku 

posiedzenia: 

Oddano 7 głosów „za”, 6 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie większością głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że następuje zmiana, 

druk nr zostaje wycofany, druk nr 7 przechodzi na 1, 1 na 2, 2 na 3, 3 na 4, 4 na 5, 5 

wycofany, 6 zostaje jako 6, 7 bez zmian, 8, 9, 10, 11, druk nr 12 projekt komisji rewizyjnej, 

nr 13 sprzedaż działka 224. 

GŁOSOWANIE – wprowadzenie druku nr 12 w sprawie skargi do porządku obrad: 

Oddano 14 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie. 

GŁOSOWANIE – wprowadzenie druku nr 13 w sprawie zbycia nieruchomości 225/1 

i 225/2: 

Oddano 14 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie. 

GŁOSOWANIE – przyjęcie porządku posiedzenia po zmianach:  

Oddano 14 głosów „za” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie jednogłośnie. 

 

c. przyjęcie protokołu nr XXXI z XXXI sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 

marca 2017 roku; 

Brak uwag. 
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Oddano 10 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Denis Tomala 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Marek Leciaho 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 

Protokół został przyjęty większością głosów.  

 

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

informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał 

(załącznik do protokołu). Poinformował, że został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na 

przebudowę ulicy Okrzei II etap, kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na 

sfinansowanie zamówienia to 180 000, 00 zł, kwota najniższej oferty 394 705, 13 zł – 

wpłynęły 3 oferty do przetargu, umowa została podpisana z firmą „MAGRO” i trwa 

realizacja zadania. Powiedział, że drugie postępowanie na udzielenie zamówienia 

publicznego to „Budowa miejsc postojowych w Ustroniu Morskim” podzielone na dwie 

części, gdzie część I zamówienia to parking za Urzędem, część II to parking przy ul. 

Jantarowej. Dodał, że postępowanie jest w toku, na każdą z części wpłynęły po 4 oferty, 

kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na całość zadania to 145 000, 00 zł, 

najniższa cena na I część zaproponowana przez firmę Zdzisław Drywkowski natomiast 

najniższa cena zaproponowana na II część to 46 043, 22 zł. Nadmienił, że do zmian 

budżetowych Pani Skarbnik będzie przedstawiała jest również zabezpieczenie brakującej 

kwoty na udzielenie zamówienia publicznych. Przedstawił stan realizacji zadań: 

 przebudowa drogi Grąbnica - zadanie, które uzyskało dofinansowanie i ulokowało 

się na pierwszym miejscu w województwie – dofinansowanie do przebudowy dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych – zadanie w trakcie realizacji – trwa procedura 

przetargowa; 
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 realizacja programu azbestowego dla gminy – w trakcie realizacji – planowany 

termin zadania do 30.11 – zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych z 

Funduszu Ochrony Środowiska; 

 budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie termin do 30 

czerwca; 

 budowa miejsc postojowych za Urzędem i budowa miejsc postojowych ul. Jantarowa 

– procedura przetargowa w trakcie realizacji; 

 bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie dróg gminnych – w trakcie realizacji- 

udało się zrobić w ramach zbyt małych środków w budżecie i prac bieżących, 

utrzymaniowych ul. Liliową, Wczasową, Kwiatową, Jaśminową, Różaną, Chabrową, 

Turystyczną, Słoneczną – prace równiarki, Osiedlową, Łąkową, Bogusława XIV, 

część Gwizdu i ul. Malechowską,  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Wójt będzie prosił o zabezpieczenie 

środków, ponieważ zostało do zrobienia całe Rusowo – uzupełnienie nawierzchni 

asfaltowej, dziur koło Pani Britzen, zostaje niezrobiona Kukinia, ul. Akacjowa – nie udało 

porozumieć się z firmą, która robiła wykonawstwo. Wodociągi wzięły ciężar na siebie. 

Gmina wykona prace wykonawcze przy użyciu materiału przekazanego przez MWIK , 

Gmina chce pociągnąć ten ślad do swoich działek, które Pan Wójt chce wystawić na 

sprzedaż – litera T w stronę drogi krajowej.  Dodał, że ma informację, że dojazd techniczny 

- Akacjowa do 15 czerwca powinna być zrealizowana, ale zależy to od dzisiejszych zmian w 

budżecie. Do realizacji jest ul. Wrzosowa, Malechowska, gdzie nabywcy spoza gminy 

pokupowali działki i nie ma dnia, aby dopytywali, kiedy będzie robiony odcinek dojazdowy. 

Poinformował, że jest problem z realizacją ul. Olszyna i pracami rekonstrukcyjnymi na 

odcinkach, ponieważ firma INFRABUD, która była wykonawcą upadła i jedyne, co można 

zrobić to przegląd przy udziale inspektora nadzoru, jest suma gwarancyjna do 

zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy. Powiadomił, że jeśli chodzi o przetargi na 

nieruchomości w tym czasookresie, to Pan Wójt dokonał transakcji sprzedaży dwóch 

działek pod trafostację na ul. Akacjowej 618 i 537/1 – położenie linii napowietrznej pod 

ziemie – sprzedane zostały za kwotę 8484, 00 zł – pow. 31 m² i 27 m². Przypomniał, że 

gmina miałaby większe dochody, były wystawione na sprzedaż działki na ul. Górnej do 

sprzedaży, gdzie Radni na przedostatniej sesji wycofali te działki ze sprzedaży. Dodał, że na 

dzień dzisiejszy jest postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Po rozpoznaniu 

zawiadomieniu Pana Grzegorza Pytlocha w sprawie postanowienie odmówienia wszczęcia 

śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień w dniu 15.10.2015 roku przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie przez wydanie decyzji dot. podziału działek przy ul. Górnej i Akacjowej. 

Dodał, że oceniając poczynione ustalenia stwierdzić należy, że brak jest podstaw o 

przyjęcia, że zachowanie Wójta Gminy wypełniło znamiona czynu z art. 231 KK, ponadto 

działki powstały w wyniku podziałów, posiadają dostęp do drogi publicznej poprzez drogi 

wewnętrzne działki nr 996 i nr 1019 stanowiące własność gminy. Ewentualne zmiany co do 

własności drogi wewnętrznej mogą w każdym czasie zostać przez strony ustalone w wyniku 

umowy bądź procesu cywilnego. Brak jest podstaw, że doszło do przekroczenia uprawnień 
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przez Wójta Gminy Ustronie Morskie przez wydanie decyzji podziałów działek 361/1, 

361/4, 446/14 i następnie sprzedaży powstałych w wyniku tego podziału działek. W 

okolicznościach niniejszej sprawy nie można przyjąć, że zachowanie Wójta wypełniło 

znamiona art. 296 KK, nie sposób było uznać, że zamiarem było spowodowanie skutku w 

postaci znacznej lub wielkiej szkody majątkowej bądź spowodowania bezpośredniego 

niebezpieczeństwa wyrządzenia takiej szkody. Przypomniał, że wadia na nieruchomości 

spłynęły i blisko milion złotych przeleciało koło nosa. Gmina będzie procedować 

o przywrócenie działek do sprzedaży, a Pan Wójt liczy na to, że uda się znaleźć znowu 

nabywców. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że sprawozdanie 

z wykonania uchwał mija się z celem, ponieważ nie jest to sprawozdanie z wykonania 

uchwał, a z uprawomocnienia się tych uchwał, co każdy z Radnych może znaleźć w bip czy 

Dzienniku Urzędowym. Dodał, że jeśli jest jakaś uchwała wadliwa, to Rada bardzo szybko 

dostaje informację z nadzoru, żeby ja poprawić. Wnioskował, aby wprowadzać punkt ten 

kwartalnie, aby Wójt miał możliwość przedstawić czy działki zostały sprzedane, czy został 

podpisany akt notarialny, czy inne sprawy zostały zrobione, albo zupełnie z tego 

sprawozdania zrezygnować. 

3. Głos mieszkanców. 

Brak. 

4. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski podziękował Prezesowi MWIK za przybycie. Powiedział, 

że na ostatniej sesji była prośba, aby Pan Prezes uczestniczył w sesji i powiedział, o co 

chodzi.    

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dokładnie projekt uchwały był 

omawiany. Odczytał projekt uchwały. 

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów podziękował za zaproszenie. Dodał, że jak będzie 

taka potrzeba może być na każdej sesji. Podkreślił, że bardzo wnikliwie przysłuchiwał się 

rozmowie w sprawie inwestycji. Oznajmił, że jest bardzo zadowolony, że gmina idzie w 

odpowiednim kierunku. Wnioskował, aby spotykać się częściej, ponieważ gmina Ustronie 

Morskie jest bardzo atrakcyjna. Miast Kołobrzeg nie ma możliwości rozwoju w takim 

stopniu jaki ma Ustronie Morskie, bardzo duże zainteresowanie jest miejscowością 

Wieniotowo i ul. Lotniczą, gdzie są inwestorzy, którzy są gotowi zrobić sieć. MWIK jest na 

etapie rozmów i inwestorem, są zebrane pełnomocnictw właścicieli, współwłaścicieli 

działek przy ul. Cichej. Na całym obszarze aż do Wieniotowa będzie projektowana jedna 

sieć wodociągowo kanalizacyjna. Nie pozwolono inwestorowi zrobić kawałka sieci, aby 

później się nie martwić, jaka sieć będzie wdrążana w kolejnych etapach. Dopowiedział, że z 
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jego informacji wynika, że ma tam powstać 5 hoteli, żeby mogły powstać trzeba 

przeprojektować i wybudować sieć wodociągową i to inwestor zadeklarował się, żeby 

zrobić. Drugą inwestycją, którą MWIK wzięło na siebie i miało zaplanowaną w WPI i 

będzie ona wprowadzona na lata kolejne jest to zwiększenie średnicy sieci kanalizacyjnej, 

gdzie ścieki płyną z Ustronia Morskiego, części gminy Dygowo i części gminy Kołobrzeg 

poprze strefę uzdrowiskową. MWIK ucieka ze strefy uzdrowiskowej, ponieważ nie jest w 

stanie przyjąć większej ilości ścieków. Powiedział, że każda inwestycja, którą MWIK 

będzie robiło z Miastem Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg czy Gminą Ustronie Morskie czy z 

Gminą Gościno jest to wspólny interes. Dodał, że przebudowę ul. IV Dywizji MWIK robi z 

Gminą Gościno, jest to wspólny interes, ponieważ MWIK wykłada mniejsze pieniądze, bo 

nie robi podbudowy, asfaltu, ponieważ te koszty bierze na siebie gmina, a MWIK ponosi 

koszta wymiany sieci kanalizacyjnej, wykopania gruntu, aby gmina Gościno mogła zrobić 

sobie porządek z deszczówką. Oznajmił, że wspólne działania będą służyły nie tylko 

mieszkańcom, ale też gminie. Przypomniał, że porozumienie zostało zawarte w 2013 roku i 

gmina Ustronie Morskie od tego czasu w nim funkcjonuje, nic się dla gminy nie zmienia 

prócz tego, że dołącza gmina Gościno. W momencie, kiedy Ustronie Morskie przystąpiło do 

porozumienia skorzystało na tym, że cena wody i ścieków obniżyła się o 2, 84 zł, przez 

okres 5 lat od 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku – tak jest przyjęta taryfa, nie było 

podwyżki cen ani na wodę ani na ścieki na całym obszarze objętym porozumieniem, taka 

podwyżka była w Gościnie, ponieważ byli rozliczani w inny sposób. Sytuacja na obecną 

chwilę się ustabilizowała, nie ma obaw, że koszty Gościna będą wpływały na koszty 

działalności spółki. Założenia spółki są takie, że porozumienie nie będzie miało wpływu na 

kwestie cen. Poinformował, że wchodzi nowa ustawa prawo wodne, na dzień dzisiejszy nie 

wiadomo dokładnie, co będzie od 1 stycznia 2018 roku, bo ustawa jest w tej chwili po 

pierwszym czytaniu w sejmie. Dodał, że prawdopodobnie do 2019 roku nie będzie 

podwyżki opłat środowiskowych, które spółka płaci do Urzędu Marszałkowskiego, spółka 

będzie płaciła do nowej instytucji „Wody Polskie”. Mówi się o założonych stawkach opłaty 

zmiennej, czyli liczonej od każdego metra sześciennego wody, nikt nie powiedział o 

opłatach stałych, zostanie wprowadzony tzw. abonament. Nie będzie tak jak do tej pory 

tylko trzech taryf: gospodarstwo domowe, jednostki – firmy produkcyjne i pozostali, czyli 

szkoły, przedszkola itd. W tej chwili zgodnie z ustawa trzeba wyłonić grupy taryfowe, na 

których cel będzie woda spożytkowana, czyli koszty rozłożą się na więcej grup. Podkreślił, 

że nie wie, jaka będzie stawka opłaty, ale jeśli będzie więcej grup mieszkańcy tego nie 

powinni odczuć. Powiedział, że będzie wiadomo dopiero, kiedy ustawa wejdzie w życie. 

Poprosił o podjęcie uchwały, żeby spółka mogła dalej funkcjonować jak funkcjonuje. 

Podkreślił, że jest członkiem zarządu i ma prowadzić spółkę tak, żeby spółka miała płacone 

bieżące rachunki za energie elektryczną, wynagrodzenie pracowników, zusy, podatki itd. W 

momencie, kiedy w 2011 roku był zatarg o opłaty, spółka musiała ograniczyć koszty 

remontowe i inwestycyjne. W 2013 roku, kiedy weszło porozumienie sytuacja spółki 

poprawiła się na tyle, że mogła poczynić duże inwestycje. W 2013 roku na terenie gminy 

Ustronie Morskie zmodernizowano dwie przepompownie P1 i P3 na kwotę 724 000, 00 zł, 

w 2015 roku dokonano modernizacji sieci wodociągowej, renowacji sieci kanalizacyjnej, 

projekty na ul. Akacjową, Zieloną, Wiejską, wybudowano wodociąg pomiędzy Olszyną a 

drogą krajową 11 – kwota 703 000, 00 zł, w 2016 roku kolejna inwestycja to ul. Akacjowa, 
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ogrodzenie stacji uzdatniania wody w Bagiczu, dokumentacja techniczna na przebudowę 

sieci Olszyna Bagicz, II etap dokumentacja techniczna na sieć wodociągową pomiędzy 

Sianożętami, Kukinią, a Rusowem - całość inwestycji 263 000, 00 zł. Powiedział, że za I 

kwartał 2016 faktury weszły na rok 2017 – renowacja sieci kanalizacyjnej na całym 

obszarze Ustronia Morskiego i Sianożąt łącznie 1 172 000, 00 zł. Spółka w latach 2013-

2017 wykonała inwestycje na obszarze gminy Ustronie Morskie na 2 843 000, 00 zł. 

Kolejny obszar, gdzie w tej chwili jest inwestycja realizowana to sieć, która była w bardzo 

złym stanie pomiędzy ujęciem wody w Bagiczu, miejscowością Olszyna – II etap – 2, 6 km 

- wartość inwestycji 1 494 000, 00 zł netto. Zaletą porozumienia jest to, że Panowie 

Wójtowie, Pan Burmistrz i Pan Prezydent poprzez Radnych i mieszkanców do października 

swoje zapotrzebowanie, spółka filtruje wszystkie potrzeby, nadaje priorytet i wprowadzają 

do WPF. Starają się, aby w pierwszej kolejności były robione inwestycje najbardziej istotne 

dla danej gminy, ponieważ nie wyobraża sobie, żeby nie była wybudowana sieć między 

Bagiczem, a Olszyną, ponieważ było tam mnóstwo awarii. Spółka musiała znaleźć półtora 

miliona złotych żeby tą inwestycję na terenie gminy Ustronie Morskie zrobić.  Podkreślił, że 

spółka ma trzy priorytety: zadbać o pracowników, aby mieli dobre wynagrodzenia, 

inwestycje i cena wody i ścieków. Powiedział, że ani Pan Prezydent, ani Pan Burmistrz i 

Pan Wójt nie wyrażają zgody na to, żeby spółka nie wykonała inwestycji, albo ograniczyła 

inwestycje kosztem mieszkanców, albo żeby zrobiła jakąś inwestycje nie mając na to 

środków, a podnosząc ceny wody i ścieków. Jest tak narzucony profil działalności spółki i 

takie są wymagania, że zarząd ma znaleźć środki i jak na razie się to udaje. W latach 2011-

2016 spółka różnego rodzaju dotacje, umorzenia na kwotę ponad 20 000.000,00 zł i dlatego 

może realizować wspólne założenia gmin, miasta i spółki, ale żeby to mogło być 

realizowane musi być zgoda między udziałowcami. Udziałowcy spółki doszli do 

porozumienia, aby wprowadzić gminę Gościno, zostały dwie gminy, które nie 

wypowiedziały się, nie podjęły decyzji czy Gościno ma być objęte porozumieniem czy też 

nie. Uważa, że porozumienie z gminą Gościno ma swoje zalety: zaletą jest to, że jest jeden 

budżet inwestycyjny i można dysponować, rozmawiać, wdrażać priorytety. Istotne dla niego 

jest to, aby budować sieć kanalizacyjną o odpowiedniej średnicy, aby nie hamować rozwoju 

gminy Ustronie Morskie. Podkreślił, że trzeba teraz rozmawiać, żeby za dwa lata 

inwestować, czego dobrym przykładem jest firma Lisner, która kupiła kilka fabryk w Polsce 

i cała produkcja zostaje przenoszona do Charzyna, nie była to prosta decyzja, spółka odbyła 

5 spotkań z firmą z Niemiec przekonując, że stabilność ceny wody i ścieków jest na tyle 

istotny, że inwestycja ta powinna być ulokowana w Charzynie, a nie że Charzyno ma być 

zamknięte i przeniesione pod Poznań. Inwestorzy muszą mieć pewność, że jest stabilność 

ceny, że spółka będzie mogła im w jakiś sposób pomóc. Podkreślił, że jest zdania, że spółka 

ma zapewnić dostawę wody i odbiór ścieków, a nie uzbrajać tereny prywatne. Zupełnie inna 

strategia jest przyjęta, jeśli jest to na terenie gminy, ponieważ gmina jest udziałowcem 

spółki i ma prawo wymagać od spółki, żeby taką inwestycję wykonać. Poprosił, aby 

Przewodnicząca wzięła pod uwagę możliwość spotkania się, aby móc porozmawiać na 

temat współpracy ze spółką, jakie są propozycje i plany inwestorów, żeby móc iść jednym 

przetargiem i robić postępowania, bo to opłaca się wszystkim. Podsumował, że w 

porozumieniu zmienia się tylko to, że wchodzi gmina Gościno, zmienia się § 3 punkt 6 WPI 

przedkładane będzie dopiero po otrzymaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników, czyli 
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musi być najpierw dyskusja, podjęta uchwała – wcześniej było to na podstawie protokołu 

uzgodnień. Dopiero, jeśli zgodzi się zgromadzenie wspólników na dane inwestycje, zostanie 

dopięty budżet, nie będzie miało to wpływu na cenę wody i ścieków, jako Prezes może 

przedstawić plany inwestycyjne do zatwierdzenia Radzie Miasta Kołobrzeg, tak żeby Radni 

Gminy Ustronie Morskie i pozostali Radni udziałowcy spółki wiedzieli, jakie inwestycje są 

planowane i jakie znajdą się w WPI. W § 5 jest dopisana gmina Gościno i w § 2 jest zapis, 

że zasady opracowane w niniejszym porozumieniu wejdą w życie od 1 stycznia 2018 roku, 

tak aby wszystkie gminy miały jeden okres rozliczeniowy od stycznia do grudnia danego 

roku. Na chwilę obecna taryfa jest od 20 maja do 19 maja kolejnego roku.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że są pewne 

różnice w treści porozumienia z 2013 roku, a aktualnym porozumieniem. Dodał, że dotyczą 

one kosztów związanych ze ściekami i dostarczeniem wody, gdzie wcześniej zapis mówił, 

że dotyczy to całości obszaru natomiast teraz mówi się, że wszyscy są poza liderem, czyli 

dotyczy tylko strony porozumienia. 

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów podkreślił, że nie jest prawnikiem, ale lider jest 

również stroną porozumienia. Dodał, że nie wiadomo, co stanie się za 3 czy 4 lata, być może 

gmina Sławoborze odłączy się od spółki i porozumienie będzie trwało dalej, ale nie będzie 

już 8 stron tylko będzie 7. Zasady te zostały określone w porozumieniu dla stron 

porozumienia, gdzie z jego punktu widzenia zasady te są dobre dla wszystkich. Wspólna 

inwestycja, wspólne działanie i porozumienie ma tylko zalety. Jest doprecyzowane, że nie 

dotyczy obszaru działania spółki, dotyczy członków tego porozumienia.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że w § 4 punkt 8 została podana treść, że cena 1 m ³ 

wody i ścieków dla gminy Kołobrzeg i miasta będzie naliczona wg określonego wzoru, 

natomiast dla pozostałych gmin będzie naliczone w ten sposób, że różnica między liderem, 

a miastem i gminą będzie wynosiła do 40 %. Zapytał, ile na dzień dzisiejszy ta różnica 

wynosi i czym jest to podyktowane. 

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów oznajmił, że treść tego zapisu mówi o dopłatach 

na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy. Dodał, że gmina Ustronie Morskie nie dopłaca do 

mieszkanców, ale gmina Sławoborze, gmina Rymań, Siemyśl i Dygowo dopłaca z własnego 

budżetu, tak aby cena wody i ścieków na mieszkańca nie była wyższa niż 140 % wartości 

ceny dla Kołobrzegu. Oznajmił, że zasad jest jedna: wszyscy mają jednakową cenę wody i 

ścieków, różnica polega na tym, że jest doliczana wartość podatku, którą spółka płaci do 

danej gminy i dzieli prze metry sześcienne, czyli wszystkie koszty wody to 2, 00 zł, w 

Kołobrzegu 0, 33 grosze jest podatek. W Ustroniu Morskim cena wody ogólna jest 2, 00 zł 

plus podatek i na tym polega różnica. Jeżeli Radni podejmą decyzję i dopłacą mieszkańcom 

to mieszkańcy będą płacili tyle, co w mieście Kołobrzeg. Podsumował, że o dopłacaniu 

mieszkańcom decyduje Rada Gminy. Powiedział, że w Sławoborzu cena wody brutto to 22, 

57 zł, Ustronie Morskie 10, 84 zł, Gościno 15, 30 zł, Dygowo 17, 27 zł, Rymań 17, 71 zł, 

Siemyśl 20, 86 zł, Gmina i Miasto Kołobrzeg 7, 92 zł. Siemyśl ma 20, 86 zł brutto, 

a mieszkańcy płacą 11,00 zł, a tą różnicę dopłaca im gmina, nie spółka. Zapis ten polega na 

tym, żeby gminy, których ceny są wyższe chciały dopłacić swoim mieszkańcom, żeby nie 
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było sytuacji, jak w Białogardzie, że wysokie ceny wody i ścieków spowodowały, że 

mieszkańcy zaczęli oszczędzać, a jak zaczęli oszczędzać koszt jednostkowy ścieków i wody 

wzrósł.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w 

porozumieniu są zapisy mówiące o liderze i stronach porozumienia, które dalej są zwane 

stronami. Dopytywał, czemu w dwóch miejscach, gdzie jest mowa o odprowadzaniu 

ścieków i doprowadzaniu wody nastąpiły zmiany, gdzie wcześniej była mowa o całym 

obszarze, a teraz jest mowa o stronach porozumienia. Wstęp wyraźnie mówi, że nie wszyscy 

są stronami porozumienia, ponieważ jest lider i strony porozumienia.  

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów poinformował, że stroną porozumienia nie jest 

jeszcze Gościno, Burmistrz Gościna wskazywał to min., bo uznał, że jeżeli jest mowa o 

obszarze spółki, to również Gościno jest stroną porozumienia, a takiej woli w 2010 roku nie 

było, więc nie mogły funkcjonować te same zasady rozliczania kosztów w Gościnie jak i w 

Ustroniu Morskim. Zostało doprecyzowane, że porozumienie dotyczy stron porozumienia, a 

nie wszystkich odbiorców wody i ścieków na obszarze działalności spółki. Jeśli któraś z 

gmin podejmie decyzję, że chce wystąpić z porozumienia, to będzie na innych zasadach, nie 

będzie stałej 2, 00 zł tak jak mają wszyscy, bo na dzień dzisiejszy nie ma rozróżnienia 

koszty stałe, wynagrodzenia, amortyzacja, energia elektryczna jest wrzucona do jednego 

koszyka i podzielona przez wszystkie metry sześcienne, które spółka sprzedaje włącznie z 

miastem i gminą Kołobrzeg. Podkreślił, że wiadomo, że im jest większy dzielnik jest 

mniejsza wartość i stąd wychodzi 2, 00 zł plus doliczony podatek od nieruchomości, który 

spółka płaci do danej gminy. Na dzień dzisiejszy Gościno nie jest stroną, jest osobną grupą 

rozliczaną na podstawie rzeczywistych kosztów, czyli osobno energia elektryczna, osobno 

wszystkie prace, które zostały wykonane. 

Radny Zenon Wajgert dodał, że w § 1 punkt 2 jest zapis, że do zadań lidera w ramach 

porozumienia należy uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

 zatwierdzanie w drodze uchwały taryf za wodę i ścieki, czyli lider realizuje taryfy, a nie 

strony porozumienia.  

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów oznajmił, że gmina Ustronie Morskie przekazuje 

kompetencje gminie Kołobrzeg i Prezydentowi miasta Kołobrzeg, ale wszyscy są stroną 

porozumienia. Liderem jest miasto Kołobrzeg, któremu przekazuje się kompetencje. 

Przypomniał, że tak zostało to zrobione w 2013 roku, w jego ocenie funkcjonuje to dobrze, 

inwestycje na terenie gminy Ustronie Morskie są robione, pracownicy są zadowoleni, bo 

udziałowcy wyrazili zgodę na podwyżki 3 % i są one praktycznie, co roku, a cena wody i 

ścieków od 2013 roku nie wzrosła. Podkreślił, że o to chodzi, aby spółka miała stabilną 

sytuację, żeby spółka miała zabezpieczenie finansowe na realizację inwestycji, a żeby 

mieszkańcy i podmioty mieszkające na terenie gmin tego nie odczuli. Jest lider, bo taką 

funkcję przyjmuje miasto Kołobrzeg, wszystkie uchwały cedowane są na radę miasta 

Kołobrzeg. Reguły są te same, § 2 punkt 2 mówi, że strony będą dążyć do wprowadzenia 

w życie jednego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego 

na terenie gmin objętych Porozumieniem. Miasto Kołobrzeg też jest objęte porozumieniem, 
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zasady są takie same, nikt nie jest lepszy i nikt nie jest gorszy. Oznajmił, że nie jest w 

interesie miasta Kołobrzeg, aby wzrosły koszta spółki, różnica ceny jest tylko w podatku od 

nieruchomości. Przypomniał, że są trzy priorytety spółki: cena wody i ścieków, inwestycje, 

zadowolenie pracowników, ponieważ pracownicy są bardzo istotnym elementem spółki. 

Dodał, że bez nich nie są w stanie prowadzić działalności, ponieważ pracują 7 dni w 

tygodniu 24 h na dobę. Są zespoły, które muszą pracować non stop tak jak pracuje 

oczyszczalnia ścieków, ujęcie wody i są również brygady remontowe w dyżurach. 

Poinformował, że kiedy przyszedł do spółki w 2013 roku, spółka zatrudniała 240 

pracowników, dzisiaj 183. Nie jest tak, że spółka zatrudnia, tylko spółka się rozwija 

technicznie i technologicznie, jeden pracownik kosztuje średnio 60 000, 00 zł rocznie. 

Optymalizują koszty, aby mieszkańcy i podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą 

nie odczuwały inwestycji spółki. Podkreślał, że dopóki będzie prezesem spółki będzie miał 

trzy priorytety; cena wody, inwestycje i dobro pracowników, bo musi się opierać na samych 

fachowcach, taką grupę pracowników ma, którzy muszą być godnie wynagradzanie. Nie 

chce, aby jego pracownicy odchodzili z firmy, muszą być stworzone takie warunki, żeby 

skoro zostały zainwestowane w pracowników pieniądze, zostali wyszkoleni, mają 

predyspozycje, żeby prowadzić swoje prace to trzeba o nich dbać i ich utrzymać. 

Powiedział, że na ostatnim zgromadzeniu wspólników została podjęta uchwała na kolejną 

budowę instalacji fotowoltaicznej tylko i wyłącznie na produkcję spółki, co obniża ok. o 

16% koszty ujęcia wody. Oznajmił, że w dniu dzisiejszym myśli, jak będzie wyglądać 

spółka za 3 lata, bardzo istotne jest to, żeby była zgoda, żeby nie powtórzyła się sytuacja, że 

dojdzie do kłótni. Dodał, że stąd jest porozumienie, żeby spółka mogła służyć mieszkańcom, 

żeby móc się rozwijać. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, mówi się o liderze, 

ponieważ miasto Kołobrzeg ma 51 % udziałów, więc wystarczy, że Pan Prezydent podniesie 

rękę i może przegłosować sam. Porozumienie musi mieć jednakową treść. 

WYSZEDŁ RADNY DENIS TOMALA. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz poinformował, że nie do 

końca rozumie treść porozumienia. Pamięta, kiedy gmina ponosiła obciążenia gmin 

sąsiednich będąc w porozumieniu. Dodał, że widzi niekonsekwencje treści porozumienia, są 

momenty, kiedy jest mowa o liderze i stronach porozumienia, ale jest też zapis, gdzie mówi 

się, że strony porozumienia będą dążyć do wspólnego regulaminu i wspólnej taryfy. Nie ma 

mowy o liderze. Dopytywał, czy lider nie będzie dążył do wspólnej taryfy, jako strona 

porozumienia.  

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów odpowiedział, że lider jest jeden, czyli miasto 

Kołobrzeg, które zatwierdza wszystkie dokumenty, tworzy dokument. Treść porozumienia 

została sporządzona i rozesłana przez Urząd miasta Kołobrzeg do wszystkich gmin, aby 

ewentualnie wnieść jakieś uwagi. Porozumienie z 2013 roku miało dokładnie te same 

sformułowania lider i strona, było opublikowane w dzienniku i nikt tego nie 

zakwestionował. Wojewoda sprawdził pod kątem prawnym i nie miał zastrzeżeń.  
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GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego:  

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala. 

Uchwała nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego została podjęta większością głosów.  

Prezes Zarządu MWIK Paweł Hryciów podziękował Radnym, deklarował swoją 

współpracę. Dodał, że będzie starał się nie zawieźć, żeby ceny były. Przypomniał, że nie 

wszystko od spółki zależy, ale ma nadzieję, ze ustawodawca zastanowi się nad ustawą i 

będzie mógł przyjść i powiedzieć, że dalej jest ta sama cena.    

Druk nr 2 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że została przedłożona 

autopoprawka do projektu uchwały z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 

Ustronie Morskie na 2017 rok. Zmiana dot. wydatków majątkowych w dziale 600 Transport 

i łączność  

 - 7.000,00 zł korekta planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa 

miejsc postojowych wzdłuż ul. Jantarowej w Ustroniu Morskim, 

 - 18.000,00 zł korekta planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa 

ul. Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w  Kukince, 

 25.000,00 zł zabezpieczenie planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa 

miejsc postojowych za budynkiem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim od strony 

północnej.  

 § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 30.574,12,-zł, 

z tego: 1) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 30.574,12,-zł; § 2. Zwiększa się 

wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 391.580,12,-zł, z tego: 1) zwiększenie 

wydatków bieżących o kwotę 377.579,41,-zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o 

kwotę 14.000,71,-zł, Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 758 Różne rozliczenia 

· 30.574,12 zł przekazaniem środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadań inwestycyjnych pn. 

Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim na wysokości budynków w 

szeregu nr 8 i Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – Osiedle 

Wieniotowo ul. Klonowa. 

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 
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Dział 600 Transport i łączność ogółem 231.500,00 zł 

· 100.000,00 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z 

przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach, zgodnie z Uchwałą 

Nr XXXII/246/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 26.04.2017 r. 

· 100.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na remont dróg gminnych, 

· 10.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie projektów organizacji 

ruchu (opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą projektu organizacji ruchu dróg 

położonych w gminie Ustronie Morskie m.in. ścieżki rowerowej, montaż progu w Rusowie), 

· 21.500,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wykonanie elektronicznej ewidencji 

dróg (wykonanie mapy sieci dróg gminnych wraz z bazą danych mapy). W ramach zadania 

wykonana zostanie inwentaryzacja, fotorejestracja stanu technicznego dróg wraz z 

pomiarem długości i geometrii osi dróg. 

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 53.210,00 zł 

· 3.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy 

– środki zostaną przeznaczone na konserwacje i wymianę części w dwóch piecach (Urząd 

Gminy i sala konferencyjna). 

· 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zakup tablic informacyjnych 

umieszczonych nad wejściem do budynku Urzędu Gminy, 

· 50.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na organizację nieodpłatnych imprez 

promocyjnych dla turystów i mieszkańców gminy Ustronie Morskie, 

· - 3.690,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup prezentacji 

sferycznej Gminy Ustronie Morskie w formie wirtualnego spaceru (przeniesienie do 

wydatków majątkowych). 

· 1.900,00 zł koniecznością wypłaty pracownikowi nagrody jubileuszowej. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

· 34.606,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. zatrudnienia 

ratowników 

WOPR (nowelizacja ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

· 28.574,12 zł planowanym wykonaniem remontu łazienek w ośrodku zdrowia w Ustroniu 

Morskim, 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem 29.689,29 zł 
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· 3.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup grilla 

gazowego z butlą, przeniesienie z wydatków majątkowych (FUNDUSZ SOŁECKI 

SOŁECTWA GWIZD), 

· 3.700,00 zł zwiększeniem planu wydatków na doposażenie świetlicy wiejskiej w m. 

Kukinia zabudowa meblowa i chemia do zmywarki, przeniesienie z przedsięwzięcia pn. 

Oświetlenie placu zabaw w Kukini (FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA), 

· 4.000,00 zł planowanym zakupem kompletnego umundurowania galowego dla członków 

Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA Ustronie Morskie, 

· 18.489,29 zł przeniesieniem planu wydatków na zadanie bieżące pn. Zakup namiotów 

promocyjnych wraz z wyposażeniem w ławostoły i ławki dla Sołectwa Sianożęty 

(FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA SIANOŻĘTY), 

· 500, 00 zł zwiększeniem planu wydatków na Organizację imprez okolicznościowych, 

przeniesienie z przedsięwzięcia pn. Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia (FUNDUSZ 

SOŁECKI SOŁECTWA KUKINIA), 

III. Zmian po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

· - 7.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Budowa miejsc 

postojowych wzdłuż ulicy Jantarowej w Ustroniu Morskim, 

· - 18.000,00 zł korektą planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. 

Ku Słońcu w  Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z w Kukince, 

· 25.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na realizację zadania pn. Budowa miejsc 

postojowych za budynkiem Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim od strony północnej. 

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 5.690,00 zł 

· 2.000,00 zł zwiększeniem planu wydatków na zadanie pn. PRZEBUDOWA SCHODÓW 

PRZED BUDYNKIEM URZĘDU GMINY, 

· 3.690,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. ZAKUP 

PREZENTACJI SFERYCZNEJ GMINY USTRONIE MORSKIE W FORMIE 

WIRTUALNEGO SPACERU (przeniesienie z wydatków bieżących). 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem 28.000,00 zł 

· 15.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. BUDOWA WIATY 

REKREACYJNEJ DREWNIANEJ PRZY REMIZIE OSP W USTRONIU MORSKIM, 
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· 13.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. ZAKUP BRAMY 

WJAZDOWEJ GARAŻOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W M. KUKINIA. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem – 4.500,00 zł 

· zmianą nazwy zadania pn. Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych na zakup 

sprzętu specjalistycznego dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (175.000,00 zł), 

· - 4.500,00 zł przeniesieniem planu wydatków z zadania pn. OŚWIETLENIE PLACU 

ZABAW W M. KUKINIA na przedsięwzięcia sołectwa Kukinia (FUNDUSZ SOŁECKI 

SOŁECTWA KUKINIA). 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem - 15.189,29 zł 

· - 3.000,00 zł korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. Zakup grilla 

gazowego z butlą, przeniesienie do wydatków bieżących (FUNDUSZ SOŁECKI 

SOŁECTWA GWIZD), 

· 300, 00 zł zwiększeniem planu wydatków na zakup zmywarki gastronomicznej w ramach 

doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Kukinia zgodnie z wyceną. Przeniesienie z 

przedsięwzięcia pn. Oświetlenie placu zabaw w m. Kukinia (FUNDUSZ SOŁECKI 

SOŁECTWA KUKINIA), 

· - 18.489,29 zł przeniesieniem planu wydatków dot. zadania pn. ZAKUP NAMIOTU 

PROMOCYJNEGO DLA SOŁECTWA SIANOŻĘTY na zadanie bieżące pn. Zakup 

namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem w ławostoły i ławki dla Sołectwa Sianożęty 

(FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWA SIANOŻĘTY), 

· 6.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zadanie pn. ZAKUP SAKSOFONU 

TENOROWEGO DLA STRAŻACKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ MORKA USTRONIE 

MORSKIE. 

IV. Zmiany PRZYCHODÓW dokonano w związku z: 

· Wprowadzeniem części wolnych środków 2016 r. w kwocie 361.006,00 zł. 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 

1) dochodami budżetu w kwocie 32.185.555,72,-zł, z tego: dochody bieżące 27.923.309,07,-

zł, dochody majątkowe 4.262.246,65,-zł; wydatkami budżetu w kwocie 30.847.605,95,-zł,z 

tego: wydatki bieżące 26.025.787,21,-zł, wydatki majątkowe 4.821.818,74,-zł; nadwyżką 

budżetu w kwocie 1.337.949,77,- zł  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że nie rozumie zasadności, ponieważ na początku 

w imieniu Wójta Pan Sekretarz mówił, że będą planowane remonty bieżące min. droga do 

Pani Pietrzak w Rusowie. 29 grudnia był zaplanowany remont tej drogi w budżecie, teraz 

jest to przeniesione na Gwizd. Zapytała, jaka jest zasadność.  
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Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że w budżecie na 2017 rok 

było zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej na działce 224, ale w związku z 

budową S 6 do końca gmina nie ma wiedzy, jak będą wykonane drogi techniczne, drogi 

dojazdowe. Zasadne jest w tej chwili opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja w 

przyszłym roku. Dokonuje się zmiany nazwy zadania na wykonie dokumentacji projektowej 

w Gwiździe, a w przyszłym roku zaplanuje się środki na dokumentację projektową w 

Rusowie. 

Sołtys wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że mało prawdopodobne jest, żeby akurat tą 

drogą miał być transport do drogi S, jest to połączenie od drogi powiatowej drogą gruntową 

do jednego budynku, gdzie mieszka pani ponad 60 lat i odkąd pamięta droga zawsze była w 

½ roku trudno dostępna, bo trzeba było iść w kaloszach.  Podkreśliła, że warto by było 

zrobić tę drogę, chociażby ze względu na tak długie zamieszkanie tej pani, gdzie mieszka 

tam teraz jej wnuk z rodziną, dzieci chodzą do przystanku, do szkoły i przez tyle lat nic tam 

nie było zrobione.  

Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że chodzi o drogi dojazdowe 

do S 6, toczą się podziały, nie wiadomo do końca jak droga będzie przebiegała  

Sołtys wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że jest to od Pana Fabińskiego do Pana 

Pietrzaka i nie ma nic wspólnego z drogą S 6.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił, aby zaczekać na podziały. 

Podkreślił, że weźmie to pod rozwagę.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w obrębie działki 558 były zastrzeżenia. Dopytywał, 

czy doszły jakieś dodatkowe drogi, odcinki. Dodał, że w dziale 600 na remont dróg 

gminnych zostało przeznaczone 100 000, 00 zł, a Pan Sekretarz w imieniu Pana Wójta 

powiedział, że została naprawiona droga Różana i Chabrowa a jeżeli Chabrowa to na jakim 

odcinku. Oznajmił, że jeżeli Rada ma zwiększyć budżet na drogę i łączność to Rada 

chciałaby się dowiedzieć, co zostało zrobione i co jest w planach i ile brakuje. 

Radny Marek Leciaho zapytał o działki w Rusowie. Dodał, że Pan Wójt mówi żeby się 

wstrzymać do podziałów, a jednocześnie w projekcie przekazuje pieniądze na inne zadanie.  

Dopowiedział, że jeżeli podział poszłyby tak jak Gmina by chciała to nie będzie pieniędzy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że firma zajmująca się drogą 

S6 nie wie jak rozwiązać logistycznie ten problem. Dodał, że Gmina będzie żądać zrobienia 

tych dróg od samego początku. Zapytał ile może kosztować naprawa tego odcinka. 

Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że nie jest w stanie 

powiedzieć ile droga będzie kosztować. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dziale 600 616 w § 4 210 na 

remonty dróg gminnych było przeznaczone 150 000, 00 zł zostało wydane 137 387, 35 zł 

zostało 12 612, 65 zł. Dodała, że nie wie czy nie zostało jakieś zlecenie i ta kwota nie 
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zostanie wydatkowana do końca. Oznajmiła, że dlatego Gmina wnioskuje o dodatkowe 

100 000, 00 zł na remonty dróg jak również 100 000, 00 zł zgodnie z uchwałą, która została 

podjęta w tamtym miesiącu w sprawie ulicy Lotniczej, aby można te pieniądze wydatkować. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że potrzeby uwzględniane z Radnymi są 

szacowane przez referat i wykonawcą, który został wyłoniony w przetargu. Dodał, że ta pula 

pieniędzy jest za mało i nie wystarczy do końca roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała jeszcze raz, ile środków 

zostało przeznaczonych na tą drogę.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że 40 000, 00 zł na 

dokumentację, a remonty są robione z bieżącego utrzymania.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Rada ma wiele uwag i jakby były omawiane po kolei 

działy to byłoby łatwiej. Ostatnio odbyła się rozmowa, na której było rozpatrywane, ile 

kosztuje dokumentacja na drogę, zostało powiedziane, że koszt wynosi do 15 000, 00 zł, 

Pani kierownik może to potwierdzić, ponieważ sama przedstawiała. Dodał, że jeżeli by 

została zrobiona dokumentacja w tej kwocie to on przypuszcza, że w jakimś stopniu 

mogłaby zostać zrobiona. Oznajmił, że w dziale 600 zostało zabezpieczone 21 500, 00 zł na 

wykonanie elektronicznej ewidencji dróg, dopytywał czy na to zadanie nie było już 

przeznaczanych pieniędzy  

Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska odpowiedziała, że z tego, co pamięta 

środki na to zadanie miały zostać zabezpieczone 2 lata temu, ale prace nie zostały zlecone. 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że 2 lata temu Gmina bardzo potrzebowała tych środków 

i Rada wyraziła zgodę na ich wydatkowanie, minęły 2 lata i nic nie zostało zrobione  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że Gmina ma do 

zrealizowanie bardzo wiele zadań, zostało nałożone na Urząd i na mieszkańców przez 

włodarzy nowe zadania. Dodał, że zgadza się ze zdaniem Pana Zenona. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o dział 750 administracja publiczna, gdzie jest 

zabezpieczone 2 000, 00 zł na zakup tablic informacyjnych nad urzędem Gminy, nie wie czy 

jest aż taka potrzeba, gdy Gmina szuka każdego grosza. Dodał, że te tablice nie wyglądają 

najgorzej. 

Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska dopowiedziała, że ten paragraf jest 

uzupełniany. Dodała, że środki były, ale jest potrzeba zwiększenia budżetu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Gmina jest wizytówką 

wszystkiego. Są żółte tablice prawie nieczytelne, godło nie zostało wymienione. Prosił 

Radę, aby jak najszybciej to zostało wymienione. Dodał, że przed Gminą stoi kolejna 

inwestycja schody, już po przetargu.  
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Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska oznajmiła, że Gmina jest po rozpoznaniu 

cenowym i brakuje 2 000, 000 zł żeby podpisać umowę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że drugą sprawą są schody przy 

Ośrodku Zdrowia, schody w tragicznym stanie. Powiedział, że dlatego Gmina wnioskuje o 

zwiększenie środków, ponieważ one są potrzebne. Oznajmił, że by chciał, aby Radni zadbali 

o pracowników urzędu Gminy i ich wizerunek.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w dział 851 ochrona zdrowia w związku z tym, że na 

komisji wspólnej był Pan Poniedziałek i chce wykupić swój teren gmina powinna się 

zastanowić, w jaki sposób to sprzedać, czy w takim stanie, jakim to jest czy wyremontować 

łazienkę i dopiero sprzedać. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podkreślił, że Gmina to przemyślała na 

spokojnie, ponieważ co roku są problemy z sanepidem, Pani Marzenka dba o wasze i nasze 

zdrowie i najlepiej wie, na czym to wszystko polega, każda wizyta sanepidu to zmora, 

zalecenia są od kilku lat. Dodał, że jeżeli Rada wyrazi zgodę na sprzedaż tych lokali dla 

pana Doktora Poniedziałka to wtedy zostanie zrobiona wycena nieruchomości i w tą wycenę 

będzie wchodzić łazienka wyremontowana. Oznajmił, że Gmina pozwoliła Doktorowi 

Poniedziałkowi wymienić kilka okien w zamian za odliczenie tej kwoty z czynszu. Proces 

zaczyna się od decyzji Rady, następnie wycena. To wszystko jest zawarte w porozumieniu. 

Powiedział, że na dzień dzisiejszy Pan Doktor tego nie wykupi, jest to tylko taka 

propozycja. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał o wycofaną inwestycje zakup śmieciarki, dlaczego 

Gmina nie wykorzysta tych pieniądze na pomoc GOSIR-owi, tak jak Pan Wójt powiedział, 

jest ważny rozwój technologiczny, ale i techniczny, dlaczego Gmina nie chce pomóc, 

przydałby się sprzęt, który by ułatwił prace, ponieważ pracownicy już nie są pierwszej 

młodości. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że została przeprowadzona 

rozmowa z Dyrektorem i chciałby wymienić całą bazę, ponieważ te traktory mają już po 30 

lat. Dodał, że Gmina posiada fajną bazę i trzeba iść w tym kierunku, Panu Dyrektorowi 

brakuje 7 pracowników. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że w budżecie zostało 175 000, 00 zł  i zamiast zostawić 

te pieniądze dla GOSIR-u, kupić jakiś sprzęt to Pan  Wójt zabiera te środki. Powiedział, że 

w dziale Administracja Publiczna - zwiększenie wydatków na przebudowę schodów przed 

budynkiem urzędu Gminy zapytał, jaki jest wstępny kosztorys, że brakuje pieniędzy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podkreślił, że pieniądze były 

przeznaczone na GOSIR, ale nie były na ich koncie. Będzie kolejna sesja i zawsze można te 

pieniądze wprowadzić, Pan Dyrektor ma przygotowany szacunkowy kosztorys, a na razie są 

inne zadania, które Gmina chce zrealizować. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że została przeprowadzona procedura 

zapytania ofertowego, został wyłoniony wykonawca, jest to firma z Trzebiatowa, co do 

jednych i drugich schodów. Dodał, że znalezienie dobrego wykonawcy w okresie 

szczytowym nie jest wcale łatwe. Gmina nie będzie czekać 4/5 miesięcy, aby znaleźć 

tańszego wykonawcę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska oznajmiła, że nie potrzebny był taki 

wywód, pieniądze były zabezpieczone od miesiąca grudnia.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że chciał wrócić 

do zakupów inwestycyjnych, zrozumiała jest rezygnacja z zakupu śmieciarki, ponieważ 

Gmina nie dostała dofinansowania, nie ma koncepcji jak by to miało funkcjonować. 

Oznajmił, że doszło Rade wiele głosów o tym, że są pilne potrzeby zakupu sprzętu, takiego 

podstawowego związanego z koszeniem trawy, gdzie pracownicy to teraz wykonują w 

sposób niebezpieczny, nie zgodny z przepisami BHP, kosiarka jest to konieczny zakup 

szczególnie, że Gmina przejmuje zadania z powiatu dot. koszenia. Dodał, że jest potrzeba 

zakupu ciągniczków, kładów, które odśnieżają, gdzie są normy i przepały. Podkreślił, że 

Gmina posiada Euroboisko, o które trzeba dbać, jest potrzebny sprzęt są wydawane na to 

pieniądze. Poinformował, że na przestrzeni 12 lat przez Gminę została zakupiona zamiatarka 

do ciągnika, został naprawiony silnik do ciągnika i to chyba wszystko na przestrzeni tylu lat.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, ile pan Dyrektor ma na 

inwestycje.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, 

że ma 50 000, 00 na zakup przyczepki, a przyczepa nie jest aż takim koniecznym zakupem. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy zakup ciągniczka byłby 

lepszy. Dodał, że Radny Grzywnowicz ma rację, iż ta inwestycja była spychana na dalszy 

plan przez lata, może dojść do sytuacji, która miała miejsce parę lat temu, że nie było czym 

jeździć, bo silnik był zepsuty. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dziale 754 był zaplanowany zakup bramy 

garażowej do remizy strażackiej w miejscowości Kukinia, czy panowie strażacy nie widzieli 

takiej potrzeby jak był przygotowywany projekt budżetu. 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukini Piotr Barycki oznajmił, że brama była już 

od dawna w złym stanie, straż miała wezwanie do domu jednorodzinnego w Rusowie, był 

wiatr brama i została uszkodzona.  

Radny Marek Leciaho podkreślił, że wiedział Pan Radny o tej bramie od lat, dlaczego nie 

została ona wpisana w projekt budżetu na początku roku tylko w połowie, sprawa by została 

już załatwiona  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że budżet tworzy się na 

początku roku, a później go się zmienia. Dodał, że brama lata przy silniejszych 

podmuchach, w planie jest brama ogrzewana. 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukini Piotr Barycki dodał, że budynek jest 

ogrzewany.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podkreślił, że rada wprowadziła do 

budżetu śmieciarkę, a w dniu dzisiejszym Rada przyznaje mu racje. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska oznajmiła, że nikt z Radnych nie 

przyznał Wójtowi racji.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że to nie był pomysł Radnych. 

Radny Zenon Wajgert poprosił, aby Pan Wójt osądzał nie według siebie, ponieważ osądza 

innych według swojego rozumowania. Dodał, że jeżeli Gmina posiada wolne środki z 2016 

roku, z tych środków można przesunąć na pewne zadania, a nie tamte, które są na 

śmieciarkę, zostawić je jednak w GOSIR i przekazać je na inne urządzenia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy nie możne być z 

przeznaczeniem te 200 000, 00 zł na zdobycie możliwości dofinansowania, czy coś w tej 

mierze było poczynione.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest łatwo pozyskać, 

Zakład Zieleni Miejskiej to jest wielka firma, który obsługuje cały powiat Kołobrzeski, są 

różne uprawnienia, jest niedobór 7 pracowników, zakup z własnych środków jest możliwy, 

koszt jest przeogromny. Dodał, że Gmina szukała możliwości pozyskania środków 

z zewnątrz, można wziąć w leasing lub na kredyt. Oznajmił, że Pani skarbnik spróbuje 

poszukać pieniędzy i wtedy przekazać GOSIR-owi i niech wtedy zakupi ten sprzęt, Gmina 

obliczy ile będzie to kosztowało, jakie są największe potrzeby i zostanie to kupione. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o dział 754 bezpieczeństwo publiczne, jest zabezpieczone 

15 000, 00 zł na zadanie budowa wiaty. Powiedział, że przejeżdżał ostatnio i jakaś wiata stoi 

czy to jest ta wiata czy może znów brakuje pieniędzy. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wiata została wykonana z własnych środków, ale 

zabrakło pieniędzy na wykończenie. Zostało to wykonane w czynie społecznym, ale nie 

mają mieszkańcy pieniędzy, aby dalej kontynuować prace. Dodał, że brakuje pieniędzy na 

wykończenie prac na zrobienie wokół. Kwota jest tylko na zakup materiałów, a wykonanie 

będzie w czynie społecznym. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że to pytanie 

dotyczy zakupu szafek do szkoły, jest to wałkowany temat od września. Uważa, że niektóre 

inwestycje by mogły poczekać, jest to inwestycja, która będzie używana przez wiele 

pokoleń. Dodał, że ma wrażenie, że budżet jest zażyły, że trochę za bardzo on ucieka, 
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zadania bardzo ważne ustalone w grudniu zostają zastępowane drobiazgami i przez to duże 

inwestycje uciekają i kolejny rok minie bez zakupu ważnych rzeczy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, co tak naprawdę wyrzucić 

z budżetu, jeżeli chodzi o szafki, można usiąść i porozmawiać gdzie i ile tych szafek. Dodał, 

że pieniądze nie uciekają, ale 1 200 000, 00 zł uciekło dofinansowania na ulice Wiejską.  

Przerwa. 

Po przerwie.  

Radny Marek Leciaho zapytał o dział 600 o przeznaczenie 10.000,00 zł zabezpieczeniem 

planu wydatków na opracowanie projektów organizacji ruchu (opracowanie dokumentacji 

związanej ze zmianą projektu organizacji ruchu dróg położonych w gminie Ustronie 

Morskie m.in. ścieżki rowerowej, montaż progu w Rusowie), jeżeli chodzi o montaż progów 

to, na jakiej drodze Gmina chce go postawić.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Państwo Krasińscy złożyli wniosek.  

Radny Marek Leciaho zapytał, jaka to droga.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że to droga przed szkołą 

w lewo. 

Radny Marek Leciaho zapytał, co konkretnie jeszcze jest planowane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że zaraz pani kierownik przyjdzie i uściśli 

dokładnie, chodzi o zmiany w organizacji ruchu, oznakowania, które są związane z 

kontrolami okresowymi, jakie są przeprowadzane przez powiat Kołobrzeski na naszych 

drogach razem z policją, tam są wytyczne i Gmina musi się dostosować. 

Kierownik referatu IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że Gmina wnioskowała o 

środki, aby dokonać zmiany ruchu na ścieżce rowerowej w Rusowie przy byłej szkole, 

mieszkańcy wnioskowali, były sygnały na drodze Grąbnica. Dodała, że jest na bieżąco to 

monitorowane i na tej podstawie Gmina wnioskuje o zabezpieczenie środków. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Gmina odstępuje od projektu o zmianie organizacji 

ruchu dotyczących parkingów. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na dzień dzisiejszy on 

jest Wójtem i decyduje gdzie będzie strefa płatnego parkowania, będzie wnioskował do 

radnych, ale są to dodatkowe koszty.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz wydaje mu się, że to pytanie 

jest związane ze zmianą organizacji ruchu, wniosek komisji spraw społecznych składany do 

Pana Wójta, może zostanie przekazana odpowiedź na kolejnej komisji w sprawie związanej 

z parkowaniem. Powiedział, że wniosek dotyczył wyłączenia ze strefy płatnego parkowania, 
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które są typowo przeznaczone po to by samochody tam stały całą noc, mowa o parkingu 

koło kościoła, koło GOSIR-u, nowego parkingu, który ma powstać przy ulicy Jantarowej. 

Oznajmił, że te parkingi powinny przynosić dochód a nie obniżać rotację, jest możliwość 

wyłączenia ze strefy płatnego parkowania tych parkingów i dzięki temu te parkingi mogłyby 

przynosić dochody w soboty i niedziela, taki był wniosek komisji.  Dodał, że związane z 

tym są również zmiany w organizacji ruchu, żeby zmienić uchwałę dot. strefy płatnego 

parkowanie potrzebna jest zmiana organizacji ruchu.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli chodzi o parking 

przy kościele jest to strefa płatnego parkowania. Dodał, że są to koszty, utrzymanie 

człowieka, który będzie tego pilnował. Oznajmił, że nie wprowadzi teraz tego projektu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska oznajmiła, że miały być bramki. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że bramki nie rozwiązują 

wszystkiego, jak będą bramki musi być monitoring, musi być dobrej jakości, aby wszystko 

było jasne. Dodał, że była przeprowadzona rozmowa i niech na razie zostanie tak jak jest. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt nie uczestniczy w komisjach, zostało 

obliczone przez pana Dyrektora ile Gmina może zarobić na tych parkingach, za ubiegły rok 

wyszło 80 000, 00 zł.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski potwierdził 

słowa, ale dodał, że nie ma możliwości przedstawienia dochodu za każdy dzień. Dodał, że 

jest Pan księgowy, który tym się zajmuje.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chce złożyć formalny wniosek po burzliwej 

rozmowie nad projektem uchwały budżetowej, po stronie zmian wydatków majątkowych 

działu 600 transport i łączność wycofać zadanie opracowanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pod nazwą przebudowa drogi na działce 234 w Rusowie, czyli pozostawić zadanie, 

które było wcześniej uchwalone oraz jeszcze jedną zmianę dział 900 gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska – 175 000, 00 zł zmianą nazwy zadania pn. Zakup samochodu do 

wywozu odpadów komunalnych to zadanie całkowicie zdjąć i ewentualnie wprowadzić 

zmianę na zakup sprzętu specjalistycznego potrzebnego do działalności GOSiR i jeżeli Pan 

Wójt wyrazi zgodę to tą kwotę 175 000, 00 zł, która by brakowała pokryć z wolnych 

środków z roku 2016 wtedy by się wszystko zgadzało.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przypomniała, że została wypracowana 

nadwyżka za rok 2016, ona zostanie przedłożona w projekcie uchwały do końca czerwca, 

ponieważ do końca czerwca Gmina ma obowiązek nadwyżkę wprowadzić. Dodała, że na 

poprzedniej sesji zostało wycofane 6 nieruchomości wartych 1 200 000, 00 zł, które 

uszczuplają dochody majątkowe, nadwyżki Gmina posiada 1 448 000, 00 zł z tego 248 000, 

00 to są środki tzn. znaczone z profilaktyki alkoholowej i mogą być przeznaczone tylko i 

wyłączne na te cele, czyli zostaje około 1 200 000, 00 zł. Dodała, że jeżeli Rada nie 

wprowadzi tych nieruchomości do sprzedaży to Gmina nie będzie mogła wypracować tych 
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środków i wszystkie inwestycje czy część inwestycji na 1 200 000 zł, bo tak są cofnięte 

nieruchomości zostaną skorygowane. Dodała, że w związku z tym Gmina będzie musiała 

zaciągnąć kredyt. Poprosiła, aby tej nadwyżki nie ruszać, jeżeli Rada postanowi przywrócić 

do dochodów majątkowych, Gmina nie jest w stanie wypracować dochodów, ponieważ 

działki są cofnięte Państwa Radnych odmową. Ta nadwyżka jest wstrzymana po to, aby 

skorygować dochody majątkowe o te 1 200 000, 00 zł i wprowadzić nadwyżkę i skorygować 

rokiem 2016. Podkreśliła, że jeżeli Rada rozdysponuje nadwyżkę w wysokości 1 200 000, 

00 zł a nieruchomości nie zostaną sprzedane, Rada musi się liczyć z tym, że Gmina na 

koniec roku będzie musiała zaciągnąć kredyt. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Rada uważa, 

iż przeniesienie tych środków jest konieczne, sprzęt dla GOSiR-u jest potrzebny zwłaszcza, 

że są trudności kadrowe, z którymi boryka się GOSiR. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że GOSiR na zakup sprzętu ma w 

granicach 50 000, 00/70 000, 00 zł, zapytała czy te pieniądze nie mogłyby być przeznaczone 

na zakup tego sprzętu. Dodała, że w czerwcu ma się odbyć komisja budżety i będą 

propozycje opodatkowania tych nadwyżek, co do przesunięcia środków. Uważa, żeby to 

lepiej rozpatrzyć na spokojnie, to nie jest kwestia wprowadzenia do budżetu tylko to jest 

podpisanie umowy i zdecydowanie na kupno. Powiedziała, że na tą chwile Gmina posiada 

dość dużo zadań zleconych, cała Okrzei do zapłaty, Gwizd-Grąbnica, same dokumentacje, 

które są, jeden parking się buduje, drugi, schody. Te pieniądze, które są na koncie, są 

przeznaczone na konkretne zadania.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pan Wójt jak i Rada są zdania, że dla GOSiR-u jest 

potrzebny ten sprzęt. Oznajmił, że Pan Wójt cały czas podkreśla, że budżet to żywa materia, 

kwota jest zabezpieczona tylko będzie zmieniona nazwa zadania i wtedy może wrócić na 

inne zadanie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił o trochę cierpliwości, gdyby 

odbyła się normalna komisja budżety byłoby wszystko omówione, ale komisja odmawiała 

spotkania.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że kiedy komisja Budżetu dostaje projekt uchwały 

budżetowej, komisja wprowadza zmiany i nigdy nie są wprowadzane na sesje, powstaje 

pierwotny projekt taki jak Pan Wójt przedstawia na komisji i tak jest przedstawiony na 

Radzie, czyli bez sensu jest robić komisje na 10 godzin i tak tu Radni będą musieli wrócić, 

nie są wprowadzone żadne korekty. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poprosiła, aby otworzyć załącznik nr 1 na 

wieloletniej prognozie finansowej 2017-2025. Zasugerowała, że Radni zapominają o pozycji 

rozchody budżetu, Gmina ma zobowiązanie w 2017 w wysokości 8 200 000, 00 zł gdzie na 

ten rok przypada spłata raty 1 698 955, 77 zł + 354 000, 00 zł, w czerwcu będzie pierwsza 

rata spłata wykupu obligacji. Dodała, że Gmina nie może doprowadzić do takiej sytuacji, że 

zadania zostaną pozlecane, dochody majątkowe nie zostaną zrealizowane, ponieważ zostaną 
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uszczuplone, a na spłatę obligacji braknie. Powiedziała, że na tą chwilę budżet jest 

przeanalizowany, środki na koncie są z przeznaczeniem na zadania, które zostały podpisane 

i do momentu, kiedy Gmina nie będzie miała pewności, że dochody majątkowe zostaną 

wypracowane i Radni zdecydują na wprowadzenie sprzedaży działek, które były 

zaplanowane w projekcie przy realizacji dochodów. Sądzi, że nie będzie takiej alternatywy, 

żeby wszystkie zadania, które są w budżecie pozlecać, na te zadania musi być żywa 

gotówka. Przypomniała, że Gmina ma do zapłaty w tym roku prawie 2 000 000, 00 zł a 

nadwyżka wynosi 1 448 000, 00 zł i do końca roku Gmina musi to spłacić. Dodała, że 

Gmina musiała, co roku o tej porze brać debet, ponieważ 1 rata przypadała na miesiąc luty 

w tej chwili przypada ona na czerwiec, zadań zleconych wraz z dokumentacją jest na kwotę 

1 800 000, 00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pani Skarbnik 

chyba brała to pod uwagę ustalając budżet, nikt tych środków nie zabrał. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska podkreśliła, że Rada zabrała te środki wycofując 

6 nieruchomości jest to kwota 1 200 000, 00 zł, która była częścią realizacji dochodów 

bieżących. W tej chwili Gmina posiada 3 800 000, 00 zł do zrealizowania, ale fizycznie 

Gmina nie posiada możliwości do sprzedaży. Apelowała, żeby Rada nie doprowadziła do 

sytuacji, iż będą wprowadzane zadania bez pokrycia, jest to nieracjonalne, ponieważ 

wszystko wskazuje na to, że chce Rada, aby pod koniec roku Gminie zabrakło pieniędzy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Rada to rozumie, na 

razie Gmina nie posiada takich dużych ukończonych inwestycji 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że ani razu nie słyszał by Gmina szukała oszczędności w 

wydatkach bieżących. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że może się 

zgodzić ze zdaniem Pani Skarbnik co do nie wykonania przez Radę dochodów, gdyby było 

to jako załącznik, ale to co Pani zaplanowała w budżecie to są wszystkie inwestycje. Dodał, 

że zarzut byłby istotny, gdyby były wymienione w uchwale budżetowej działki, które 

Gmina chce sprzedać, Rada by zatwierdziła i byłoby wszystko jasne  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dochody budżetu, które zostały 

zaplanowane, są w wykazie zbycia nieruchomości, jeśli chodzi o zestawienie: Górna działka 

992 – 206 900, 00 zł, działka 993 – 197 800, 00 zł, działka 995- 166 200, 00 zł, Winietowo 

działka 1/24- 98 900, 00 zł, działka 1/24- 98 900, 00 zł działka 1/26- 98 900, 00 zł, działka 

1/27- 98 900, 00 zł, działka 1/28 98 900, 00 zł. Dodała, że te działki z Wieniotowa są 

wystawiane po raz drugi, Sianożęty Akacjowa do uzgodnienie. Podkreśliła, że w budżecie 

jest 3 800 000, 00 zł, a wycofane 1 200 000, 00zł, do spłaty 2 000 000, 00 zł, nie jest sztuką 

zaplanować, a wypracować. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że wnioskuje, aby dokonać zmiany po stronie wydatków 

dział 600 transport i wycofać zadanie pod nazwą przebudowa drogi działka 224 Rusowo, 
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dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmiana nazwy zadania z 175 000, 00 

zł korekty planu wydatków zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup samochodu do 

wywozu odpadów komunalnych na zakup sprzętu specjalistycznego dla GOSiR-u a kwotę 

pokryć z części wolnych środków za rok 2016. 

GŁOSOWANIE - za wnioskiem formalnym Radnego Zenona Wajgert.  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

  Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 6 głos „przeciw” 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk  

 Radny Piotr Barycki 

 

Brak przy głosowaniu: 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Denis Tomala  

 

 

GŁOSOWANIE- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 ze zmianami.   

 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 14 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 
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 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 została podjęta jednogłośnie.  

Druk nr 2 – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 

na lata 2017-2025- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025. Powiedziała, 

że w wyniku wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 01.01.2017 r. do 30.05.2017 

r., dochody i wydatki Gminy przedstawiają się następująco: Dochody ogółem - ·32 185 555, 

72 zł, Wydatki ogółem - 30 847 605, 95 zł. Rozchody bez zmian. Przychody 361.006,00 zł 

wprowadzenie części wolnych środków 2016 roku. Dodała, że dokonano zmiany 

przedsięwzięć pn.: 

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sianożęty 

Centrum i ul. Malechowska z limitem wydatków w latach 2017-2018 r. Jn.: 

 limit 2017 r. – 5.000, 00 zł, 

 limit 2018 r. – 25.000, 00 zł, 

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Polna - 

Górna - b. Chrobrego, koszalińska w ustroniu morskim oraz gwizd z limitem wydatków 

W latach 2017-2018 r. Jn.: 

 limit 2017 r. – 5.000, 00 zł, 

 limit 2018 r. – 25.000, 00 zł. 

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 nie ulegają 

zmianie 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy nie należałoby zwiększyć przychodów, ponieważ 

uchwała budżetowa została zmieniła. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że trzeba zgłosić autopoprawkę. 

Dodała, że przedkłada projekt Pana Wójta i on jest tak przygotowany.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał o plan zagospodarowania 

przestrzennego, czy metody opracowania dotyczą tych zmian, które będą zawarte w 

studium, czy są to miejsca, które studium nie nanosi żadnych zmian, związane z 

rewitalizacją  
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Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania 

Przestrzennego i Rolnictwa Ewa Ostrowska oznajmiła, że na ostatniej komisji Gmina 

robiła analizy przygotowane przez architekta, ona uzyskała częściowo pozytywną opinię. 

Dodała, że została tylko nazwa, a nieruchomości nie są brane pod uwagę. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że zmiany w WPF związana jest z 

możliwością podpisanie umowy, aby tych wydatków nie zawieszać. Dodała, że realizacja tej 

umowy będzie przebiegała częściowo, w roku 2017/2018, jeżeli będzie zawarte w WPF 

Gmina będzie mogła ją realizować ze środków bieżących. Natomiast, jeżeli zadanie byłoby 

tylko w roku 2017 i nie zakończyło się z dniem 31.12.2017r należy zawiesić kwotę na 

wydatki niewygasające.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski podkreślił, że to Rada ustala, w jakiej formie jest 

podejmowana uchwała, może Rada uchwalić sprzeczną z uchwałą budżetową, to jest 

kwestia podjęcia decyzji przez Radę. Oznajmił, że jest nie spójna z wprowadzonymi 

poprawkami. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czemu Rada ma głosować za czymś, co jest nie spójne z 

wcześniejszą uchwałą. Dodał, że powinni to naliczać merytoryczni pracownicy, a nie Rada, 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie było możliwości 

przedstawienia na żadnej komisji. Radni przed chwilą dokonali poprawki w zmianach w 

budżecie, więc nie było możliwości w sekundę zmienić wieloletniego prognozie finansowej  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o wycofanie uchwały i 

poprawienie jej na następną sesję.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w załączniku nr 1 w wydatkach 

ogółem - 30 847 609, 95 zł, wydatki bez zmian, wydatki majątkowe zwiększą się o 175 000, 

00 zł, rozchody bez zmian, przychody- 361.006,00 zł wprowadzenie części wolnych 

środków 2016 roku. 

 

GŁOSOWANIE– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2017-2025 po poprawkach. 

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 
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 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radny Stanisław Bęben 

Podczas głosowania nieobecny: 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 

Uchwała nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-

2025 po poprawkach została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 4 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskego - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały z dnia 30 maja 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego. § 1. Udziela 

się pomocy finansowej Powiatowi Kołobrzeskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu, prowadzonego przez Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Kołobrzegu.  

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 1.644,00 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 

Dodała, że środki te zostały wyodrębnione w budżecie są to środki wyodrębnione w 

budżecie, ale żeby je wydatkować musi być odrębna uchwała. 

 

GŁOSOWANIE- sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego 

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 
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 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Stanisław Bęben 

Uchwała nr XXXIII/250/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została podjęta 

jednogłośnie.  

Druk nr 5 - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 

2017 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że na 

podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Rada Gminy ma 

obowiązek podjęcia do dnia 31 maja uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy, 

po przedstawieniu wniosków przez organizatorów kąpielisk Wójtowi Gminy. Do 31 grudnia 

roku poprzedzającego sezon kąpielowy wpłynął jeden wniosek (data wpływu: 29.12.2016 

r.): Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, który wystąpił o 

wpisanie do ewidencji pięciu kąpielisk w roku 2017 na terenie gminy Ustronie Morskie: 

- kąpieliska Sianożęty – plaża wschodnia 

- kąpieliska Sianożęty – plaża zachodnia, 

- kąpieliska Ustronie Morskie – plaża wschodnia 

- kąpieliska Ustronie Morskie – plaża centralna 

- kąpieliska Ustronie Morskie – plaża zachodnia. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Ustronie Morskie przygotował projekt uchwały 

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie gminy Ustronie Morskie. Zgodnie z art. 

34 a ust. 6 ustawy projekt uchwały obejmuje wykaz planowanych kąpielisk, oraz 

wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których wnioskodawca planuje 

utworzyć kąpieliska. 

Przewodnicząca komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Radna Zofia 

Majewska powiedziała, że opinia była pozytywna. 

GŁOSOWANIE -w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na 

rok 2017. 

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 
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 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Radny Stanisław Bęben 

 

Uchwała nr XXXIII/251/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ustronie Morskie na rok 2017 została podjęta 

jednogłośnie.  

Wróciła Radna Marzena Molcan, Radny Piotr Barycki i Radny Roman Żołnierczuk. 

Druk nr 6 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Ewa Jańczak oznajmiła, że jest współautorem planu, była mowa o 5 obszarach w samym 

centrum Ustronia Morskiego. Potrzeba sporządzenia tego planu została zainicjowana 

uchwałą w październiku 2012 roku, która została zmieniona w marcu 2013 roku i są to 

zmiany kosmetyczne dot. pojedynczych obszarów, są one ponumerowane od 1 do 3. Dodała, 

że obszary, o których była mowa znajdują się: 1. była siedziba policji obecne przeznaczony 

jest pod usługi publiczne, w związku z tym, że policja zmieniła swoją siedzibę Gmina 

będzie chciała sprzedać ten budynek. Dodała, że zmiany kosmetyczne to dopuszczenie 

dachów nie tylko w zakresie od 25 do 45 w zakresie napalenia, a od 0 do 45. 2 teren jest 

koło hotelu Lambert u góry, też kosmetyczne zmiany. Cały plan idąc do przodu zmienia 

potrzeby inwestycyjne i on dopuszcza większe wskaźniki zabudowy, czyli większa 

powierzchnia w stosunku do powierzchni działki, budynki mogą być trochę wyższe w 

stosunku do obowiązującego planu i troszkę są zmniejszone wymagane powierzchnie 

biologiczne czynne. Oznajmiła, że jest mowa o centrum i można zmniejszyć wymaganą 

ilość zieleni. 3 teren, wypłynęła nieprawidłowość w planie, ponieważ obowiązujący plan nie 

dopuszcza zabudowy mierzejowej, geometria i wielkość tych działek sama nasuwa 

zabudowę, czyli zabudowę na granicy działki. Dodała, że ten teren to ośrodek turystyczny i 

zmiana dopuszcza w tym projekcie uchwały możliwość lokalizacji jednego lokalu 

mieszkalnego w budynku usługowym, wcześniej tej możliwości nie było, tak samo w 

zakresie dachów dopuszcza się pochylenie do 45, a wysokość zabudowy maksymalna do 16 

m dot. budynków usługowych, natomiast pozostałe budynki do 7 m. Powiedziała, że ostatni 

teren przebiega w linii zabudowy, obowiązujący plan swoją linią zabudowy omija budynek 

zabytkowy, obecnie przebiega przez zaplecze budynku, a jednocześnie w planie dopuszcza 

się rozbudowę tego budynku wiec jest to sprzeczne, linia nie przekracza elewacji budynku. 

Po uzgodnieniach z konserwatorem nie ma możliwości rozbudowy tego budynku, jest to 

zabytkowa elewacja. Wskaźnik zabudowy obecnie wynosi 40%, projekt uchwały zakłada do 

50 %. Poinformowała, że projekt planu uzyskał wszystkie pozytywne opinie i wymagania 

wszystkich instytucji, została przeprowadzona dyskusja publiczna, osoby fizyczne i 
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podmioty gospodarcze nie wniosły w ustawowym terminie żadnych uwag, wiec kolejnym 

punktem jest uchwalenie przez Radę Gminy. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy pani uważa za kosmetykę możliwość zabudowy na 

granicy działki  

Ewa Jańczak podkreśliła, że z tym doświadczeniem, które posiada i przy zmianach planu, 

jakie przeprowadzała dotychczas, zakres zmian w tej uchwale uważa, jako kosmetyczny. 

Dodała, że taka jest potrzeba właścicieli działki. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Gmina posiada taką zabudowę i czy została 

zaakceptowana. 

Ewa Jańczak oznajmiła, że jest to pytanie do Radnych, ona przedstawia tylko projekt 

uchwały i jeżeli zostanie ona zaakceptowana uchwała przejdzie, a jeżeli nie to nie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z tego, co wie Gmina nie posiada takiej możliwości, 

Pani w tym planie wprowadza taki punkt. 

Ewa Jańczak podkreśliła, że w tej chwili nie, chodzi tu o jeden teren 3UTM, na tym terenie 

jest potrzeba zrealizować budynek w zabudowie mierzejowej. 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że w poprzednim projekcie tego nie było, dopiero jest 

wprowadzony w tym projekcie.  

Ewa Jańczak odpowiedziała, że w obowiązującym planie, który funkcjonuje na dzień 

dzisiejszy nie. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że z punktu uroku 

miejscowości, Gmina posiada w centrum zabudowę do 2 piętra i ma powstać budynek, który 

będzie górował nad resztą budynków, będzie zabudowana działka w 80%. Dodał, że urząd 

dostosowuję do wniosku złożonego i czy jest to zgodne z planem. Oznajmił, że to Rada ma 

zdecydować, do jakiej wysokości budynek ma na terenie powstać  

Ewa Jańczak oznajmiła, że nie jest mowa o konkretnym budynku, o tym ma zadecydować 

projektant. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz podkreślił, że mówił o które 

dopuszczają zabudowę działki, na jakiej wysokości.  

Ewa Jańczak odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wysokość obowiązujący plan dopuszcza 4 

kondygnacje naziemne. Dodała, że na tej działce może być zabudowa usługowa albo 

mieszkalna i w obowiązującym planie szereg kondygnacji przy minimalnej wysokości 

jednej kondygnacji w usługach to jest 12 m, a projekt zakłada wysokość do 14 m. 

Powiedziała, że zabudowa powierzchni jest 60%, a proponowane jest 80% ta różnica bierze 

się przy dopuszczeniu budowy na granicy działki. 
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Radny Stanisław Bęben poprosił o przybliżenie jednostki miary drobiny. 

Ewa Jańczak powiedziała, że nie jest w stanie teraz tego powiedzieć musiałaby sprawdzić 

w przeglądarce. Dodała, że z matematycznego wyliczenia i warunków technicznych, jakim 

muszą odpowiadać budynki, przy założeniu, że budynek będzie usługowy minimalna 

wysokości kondygnacji to są 3m. Powiedziała, że jeżeli obowiązujący plan dopuszcza 4 

kondygnacje to z matematyki wynika, że bez stropów budynek musi mieć wysokość 12m. 

dodając grubość stropów wychodzi 14 m. i ta wysokość jest w projekcie uchwały. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jak to się tyczy zapisu wycinki drzew do 50 lat. 

Ewa Jańczak oznajmiła, że ten temat był uzgadniany w 2013 roku z zapisów 

obowiązujących wtedy i to są zapisy wynikające z uzgodnień RDOŚ. Dodała, że RDOŚ 

nałożył taki warunek żeby plan został uzgodniony.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy w związku z wycinką nie należałoby zmienić punktów 

w planie, które są nie zgodne z wycinką drzew.  

Ewa Jańczak oznajmiła, że niekoniecznie, działanie Urzędu jest zgodne z uchwałą z 2013r. 

i 2012r. na podstawie wtedy obowiązujących przepisów i uzgodnienie planu było przed 

zmianą uchwały o ochronie przyrody. 

 Radny Zenon Wajgert powiedział, że trzeba projekt dostosować do istniejącej uchwały. 

Ewa Jańczak poinformowała, że są to korekty, które wymagają ponownego planu, i 

wyłożenia do publicznego wglądu.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że plan, który został przedstawiony został 

uzgodniony z obowiązującymi przepisami, kiedy był uzgadniany, jeżeli Rada tak by 

rozumowała to nie zostałby stworzony żaden plan zagospodarowania przestrzennego, nie ma 

w projekcie żadnych uchybień prawnych, w których potrzebne byłyby korekty. Dodał, że 

jeżeli będzie coś nie zgodne z przepisami Wydział Prawny Wojewody go uchyli. Podkreślił, 

że nie wierzy w to, iż współautorka projektu pozwoliłaby sobie, aby było w nim coś 

niezgodne z prawem. Zapytał, czy plan jest zrobiony autorsko i literalnie. 

Ewa Jańczak odpowiedziała, że tak. 

Radny Andrzej Basarab, czyli wszystko jest zgodne z prawem.  

Ewa Jańczak wróciła do tematu drzew, nie zależnie od ustawy o Ochronie Przyrody teren 

Ustronia Morskiego znajduje się na obszarach ochrony krajobrazu i nie zależnie od tego, na 

co pozwala ustawa o Ochronie Przyrody Gmina jest związana z przepisami sejmiku. Dodała, 

że na obszarze Ustronia Morskiego nie mogą być wycinane jak na innych obszarach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina posiada korespondencję od 2015 

r. związaną z procedowaniem i uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustronia Centrum. Pan Wójt występował z pismem do Porozumienia Razem z prośbą o 
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przedłożenie uwag, pisma bez odpowiedzi. Dodał, że wystąpiono do Wojewody z 

zapytaniem, gdzie powtarzają się wszystkie rzeczy, o których było mówione. Oznajmił, że 

Wojewoda odpowiedział 12.07.2016r., że „W oparciu na przywołane przez Państwa zapisy 

prawne plan Ustronie Centrum został ustalone w oparciu o w/w przepisy o 

zagospodarowaniu przestrzennym, udziale społeczeństwa, o zasadach ochrony przyrody, 

zasadach kształtowania tego krajobrazu z późniejszymi zmianami. Dodatkowo przy 

opiniowaniu uwzględniane przy projekcie planu, analizowane przez organy i instytucje 

wymienione w art.17 pkt. 6 ustawy o planowaniu oraz w art. 57 i 58 ustawy o udostępnianiu 

informacji o środowisku szczególności w omawianym zakresie przez Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska”. Oznajmił, że jest to odpowiedź Pana Wojewody na pismo, 

plan przeszedł przez szereg 24 instytucji i został zaopiniowany pozytywnie. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy na chwile obecną Gmina posiada zabudowę na granicy 

działki. Dodał, że we wcześniejszych zapisach nie było, a teraz powstaje taki zapis. Zapytał, 

czy w związku z tym zapisem jest jakaś zabudowa na granicy działki.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że jest wiele takich 

zabudowań, plan w niektórych przypadkach dopuszcza taką zabudowę, wymaga pozwolenia 

właściciela. Wiele takich miejsc jest w Sianożętach, gdzie mieszkańcy występowali z taką 

prośbą, jest to sprawdzane przez wizje lokalne i jest wydawana opinia, najczęściej 

pozytywna. Dodał, że w miejscach gdzie plan ma określone zabudowy przez projektantów 

przez ludzi, którzy tworzyli ten plan to nic nie da się zrobić.  

Ewa Jańczak powiedziała, że w obowiązującym planie ten teren oznaczony jest symbolem 

30UM jest dopuszczalna w tej chwili. Dodała, że w projekcie planu, nad którym jest 

prowadzona dyskusja dopuszcza się zabudowę wolnostojącą i mierzejową i jest mowa o 

budynkach na granicy działek pomiędzy sobą, ten teren składa się z dwóch działek i chodzi 

o to żeby tak zagospodarować te dwie działki, żeby można było postawić na granicy tych 

dwóch działek budynki jeden obok drugiego, przylegające ścianami szczytowymi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, a jak jest przekroczona 

linia zabudowy.  

Ewa Jańczak odpowiedziała, że nie może być, zgodność projektu zabudowy z planami 

bada Starosta i wydaje pozwolenie na budowę, Starosta po opublikowaniu tego planu w 

dzienniku urzędowym województwa od urzędu dostaje egzemplarz planu zagospodarowania 

miejscowego i on na etapie przed wydaniem pozwolenia budowy jest zobligowany do 

sprawdzenia projektu budowlanego czy jest zgodny z planem zagospodarowania 

przestrzennego.  

Radny Andrzej Basarab podkreślił, że Rada rozpatruje plan zagospodarowania centrum i 

jeżeli państwo mają pewne wątpliwości, że ktoś z właścicieli buduje nie zgodnie z prawem 

to są odpowiednie instytucje i tam powinno się zgłosić. Dodał, że to nie wchodzi w 

kompetencje Rady czy jest właściwie postawiony budynek czy może 10 cm za linią, a może 

10 cm przed. Poprosił o wyrażenie zdania nad planem zagospodarowania przestrzennego.  
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Przerwa. 

Po przerwie. 

GŁOSOWANIE – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” 

 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Uchwała nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum” została podjęta większością głosów. 

Druk nr 8 – w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie art. 21 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, 

poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) § 64 ust. 2 uchwały Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dziennik 

Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 4, poz. 56 , z 2015 r. poz. 1822 ) Rada Gminy w 

Ustroniu Morskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Odwołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Marka Leciaho 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że uchwała jest błędnie sformułowana, ponieważ nie ma 

możliwości teraz odwołania tylko przyjęcia jego rezygnacji, to są dwa różne akty prawne. 
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Dodał, że następna nieprawidłowość jest związana z tym, że jego rezygnacja została złożona 

miesiąc temu, a za tym nie podjęcie uchwały w ciągu miesiąca jest równoznacznym z 

przyjęciem rezygnacji. Dodał, że jeżeli Rada chce przyjąć uchwałę to tylko o rezygnacji. 

 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że zgadza się z przedmówcą, Rada może przyjąć rezygnację  

Radna Marzena Molcan zapytała, czemu nie było tak w przypadku Przewodniczącego komisji 

Budżetu.  

Radny Marek Leciaho podkreślił, że nie trzeba było go wysyłać na szkolenie. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że Rada Gminy powołuje skład komisji, Rada 

więc nie przyjmuje oświadczenia odnośnie rezygnacji z pracy, ponieważ w tym 

oświadczeniu jest jednoznacznie i nie musi pytać się o zgodę Rady, żeby przyjąć rezygnację. 

Dodał, że rada odwołuje tą osobę i powołuje nową.  

Radny Marek Leciaho oznajmił, że nie zgadza się z tą wypowiedzią, ponieważ jeżeli 

Przewodniczący złożył rezygnację np. 15 maja termin przypadał na dzień ustawowo wolny 

od pracy, w takim przypadku uważa się, że przypada na najbliższy dzień powszedni to 

stanowi art.57 KPA. Dodał, że jeżeli Rada Gminy nie podjęła w sprawie przyjęcia złożonej 

rezygnacji, przyjmuje się, że została ona przyjęta z dniem upłynięcia terminu podjęcia 

uchwały.  

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że przytoczony przez Radnego przepis dot. 

postępowania Administracyjnego i terminów prowadzenia spraw administracyjnych, 

natomiast nie ma zastosowania w kwestii związanych z powoływaniem przez Radę komisji, 

nie ma Rada terminu, może nie przyjąć rezygnacji i nie zmienić składu, Rada na to nie ma 

żadnego terminu.  

 

Radny Marek Leciaho podkreślił, że rezygnacja już obowiązuje, a po drugie odwołanie 

może się źle kojarzyć obywatelom. Powiedział, że w tym przypadku Rada nie ma takiego 

uprawnienia.     

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy przyjęcie 

uchwały z tytułu, że przyjmuje się rezygnację Radnego będzie jednoznaczne z odwołaniem 

z komisji.  

Mecenas Winicjusz Staszewski oznajmił, że można przyjąć, że przyjmuje się rezygnację 

Radnego z funkcji pełnienia Przewodniczącego komisji Rewizyjnej, że odwołuje się z tej 

funkcji. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie zgadza się z Mecenasem, ponieważ Radni nie 

mają prawa, a jego, jako Radnego stawia sie w nieciekawej sytuacji. On podjął decyzję o 

rezygnacji i swoje stanowisko podtrzymuje. Dodał, że Rada miała miesiąc czasu na podjęcie 

uchwały, jeżeli nie została podjęta ona z automatu powstała, jeżeli Radni chcą to może 

przeczytać cały wywód prawny odwołania, decyzji o rezygnacji.  
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Radny Andrzej Basarab oznajmił, że jeżeli są jakieś wątpliwości prawne to chce postawić 

wniosek o przełożenie odwołania na następną sesję, ponieważ zgadza się z Radnym 

Markiem, że on składa rezygnację i tak powinno zostać przyjęte. Dodał, że jeżeli Pan 

Mecenas ma jakieś inne zdanie to niech zostanie opracowane w formie pisemnej i poda 

podstawy prawne, na które on się powołuje. Dodał, że komisja Rewizyjna może wykonywać 

swoją prace, ponieważ jest wiceprzewodniczący i dwóch członków. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że nie bardzo się zgadza z Radnym, żeby tą uchwałę 

wycofywać i przekładać na następną sesje, gdy będzie coś niezgodnego pod względem 

prawnym to Wojewoda odwoła. Poprosił o zmianę w uchwale z odwołania na rezygnację i 

na tym zakończyć.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała czy Radny wyraża zgodę 

na taką zmianę.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy taka forma 

rezygnacji jest zgodna z odwołaniem.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że powinny być dwa słowa 

rezygnacja i odwołanie, za to odpowiada statut Gminy, który to reguluje  

Mecenas Winicjusz Staszewski podkreślił, że to reguluje status oraz § 64 ustęp 2, który 

mówi, że przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje Rada Gminy, tak samo jak 

komisje podlegają Radzie i komisja ustala składy osobowe. Dodał, że to Rada decyduje, kto 

jest w komisji i kto jest jej przewodniczącym. Fakt złożenia rezygnacji przez Radnego nie 

stanowi automatycznie, że nie jest członkiem ani przewodniczącym tej komisji, jest to 

sygnał dla Rady, że powinno się go odwołać i zmienić skład komisji. Powiedział, że Radni 

na początku kadencji w 2014r. przyjęli uchwałę odnośnie ustalenia składu komisji 

Rewizyjnej i powołania jej członków i przewodniczącego, którym jest pan Radny i ta 

uchwała obowiązuje. Oznajmił, że dopóki nie zmieni się uchwały i nie odwoła się 

przewodniczącego i powoła nowego obowiązuje ta uchwała, przewodniczącego powołuje i 

odwołuje Rada, nie przyjmuje rezygnacji tylko Rada panuje nad swoimi komisjami i 

powołuje i odwołuje.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy w sprawie odwołania, że Rada odwołuje na podstawie 

rezygnacji w dniu 26 kwiecień.  

Mecenas Winicjusz Staszewski odpowiedział, że może. Dodał, że tą kwestie można 

zapisać w treści uchwały albo będzie wynikać z uzasadnienia, ale musi być to odwołanie 

zgodnie z statutem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w statucie jest tylko przepis o odwołaniu a nie ma 

żadnych aktów pranych o rezygnacji, można się tu posiłkować ustawą o Samorządzie 

Gminnym odwołaniu i analogicznie postępować według niej. Oznajmił, że na takie 

rozwiązanie się nie godzi i godzi to w jego dobre imię. 
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Radny Andrzej Basarab zapytał, czy skład 3 osobowej komisji może rozpatrywać 

wniosek o absolutorium.  

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że według statutu powinno być 5 członków 

komisji, żeby było forum potrzebne jest 3 członków. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, jeżeli zostanie odwołany Radny Marek Leciacho i Tomasz 

Rymaszewski, ponieważ złożył takie samo podanie, czyli skład komisji zmieni się do 3 

osób, a statut mówi o 5 osobach i komisja w takim składzie nie powinna pracować. Dodał, 

że składa wniosek o zmianę uchwały „W sprawie odwołania przewodniczącego komisji 

rewizyjnej rady Gminy w Ustroniu Morskim na podstawie rezygnacji złożonej w dniu 

26.04.2017r.  ” 

Radny Stanisław Bęben zapytał, jak to się ma do złożonej rezygnacji przewodniczącego 

komisji Budżetowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska odpowiedziała, że prace nadzorował 

Pan Mecenas. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że to był wniosek Radnego Zenona Wajgerta, która 

treść była taka sama. Dodał, że dalej podtrzymuje wniosek, aby przenieść to na sesje 

czerwcową i wyjaśnić wszystkie sprawy prawne. 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że ktoś pod uchwałą się podpisał, przyłożył pieczęć, ile 

razy mogą być błędy. Dodał, że wnosi o niesienie poprawki Zenona Wajgerta. 

Mecenas Winicjusz Staszewski podkreślił, że w tym projekcie uchwały nie ma błędów. 

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że jego wniosek jest zgodny z literą prawa. 

Mecenas Winicjusz Staszewski podkreślił, że w uchwale nie ma żadnego błędu, ale ona 

powinna mieć charakter odwoławczy.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chce dopisać, że na jego wniosek, czyli sprawie 

odwołania przewodniczącego komisji rewizyjnej rady Gminy w Ustroniu Morskim na 

podstawie rezygnacji złożonej w dniu 26.04.2017r. 

Radny Andrzej Basarab poprosił o drugi wniosek, żeby dzisiejszą uchwała w sprawie 

odwołania/rezygnacji przełożyć na następną sesję, ponieważ budzi pewne wątpliwości 

prawne. 

Radny Stanisław Bęben powiedział w uzupełnieniu, że miesiąc już minął i jak by wszystko 

było po myśli Radnego Marka to rezygnacja byłaby obowiązująca, więc dany fakt niczego 

nie zmienia.  

Radny Marek Leciacho podkreślił, że się zmienia  

Głosowanie- za wnioskiem formalnym Radnego Andrzeja Basaraba.  

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 
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Oddano 4 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 5 głosów „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 3 głosy „wstrzymujących” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Marzena Molcan 

 Radna Zofia Majewska 

Wniosek nie został zaopiniowany pozytywnie.  

Głosowanie - za wnioskiem Radnego Zenona Wajgerta w sprawie odwołania 

przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim na podstawie 

rezygnacji złożonej 26.04.2017r. 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 5 głosów „za” 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 5 głosów „przeciw” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Zofia Majewska 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska w związku ze złożoną przez Radnego 

Marka Leciaho rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy w 

Ustroniu Morskim zobowiązana jest uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej, tak aby liczba 

członków komisji była zgodna z postanowieniami § 76 ust. 1 Statutu (min. 5 osób). 

Powyższe należy do kompetencji Rady Gminy z godnie z regulacją wynikająca z art. 21 ust. 

1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 

r. poz. 730) § 64 ust. 2 uchwały Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 

08 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie. 

 

Głosowanie - w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim bez poprawek. 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Zofia Majewska 

 

Uchwała nr XXXIII/253/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 

Druk nr 9 – w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Radny Andrzej Basarab uważa, że kandydatem na przewodniczącego powinna być Radna 

Marzena Molcan, ponieważ ma doświadczenie. Sądzi, że sprawnie poprowadzi komisje, do 

końca nie zostało wiele czasu.   

Przerwa.  

Po przewie.  
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Radna Marzena Molcan wyraziła opinię pozytywną. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska przedstawiła projekt w sprawie powołania 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Powiedziała, że 

na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446,poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) § 64 ust. 2 uchwały Nr 

XIII/73/2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie 

Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dziennik Urzędowy Województwa 

Zachodniopomorskiego nr 4 poz. 56, z 2015 r. poz. 1822 ) Rada Gminy w Ustroniu 

Morskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radną Marzenę Molcan. 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Głosowanie - w sprawie podjęcia uchwały powołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Radna Marzena Molcan 

 

Uchwała nr XXXIII/254/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów 

Druk nr 10 – w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 

1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) § 64 ust. 3 uchwały Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie 

(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 4 poz. 56, z 2015 r. poz. 

1822 ) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Odwołuje ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Tomasza Rymaszewskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie - w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radna Marzena Molcan 

Oddano 2 głos „wstrzymujące” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz  

 Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXXIII/255/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim 

została podjęta większością głosów. 

Druk nr 11 – w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Radny Andrzej Basarab zaproponował Radnego Romana Żołnierczuka. 

Radny Roman Żołnierczuk powiedział, że się nie zgadza, ponieważ jest przewodniczącym 

Komisji Rolnictwa. 
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Radna Marzena Molcan zaproponowała Radną Sylwie Kręglewską.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest to niemożliwe 

musiałaby zrezygnować z bycia w którejś komisji, w statucie jest wyraźnie napisane, że 

może być członkiem tylko 2 komisji. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w statucie jest zapis radny może uczestniczyć w 

pracach 2 komisji, a w ustawie o Samorządach jest napisane, że może pracować w 3 

komisjach. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że Ustawa o Samorządach mówi, że Rada w 

statucie ustala do ilu komisji może należeć maksymalnie Radny. 

Radna Zofia Majewska zapytała, co jeżeli ktoś z Radnych by chciał w 3 komisjach 

pracować. 

 Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że wtedy Rada narusza własny statut. 

Radny Marek Leciaho oznajmił, że jest uchwała miejscowa w postaci statutu i należy się 

do niej stosować. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy może Radny zrezygnować z pracy w jednej komisji na 

rzecz drugiej. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że może, ale Rada musi podjąć uchwałę o 

odwołaniu z członka jednej komisji i o powołanie do drugiej.  

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy jest możliwość odwołania jej z komisji 

Komunalnej i powołanie jej do komisji Rewizyjnej,  a na jej miejsce powołać Tomasza 

Rymaszewskiego, który wyraża zgodę na taką zamianę. 

Mecenas Winicjusz Staszewski oznajmił, że nie ma problemu tylko Rada musi zmienić 

porządek obrad i wprowadzić uchwały.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska przypomniała, że jest potrzeba powołania 2 

członków komisji Rewizyjnej. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że jest dopuszczalne, ale ostatecznie musi być 

na papierze. 

Radny Marek Leciaho poprosił o konkretne akty prawne. 

Radny Andrzej Basarab poinformował, że rozmawiał z Radnym Markiem Iwańczykiem, 

który wyraził zgodę na to, aby być członkiem komisji Rewizyjnej. 

Radny Piotr Barycki przypomniał, że kiedyś również przez telefon był powołany Radny 

Roman Żołnierczuk. 
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Radny Andrzej Basarab zapytał, czy jeżeli członek komisji wyraził zgodę być członkiem 

komisji Rewizyjnej przez telefon, czy można nad tą kandydaturą głosować. 

Radny Marek Iwańczuk w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę na bycie członkiem 

komisji Rewizyjnej. 

Mecenas Winicjusz Staszewski powiedział, że w statucie nie jest określony warunek, Rada 

panuje nad swoimi komisjami i przewodniczącymi tych komisji.  

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, sam 

zainteresowany wyraził zgodę, jest to potwierdzone, jeżeli coś nie będzie zgodnie z prawem 

wojewoda tą uchwałę Radzie uchyli. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że nastąpiła zmiana porządku 

obrad, poprzez odwołanie członka komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

Sylwii Kręglewskiej. 

Głosowanie - za zmianą porządku obrad:  

Jednogłośnie, 10 głosów „za”. 

Głosowanie – w sprawie odwołania członka Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim: 

Jednogłośnie, 10 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIII/256/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie odwołania członka Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że na podstawie art. 21 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 

1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) § 64 ust. 3 uchwały Nr XIII/73/2003 Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim z dnia 08 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie 

(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego nr 4 poz. 56, z 2015 r. poz. 

1822 ) Rada Gminy w Ustroniu Morskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Powołuje do składu Komisji Rewizyjnej Radną Sylwię Kręglewską i Radnego Marka 

Iwańczyka. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Ustroniu 

Morskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Głosowanie – w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 

Ustroniu Morskim. 

Oddano 10 głosów „za”. 

Oddano 1 głos „wstrzymujący”. 

Uchwała nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Ustroniu Morskim Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 

Druk nr 12 - w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane ze sprzedażą działek 

gruntu przy ul. Akacjowej w Sianożętach (dz. Nr 538, 540, 541, 542) i ul. Górnej w 

Ustroniu Morskim (dz. Nr 1004, 1008, 1010, 1012, 1013, 1015, 1016, 1023). - dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

Mecenas Winicjusz Staszewski poprosił o wprowadzenie autopoprawki, skarga powinna 

być od konkretnej osoby, dopisać w §1. 

 

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Radna Marzena Molcan powiedziała, że na 

podstawie art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jednolity: Dz. U. z 

2013 r. poz. 267 z 2014 r. 183) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Grzegorza Pytloch na czynności związane ze 

sprzedażą działek gruntu przy ul. Akacjowej w Sianożętach (dz. Nr 538, 540, 541, 542) i ul. 

Górnej w Ustroniu Morskim (dz. Nr 1004, 1008, 1010, 1012, 1013, 1015, 1016, 1023) . Po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych 

w skardze, Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, którego zobowiązuje się do 

powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie Skarżącemu 

odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Głosowanie – w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane ze sprzedażą 

działek gruntu przy ul. Akacjowej w Sianożętach (dz. Nr 538, 540, 541, 542) i ul. 

Górnej w Ustroniu Morskim (dz. Nr 1004, 1008, 1010, 1012, 1013, 1015, 1016, 1023). 

 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych 

Oddano 6 głosów „za” 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radna Zofia Majewska 
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 Radna Marzena Molcan 

  Radny Roman Żołnierczuk  

Oddano 2 głos „wstrzymujące” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Uchwała nr XXXIII/258/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności związane ze sprzedażą działek gruntu 

przy ul. Akacjowej w Sianożętach (dz. Nr 538, 540, 541, 542) i ul. Górnej w Ustroniu 

Morskim (dz. Nr 1004, 1008, 1010, 1012, 1013, 1015, 1016, 1023) została podjęta 

większością głosów. 

Druk nr 13 - w sprawie zbycia nieruchomości. - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina Ustronie Morskie jest 

właścicielem niezabudowanych działek położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie 

Morskie przy ulicy Bogusława XIV oznaczonych numerami: 225/1 o powierzchni 0, 1498 

ha, 225/2 o powierzchni 0, 1497 ha. W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego teren działek położony jest w obszarze oznaczonym symbolem 40UTM 

przeznaczonym pod zabudowę usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. Działki posiadają dostęp komunikacyjny do dróg publicznych 

(tj. do ul. Osiedlowej i ul. Bogusława XIV) poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność 

Gminy Ustronie Morskie oznaczoną numerem 224. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska oznajmiła, że opinia na komisji Wspólnej 

była pozytywna. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że zgłasza autopoprawkę, ponieważ jest 

błędna numeracja, paragram 3 na paragraf 2 i paragraf 4 na paragraf 3  

Głosowanie – w sprawie w sprawie zbycia nieruchomości z autopoprawką. 

W głosowaniu udział wzięło dziewięciu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Marzena Molcan 

  Radny Roman Żołnierczuk  

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radna Sylwia Kręglewska 
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 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Uchwała nr XXXIII/259/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 roku w 

sprawie w sprawie zbycia nieruchomości w Ustroniu Morskim po autopoprawce została 

podjęta jednogłośnie.  

5. Przedstawienie protokołu komisji Rewizyjnej z kontroli umów dzierżawy majątku 

gminy, kontroli wydawanych zezwoleń i odroczeń w 2016 r.  

Przewodnicząca komisji Rewizyjnej Radna Marzena Molcan przedstawiła protokół z 

komisji Rewizyjnej, która odbyła się 25.04.2017r. (załącznik dostępny na http://bip.ustronie-

morskie.pl) 

6.  Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 

rok 2016”. 

Inspektor ds. Kadrowych i Oświatowych Grażyna Jagiełowicz przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2016 roku. Powiedziała, że zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

przedkładam sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Rocznego programu współpracy 

Gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W myśl art. 5a ust. 1 wyżej wskazanej 

ustawy przygotowany został projekt uchwały Rady Gminy w Ustroniu Morskim w 

sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2016 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/301/2010 Rady Gm iny w Ustroniu 

Morskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania 

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, projekt ten opublikowano i poddano publicznym konsultacjom, jako 

projekt aktu prawa miejscowego obowiązujący w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. Projekt tej uchwały był przedstawiony do wiadomości 

publicznej w formie Zarządzenia nr 90/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 

października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i oceny jego treści. 

Projekt programu był również zamieszczony na stronie internetowej gminy oraz na 

tablicy ogłoszeń urzędu. W czasie konsultacji trwających od 29 października 2015 r. 

do 09 listopada 2015 r. nie wniesiono uwag do projektu programu. Rada Gminy w 

Ustroniu Morskim uchwałą Nr XIII/110/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 

rok 2016 przyjęła program współpracy Gminy Ustronie Morskie z organizacjami 

pozarządowymi, i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2003 r. prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz 

stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. Uchwalony 

Program jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości i dialogu społecznego. W 

związku z postępowaniem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego 

wskazującym na potrzebę prawidłowego wypełnienia dyspozycji normy wynikającej z 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, należało w uchwale 

zawierającej Program współpracy z organizacjami pozarządowymi wskazać planowaną 

wysokość środków przewidzianych na realizację programu. Rada Gminy dokonała tego 

Uchwałą nr XV/129/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany załącznika do 

uchwały w sprawie „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016”. Realizując Program współpracy w 2016 r. Gmina Ustronie 

Morskie wykonując zadania publiczne współpracowała z podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w następujących formach: 

1) zlecania tym podmiotom wykonywanie zadań publicznych na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

2) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

3) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  

w działaniach programowych samorządu, 

4) użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali komunalnych 

wykorzystywanych na działalność statutową organizacji oraz ich bezpłatnego 

udostępniania na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, 

5) pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. 

 

Współpraca gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 

roku mogła obejmować następujące obszary:       

1) kultura fizyczna i sport, w tym w szczególności: 

a) wspieranie klubów sportowych, 

b) promocja sportu dzieci i młodzieży; 

2) ochrona zdrowia i pomoc społeczna, w tym w szczególności: 

a) przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, 

b) realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży 

zagrożonej patologiami społecznymi, 

c) realizacja programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, 

d) realizacja programów wychodzenia z bezdomności, 

e) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

f) badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy, 

g) wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych; 

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym w szczególności: 

a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, 

b) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających   patologiom, 
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c) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci i 

młodzieży; 

4)  kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji : 

a) organizacja Dni Ustronia Morskiego, cyklu letnich imprez kulturalno-rozrywkowych, 

b) organizacja  spotkań  autorskich,  konkursów,  plenerów,  wernisaży,  wystaw  prac 

plastycznych i innych działań artystycznych, 

c)  ochrona zabytków architektury i sztuki, w tym sakralnej, 

5)  ochrona środowiska, w tym w szczególności : 

a)  wspieranie działań na rzecz edukacji ekologicznej,   

b)  wspieranie akcji „Sprzątanie świata”; 

6) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, w 

tym  

w szczególności : 

a) organizacja współpracy międzynarodowej, 

b) wymiana młodzieży, 

c) organizacja wspólnych działań, imprez i zawodów sportowych; 

7) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości – działania na 

rzecz promocji Gminy. 

W programie współpracy występowały zadania, których realizacja została powierzona 

sektorowi pozarządowemu do realizacji w drodze dofinansowania. By realizować w/w 

Program Zarządzeniem nr 106/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 

2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej 2016 r. 

Na realizację wymienionych zadań przewidziano dotacje w wysokości:  

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 90.000,00 zł 

2) ochrona zdrowia i pomocy społecznej 60.000,00 zł 

Zadanie 1 – w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu określono m.in. 

prowadzenie systematycznych zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży  

z zakresu różnych dyscyplin sportowych, organizacja zgrupowań sportowych, obozów 

kondycyjnych, organizacja czasu wolnego poprzez sport dla dzieci i młodzieży z 

terenu gminy Ustronie Morskie, organizacja systemu szkolenia sportowego dzieci i 

młodzieży  

w klubach sportowych, organizacja i udział w rozgrywkach i zawodach sportowych.  

Zadanie 2 – w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej określono m.in. działan ia 

polegające na: realizacji programów socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży  

z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi, organizacja zajęć pozaszkolnych dla 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Ustronie Morskie, wspieranie inicjatyw na rzecz 

dzieci i osób niepełnosprawnych. W dniu 11 stycznia 2016 r. odbyło się posiedzenie 

Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 1/2016 Wójta Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

oceniającej oferty złożone w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 106/2015 Wójta 

Gminy Z dnia 17 grudnia 2015r na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie 
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upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

w 2016 r. Dodatkowo do prac Komisji Konkursowej zaproszone zostały również osoby 

reprezentujące organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Zarządzeniem nr 

107/2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie naboru 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej na 

wspieranie realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zarządzenie o naborze opublikowane było w BIP, na 

gminnym serwisie internetowym oraz na tablicy ogłoszeń. Do wyżej wymienionego 

naboru, do pracy w Komisji Konkursowej nie zgłosił się żaden przedstawiciel 

organizacji pozarządowych.  

Na ogłoszony konkurs w określonym w ogłoszeniu terminie tj. do 8 stycznia 2016 r. 

wpłynęły łącznie 2 oferty, w tym: 

na zadanie nr 1 – 1 oferta,  

na zadanie nr 2 – 1 oferta. 

Na zadanie Nr 1 dotyczące: 

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Ustronie Morskie wpłynęła 

jedna oferta: 

1. Stowarzyszenia - Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Ustroniu Morskim, ul. 

Wojska Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie 

Na zadanie Nr 2 dotyczące: 

- ochrony zdrowia i pomocy społecznej ofertę złożyło: 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy ul. M. J. Piłsudskiego 11-15 

Koszalin. Komisja Konkursowa dokonała analizy złożonych ofert pod względem 

formalnym, kompletności złożonych dokumentów oraz dokonała oceny merytorycznej. 

Ocenie poddano możliwości realizacji zadania przez oferenta, oceniano kalkulację 

kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, jakość wykonania 

zadania i kwalifikację osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie 

publiczne, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania, 

uwzględniano planowany przez organizację udział środków własnych lub 

pochodzących z innych źródeł. Na podstawie przedstawionych opinii komisji w 

Zarządzeniu nr 9 /2015 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 14 stycznia 2015 r. 

dokonano wyboru podmiotów oraz podziału środków finansowych na wspieranie 

realizacji zadań publicznych.  

Na realizację zadań publicznych w poszczególnych zadaniach przyznano środki 

finansowe:  

- w zakresie realizacji zadania upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dotację w 

wysokości 80.000,00 zł otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Ustroniu 

Morskim  

 - w zakresie realizacji zadania ochrona zdrowia i pomoc społeczna dotację w 

wysokości 60.000,00 zł otrzymał Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w 

Koszalinie. W sumie gmina podpisała 2 umowy z sektorem pozarządowym na 
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dofinansowanie realizacji wybranych zadań własnych określonych w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 140 000, 00 zł. W ramach 

realizacji zadania publicznego „upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu” w 2016 r. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” oprócz szkoleń i treningów w 

zakresie piłki siatkowej, piłki ręcznej, badmintonie, lekkoatletyce, pływaniu 

uczestniczył w rozgrywkach i zawodach sportowych. Organizował zawody szkolne, 

uczestniczył w zawodach powiatowych, wojewódzkich oraz rozgrywkach 

ogólnopolskich dla dzieci i dorosłych. Klub był współorganizatorem zawodów 

sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy, organizował obozy sportowe letnie i 

zimowe dla dzieci i młodzieży. Brał udział w organizacji Europejskiego Tygodnia 

Sportu. W ramach zadania „ochrona zdrowia i pomoc społeczna” realizowanego przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie funkcjonowała w 

2016 roku placówka wsparcia dziennego – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Wodny Świat” w Ustroniu Morskim. W ramach 

wskazanych zadań w placówce prowadzono m.in. pomoc wychowankom w nauce i 

odrabianiu lekcji, udzielano wychowankom korepetycji, prowadzono zajęcia 

manualno-plastyczne i umuzykalniające, zajęcia socjoterapeutyczne, sportowo - 

rekreacyjne, organizowano imprezy dla dzieci, wycieczki i wyjścia grupowe. Zgodnie 

z zapisami dokonanymi w umowach, organizacje zobligowane zostały do złożenia 

sprawozdań i rozliczenia dotacji po zakończeniu realizacji zadań przewidzianych w 

umowach. Wszystkie sprawozdania z realizacji zadań złożone zostały w terminie. Po 

ich analizie stwierdzono, że przekazane środki finansowe wydatkowane zostały 

zgodnie z przeznaczeniem. W trakcie 2016 roku do Urzędu Gminy nie wpłynęły 

wnioski, uwagi czy zastrzeżenia do realizacji programu współpracy. 

 

7. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2016.  

W imieniu Inspektora ds. drogownictwa, ochrony przeciwpożarowej, Pełnomocnik 

ds. ochrony informacji niejawnych Stefana Jagiełowicza przedstawiła 

sprawozdanie Inspektor ds. Kadrowych i Oświatowych Grażyna Jagiełowicz z 

działalności Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Ustronie 

Morskie za 2016 rok. Ochotnicze Straże Pożarne stanowią Związek ludzi, którzy nie 

pozostają obojętni wobec nieszczęścia ludzkiego. Ludzie ci o każdej porze dnia lub nocy 

bez względu na panujące warunki atmosferyczne w razie potrzeby spieszą na ratunek 

potrzebującym. Działania te wykonują społecznie poświęcając swój czas, czasem zdrowie a 

nawet życie. Dlatego członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych czynnie biorący udział w 

życiu straży cieszą się zaufaniem i sympatią społeczeństwa. Ochotnicza Straż Pożarna jest 

stowarzyszeniem działającym na podstawie szeregu przepisów prawnych. Na podstawie 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 roku, póz. 446) do 

zadań własnych gminy oprócz innych należy również wykonywanie zadań z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej. Zadania te realizowane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 191), która 

mówi, że, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 
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ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem. Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony 

przeciwpożarowej ustanowiony został Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - Szef 

Obrony Cywilnej Kraju. Szczególne miejsce w systemie ochrony przeciwpożarowej 

przeznaczone jest dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP. Działają 

one w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i zgodne jest to z 

postanowieniami art. 19 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Realizacja zadań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ustronie Morskie w znacznym stopniu 

prowadzona jest w oparciu o działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Zgodnie z 

przepisami cytowanej powyżej Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, koszty wyposażenia, 

utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej 

ponosi gmina. OSP niejednokrotnie stanowi jedyną organizację społeczną działającą na 

terenie wsi. Jak każda organizacja działa według statutu. Zbierają się na corocznym 

zebraniu, aby dokonać podsumowania swych dotychczasowych działań oraz przyjąć plan 

działania na kolejny rok. 

Podsumowania dokonano w rozbiciu na następujące zagadnienia: 

1. Sprawy organizacyjne 

2. Działalność bojowa 

3. Sprawy szkoleniowe 

4. Wyposażenie w sprzęt ratowniczy 

5. Działalność finansowa 

6. Działalność społeczno-kulturalna 

Dzisiejsze podsumowanie dotyczy wszystkich naszych działań zmierzających do pełnej 

realizacji przyjętych do wykonania zobowiązań na szczeblu Ochotniczych Straży Pożarnych 

i Zarządu Oddziału Gminnego naszego Związku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

współpracy z organami statutowymi naszej organizacji, funkcjonariuszami Państwowej 

Straży Pożarnej oraz władzami samorządowymi. Nasze stowarzyszenie jest jedną z 

nielicznych organizacji o tak długiej i chwalebnej historii. Dzień dzisiejszy i otaczająca nas 

rzeczywistość staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Napotykamy na różnego rodzaju 

kataklizmy i katastrofy, które doświadczają ludzkość. Powodzie, pożary, susze, zagrożenia 

tzw. ptasia grypą, katastrofy budowlane oraz wypadki komunikacyjne znacznie poszerzają 

obszary aktywności ochotniczych straży pożarnych, a co za tym idzie odpowiedzialności za 

życie i mienie drugiego człowieka. Z roku na rok rośnie zakres zadań i wymagań stawianych 

ochotniczym strażom pożarnym, dlatego musimy wspólnie, poczynając od najwyższych do 

najniższych struktur naszego Związku, podjąć starania o jak najlepszą realizacje 

pokładanych w nas nadziei i oczekiwań społecznych. Ochotnicze Straże Pożarne są 

stowarzyszeniami, których członkowie gotowi są czynnie i w sposób zorganizowany 

uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia, mienia społecznego i prywatnego przed pożarami. 

Działanie i niesienie pomocy według tradycji strażackiej w gminie Ustronie Morskie jest 

bardzo duże. Obecnie na terenie naszej gminy działają 3 jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej, które ze względu na wyposażenie, przeszkolenie i teren działania można 

umownie podzielić na 2 kategorie: 

1. Jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z Ustronia 

Morskiego (włączona została w 1995 roku), dla której rejonem działania jest teren 
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powiatu. Z tego tytułu jednostka otrzymała dofinansowanie do swojej działalności z MSWiA 

w kwocie 8.776,00 zł na wydatki bieżące i Komendanta Głównego PSP w kwocie 6.800,00 zł 

na wydatki bieżące oraz 4.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne. Jednostki typu „S” w 

następujących miejscowościach: Kukinia i Rusowo, dla których rejonem działania jest teren 

gminy. Pod względem posiadanego wyposażenia i wyszkolenia jednostka z OSP Ustronie 

Morskie jest w pełni przygotowana do prowadzenia samodzielnych akcji. Nieco gorzej 

przedstawia się sytuacja w jednostce OSP Rusowo i OSP Kukinia, w których oprócz braków 

w wyposażeniu sprzętowym, który ze względu na swe specjalistyczne zastosowanie jest 

bardzo drogi, pojawiają się problemy z pozyskiwaniem odpowiednich kandydatów do 

przeszkolenia i obsługi tych urządzeń. Wszystkie wymienione jednostki OSP posiadają 

remizy w użyczeniu od samorządu gminnego: w OSP Rusowo i Kukinia są ogrzewane 

elektrycznie, natomiast w OSP Ustronie Morskie gazowe, remizy podłączone są do sieci wodno 

- kanalizacyjnej. W strukturach straży działa członków czynnych 106 druhów (w tym 

mężczyzn 86, kobiet 20) wspierających 8, honorowych 6. W OSP Ustronie Morskie i 

Rusowo działa Kobieca Drużyna Pożarnicza, natomiast w OSP Ustronie Morskie, Kukinia i 

Rusowo działają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które liczą członków 39, w tym: 

dziewcząt 19 i chłopców 20. Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich 

jednostkach. W zebraniach uczestniczyli członkowie czynni, MDP, członkowie władz 

oddziałów Związku OSP RP: gminnego, powiatowego, Przewodnicząca Rady Gminy i 

przedstawiciele PSP. 

Zarządom udzielone zostało absolutoriom, przyjęto sprawozdania z działalności 

i sprawozdania finansowe za poprzedni rok. Zatwierdzono plany działalności i plany 

finansowe na 2017 r. Przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim.  

Przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. W zawodach brały udział 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i strażacy z naszych jednostek oraz zaproszeni strażacy z 

miasta partnerskiego Ustroń i Niemiec. 

 

 Wyposażenie jednostek: 

OSP Rusowo  

- samochód ratowniczo gaśniczy GLM Gazela - 2008 r.   

OSP Kukinia 

- samochód ratowniczo gaśniczy GLM Lublin - 2001 r.   

OSP Ustronie Morskie 

- samochód ratowniczo gaśniczy ciężki GCBA Jelcz - 1995 r. 

- samochód ratowniczo gaśniczy GLM Ford Transit - 2004 r. 

- samochód ratowniczo gaśniczy średni GBA Mercedes Benz - 2012 r.  

Środki finansowe przeznaczone przez samorząd gminny na działalność naszych 3 jednostek 

wydatkowano na kwotę 101.846,78 zł. Środki te przeznaczono między innymi na: 

1. Zakup umundurowania -  13.865,15 zł 

2. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania OSP –  21.566,57zł  

3. Zakup energii – koszty mediów dla remiz OSP ( energia, gaz, woda)  -   18.142,88zł 

4. Zakup usług remontowych -  4.802,31zł 
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5. Zakup usług pozostałych i udział w zawodach strażackich - 24.648,21zł 

6. Pozostałe koszty - 18.821,66zł 

 Jednostki kupowały niezbędny sprzęt do działania między innymi: węże, różnego 

rodzaju mundury i obuwie oraz drobny sprzęt potrzebny w akcjach ratowniczo - gaśniczych. 

W roku 2016 zakupiono do jednostki OSP Ustronie Morskie 

- zestaw ratownictwa wysokościowego 

- piłę ratowniczą Stihl 

- wąż tłoczny W 52 – 5 szt. 

- wąż tłoczny W 75 – 4 szt. 

- rękawice 2 pary 

- buty specjalne z wkładką 3 pary 

- hełm strażacki 3 szt. 

- ubranie specjalne 3 kpl 

- ubranie koszarowe 9 kpl 

- rozdzielacz kulowy 2 szt. 

- linkę ratownicza 50 m szt. 1 

- smok prosty szt. 2  

- przeszkolono 4 strażaków w zakresie KPP 

Mamy świadomość, że nie wszystkie zamierzenia w 2016 roku zostały wykonane i wiele 

jeszcze jest do zrobienia. Na szczególna uwagę zasługuje konieczność wykonania remontu i 

podniesienia standardu obiektu remizy OSP w Kukini (wymiana bramy garażowej, 

pomalowanie pomieszczeń) i Rusowie (wymiana instalacji elektrycznej, pomalowanie 

pomieszczeń). Utwardzenie placu przy remizie w Ustroniu Morskim oraz zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego – 5 tys. litrów wody. Bardzo ważna jest współpraca z 

Komendą Powiatową Państwowej Straż Pożarnej w Kołobrzegu, jednostkami 

zaprzyjaźnionymi, z którymi utrzymujemy kontakty, takimi jak: OSP Ustroń Centrum, 

jednostkami z Niemiec: Hilszwelde, Wilmensdorf. Ma to na celu wymianę doświadczeń, 

poznawanie nowego sprzętu, szkolenie, wymianę kulturalną, udział w zawodach sportowo 

pożarniczych. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z Państwową Strażą Pożarną, która 

sprawuje opiekę nad naszą działalnością. Szkoli naszych druhów, doradza, wspiera, pomaga 

przy organizacji uroczystości i zawodów.   

 

Zdarzenia w rozbiciu na gminy  

 

  Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 

OGÓŁEM 

ZDARZEŃ 

LP. Powiat / 

gmina 

RAZEM RAZEM Razem Ogółem zdarzeń 

1 Kołobrzeski 338 571 141 1050 

2 Dygowo 38 42 0 80 
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3 Gościno 9 56 1 66 

4 m. Kołobrzeg 175 306 109 590 

5 Kołobrzeg 69 60 12 141 

6 Rymań 16 36 3 55 

7 Siemyśl 13 18 0 31 

8 Ustronie 

Morskie 

18 53 16 87 

Razem  338 571 141 1050 

 

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP 

 

 Rejon działania Poza rejonem działania Ogółem 

Jednostka P MZ AF Cz PZP Razem P MZ AF CZ Razem Razem 

1609055 

OSP 

Ustronie 

Morskie 

21 52 14 2 3 92 1 0 0 0 0 93 

1609074 

OSP 

Kukinia 

3 2 1 0 0 6 0 0 0 0 1 6 

1609575 

OSP 

Rusowo 

1 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 

 

P- pożary 

MZ – miejscowe zagrożenia 

AF – alarmy fałszywe 

Cz – ćwiczenia 

PZP – przeciwpożarowe zabezpieczenie rejonu 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że odbyło się 

zgromadzenie nadzwyczajne w MWiK na temat sprzedaży działki. Dodał, że odbędzie sie 

spotkanie z Lokalną Grupą Rybacką i będą omawiane sprawy dot. pieniędzy. Oznajmił, że 
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17 maja pojechała gminna delegacja do Piły w sprawie drogi S11, odbyły się protesty 

wszystkich Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów od Śląska, aż po samo morze, chcieli 

pokazać, że istnieją i ta droga jest bardzo ważna dla Kołobrzegu. Powiedział, że w piątek 

oficjalnie zostanie podpisana droga Grąbnica, spotkanie odbędzie się w Sławnie. 

Podziękował za zmiany dokonane w budżecie. 

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – dyskusja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska przeczytała list od Wojewody 

Zachodniopomorskiego z gratulacjami i podziękowaniem z okazji dnia samorządowca. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że podobny list został wysłany 

od Posła Gawłowskiego i Pani Sztark 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Regionalna Izba 

Obrachunkowa przesłała uchwałę składu orzekającego Regionalnej izby obrachunkowej w 

Szczecinie z dnia 28.04.2017 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu na rok 2016. 

10. Interpelacje i zapytania radnych.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał o ulice Wąską, mieszkańcy mówili, że ktoś rozbiera 

starą stolarnię i ciężarówki jeżdżą w górę i dół, a ulica jest jednokierunkowa, świeżo 

wybudowana. Słyszał, że wodociągi będą rozbierać tą drogę, pytał czy to prawda. Dodał, że 

następne pytanie dotyczy placu zabaw dla dzieci przy hotelu Lambert i postawienia latarni, 

ponieważ stoi tam stara lampa tylko brakuje klosza. Powiedział, że prywatni właściciele 

wynajmują miejsca pod stragany, zapytał czy można wpłynąć jakoś na właścicieli żeby 

wynajmowali o metr więcej i nie blokowały przejścia. Zapytał, czy na sesje czerwcową 

dostaną Radni sprawozdanie z Gminnej Energii.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że tak, zbliża się Rada 

Nadzorcza.  

Radny Tomasz Rymaszewski dopytał, które postępowanie nadzorcze zostało zakończone.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Gmina czeka na uprawomocnienie 

postanowienia.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że bardzo ładnie 

zrobili Państwo Krawczykowie ze straganami, ponieważ przesunęli trochę stragany i 

kupujący nie będą blokować drogi.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ulicę Wąską Gmina 

planuje zmienić na dwukierunkową ze znakiem pierwszeństwa. Następna zmiana dotyczy 

ulicy Polnej, która ma zostać zmieniona na jednokierunkową. Dodał, że jeżeli chodzi o 

wodociągi, teraz się obudziły ze studzienką i Pan Piątkowski zapytał Wójta czy pozwoli 
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zrobić studzienki, chodzi głównie o Piotra Szulca, który ma tam działkę i mieli jakieś stare 

podłączenie, teraz zostaje wszystko zmienione i ciężko wyrazić opinię negatywną, 

wykonawca pozwolił zrobić pod warunkiem, że oni biorą na siebie odpowiedzialność 

gwarancyjnych napraw. Oznajmił, że powiedział im, że mają rozmawiać z wodociągami i że 

pokryją całe koszty łącznie z szkodami, jakie zostaną poniesione, dokładnie chodzi o 

wymianę dwóch studzienek  

Radny Tomasz Rymaszewski oznajmił, że na ulicy Górnej przed domem Państwa 

Werema, kiedyś było tam posadzone parę drzewek, czy one zostały przesadzone, czy 

wwyniku aktu wandalizmu zostały zniszczone. 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że te drzewa należały do 

prywatnego właściciela i przez niego zostały usunięte.  

 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy zakończyła sie sprawa z panem Lewickim o 

wycinkę drzew. 

  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie jest wstanie udzielić odpowiedzi. 

Dodał, że skontaktuje się z Radną Sylwią Kręglewską jak tylko będzie wiedział jak sytuacja 

wygląda. 

 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy może jest coś wiadomo o przycince i koszeniu 

wzdłuż drogi, czy wiadomo, kiedy i czy zostanie to zrobione przed sezonem letnim. 

 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że rozmawiał z Panią Dyrektor 

i powiedziała, że niestety będzie to późny wrzesień albo październik.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że chodzi o S6 i Pana Bączkowskiego, ponieważ 

on ma tam wielki problem i kłopot, że nic nie zostało uregulowane w tej sprawie, ktoś 

powiedział, że nie zrobią tego przepustu i będzie musiał iść 5 km dalej.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zostało uzgodnione z 

wykonawcą, że rozsunie skarpy na czas budowy i będzie Pan Bączkowski mógł 

przeprowadzać bydło. Dodał, że przepust ma powstać i ma być koło 250 m do przepustu i 

drugie tyle powrót. Powiedział, że jest to etap załatwiania dokumentacji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała o zjazd na S11 od Państwa 

Dąbrowskich, na jakim jest to etapie, czy sprawa jest przegrana.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że sprawa nie jest przegrana, Gmina 

otrzymała odpowiedź od Generalnej Dyrekcji, gdzie pozytywnie opiniuje wniosek Pana 

Wójta o zjazd. Dodał, że bez zmiany planu nie można nic zrobić. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że tam był spór sądowy. 

Powiedział, że Gmina musi przygotować projekt uchwały i na tej podstawie warunkowo 

zostanie to zrobione.  

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska oznajmiła, że jest jedna odpowiedź 

na interpelacje Radnego Tomasza Rymaszewskiego i każdy się z tą odpowiedzią zapoznał.  

12. Wolne wnioski. 

Brak wolnych wniosków.  

13. Zamkniecie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem 

porządku obrad zamknęła XXXIII sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy   

Bernadeta Borkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 11:00 – 17:37 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


