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PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 20 LUITEGO 2013 

 

 AD. 1. Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

słowami: 

 „Otwieram XXXIV Sesję Rady Gminy zwołaną na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy                

o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.” 

Przewodniczący powitał zgromadzonych i stwierdził quorum - obecnych czternastu  Radnych 

– nieobecny Radny Mirosław Szymanek (lista obecności stanowi załącznik nr 1                            

do niniejszego protokołu). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał  w sprawie: 

A. DRUK NR 1- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy                   

Ustronie Morskie na 2013 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. DRUK NR 2- zmian w budżecie gminy na 2013 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. DRUK NR 3- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego                         

- dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. DRUK NR 4- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ustronie Rolna”- dyskusja, podjęcie 

uchwały. 

3. Zamknięcie sesji. 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ: 

A. DRUK NR 1- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy                   

Ustronie Morskie na 2013 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 

DYSKUSJA 

 Radna Anna Britzen zapytała czy dobrze zrozumiała, iż ta kwota, o którą zwiększa się 

limit kredytów może nie być wykorzystana? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Na koniec roku spodziewano się sprzedaży działki               

w Wieniotowie i wpływów z tego tytułu. Planowano wykorzystać to na pokrycie obligacji. 

Do sprzedaży jednak nie doszło. Okazało się więc, że będzie brakować ku temu 200 000 zł. 

Ponadto uzgodniono na zgromadzeniach wspólników MWiK, że kwota jaką Gmina ma                

do zapłaty, czyli 1,5 mln zł, ulegnie zmniejszeniu do kwoty 800 000 zł, jeśli Gmina do końca 
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marca 2013 r. dokona wpłaty 600 000 zł. Zwiększenie limitów umożliwi załatwienie tych 

dwóch spraw. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXXIV/224/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 roku                

o zmianie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2013 rok 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

B. DRUK NR 2- zmian w budżecie gminy na 2013 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy 

 Katarzyna Kruszyńska. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXXIV/225/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 roku                

w sprawie  zmian w budżecie Gminy Ustronie Morskie na 2013 rok została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

C. DRUK NR 3- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego                         

 – przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla 

Pan Sekretarz poinformował, iż proponuje się wesprzeć Powiat kwotą 1 000 zł – jest to kwota 

ustalona na wspólnym posiedzeniu komisji. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXXIV/226/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 roku                

w sprawie  udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego została przyjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

D. DRUK NR 4- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

 zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ustronie Rolna” – przedstawił Sekretarz 

Gminy Tomasz Grobla 
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Pan Sekretarz poinformował, iż sprawa była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. 

Dodał, że uchwała ma charakter intencyjny. 

DYSKUSJA 

 Radny Marek Rojek powiedział, że Rada miała pochylić się nad zmianą planu                   

dla działek przy ul Rolnej. Tych od ulicy Kołobrzeskiej nie trzeba zmieniać, ponieważ mają 

one już funkcję UTM. Nie było o nich mowy na komisji. 

Radny Marek Iwańczyk odparł, iż o tych działkach także mówiono. 

Radny Andrzej Basarab przypomniał, że wnioskodawca zwrócił się, aby ujednolicić zapisy  

co do usług i wysokości na całym posiadanym przez niego terenie. Działki od ulicy 

Kołobrzeskiej posiadają funkcję UTM, ale mają inne zapisy dotyczące wysokości budynków. 

Inwestor wnioskował o dokonanie jednakowych zapisów na wszystkich działkach, dlatego 

tamte działki także objęte są zmianą. 

Radny Rojek odpowiedział, iż nie było brane pod uwagę w dyskusjach jaką wysokość 

umożliwić. Mowa była jedynie o działkach od ulicy Rolnej. Dodał, że dlatego nie wyobraża 

sobie, żeby to również przekształcać. 

Radny Tomasz Stanisławczyk zabrał głos jako kolejny. Powiedział, iż nie podziela zdania 

Radnego Rojka. Stwierdził, że na komisjach mowa była o całości. Zamierzeniem było 

ujednolicenie całego terenu w jedno. 

Radny Rojek odparł, że zrozumiał to inaczej. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż trzeba wrócić pamięcią do pierwszego spotkania w tej 

sprawie. Mowa była wtedy o całości. Punktem spornym były jednak działki od ul. Rolnej, 

dlatego później Rada w rozważaniach skupiła się tylko na nich. Dodał, że pani Wiesława 

Świecka na początku przedstawiała sprawę w kontekście całości terenu. 

Radny Rojek odpowiedział, że zrozumiał inaczej, ale może faktycznie mowa była o całości. 

Radna Irena Krawczyk stwierdziła, że może poprosić o odczytanie pisma wnioskodawcy. 

Sekretarz Gminy uznał, iż można sięgnąć do protokołów oraz do wniosku. Trzeba jednak 

przypomnieć sobie, czy padła kiedykolwiek informacja, że sprawa dotyczy części działek.  

Od początku chodziło o ujednolicenie. Informacja, że chodzi o część działek nie padła. 

Radny Stefan Dymański był kolejnym mówcą. Powiedział, iż mowa była o części,                      

ale wiadomo, że inwestor zamierza działać na całości, dlatego zasadne jest ujednolicenie.  

Jeśli teraz dokona się zmiany tylko części to sprawa za jakiś czas powróci. Radny dodał,               

że należy unormować cały teren, aby firma mogła już inwestować. 

Sekretarz Gminy dodał, że pan Dyrektor, który był ostatnio na spotkaniu z Radnymi mówił               

o pięciu etapach prac i dotyczyło to całości terenu, aż do drogi krajowej „11”. 

Radny Rojek poprosił, aby zagłosować nad uchwałą. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 
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GŁOSOWANIE: 

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

Uchwała Nr XXXIV/227/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 lutego 2013 roku                

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Rolna” została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała wraz z uzasadnienim stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 AD. 3 ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz w związku z wyczerpanie 

porządku obrad podziękował zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknął XXXIV 

Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Miejsce obrad: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Czas trwania posiedzenia: 8
00

 – 8
30

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


