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 PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 CZERWCA 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXIV Sesję Rady 

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

Dyrektorów i Kierowników jednostek, Sołtysów oraz Kierownika plaży Pana Michała 

Mieczkowskiego. Poinformowała, że przed sesją Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2016-2020+" – zaproponowała jako druk nr 10.  

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum. Obecnych 13 

Radnych (nieobecna Radna Marzena Molcan i Radny Piotr Barycki), Rada władna do 

podejmowania uchwał. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dniu dzisiejszym będzie udzielane absolutorium. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu powinien przedstawić Pan Wójt, a nie Pani Skarbnik. 

Rada jest od tego, żeby nadzorować pracę Wójta.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zaproponowała zmianę w pozycji 6 a 

– wystąpienie Pana Wójta – sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, że Pan Wójt ma pracowników i może 

wyznaczyć osobę, która będzie przedstawiała sprawozdanie z wykonania budżetu. Pierwszy 

raz spotyka się, żeby stawiać wniosek formalny, żeby Pan Wójt musiał przedstawiać 

osobiście, ponieważ ma Kierowników, Dyrektorów, którzy w jego imieniu przedstawiają. 

Apelował, aby nie głosować nad paranoją wniosku. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to formalny wniosek. Kogo Pan Wójt wyznaczy, 

to wyznaczy, ale na chwilę obecną sprawozdania dokonuje Pan Wójt.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nastąpiła pomyłka 

we wpisie.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, że jest poprawnie wpisane, ponieważ tak 

było od zawsze wpisywane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że wnosi o 

przegłosowanie poprawionego porządku obrad w punkcie 6 a wystąpienie Wójta Gminy, 
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wprowadzenie w druku nr 10 projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały 

w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+". 

GŁOSOWANIE – rozszerzenie porządku posiedzenia 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących” 

Porządek posiedzenia został rozszerzony większością głosów.  

 

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

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawozdanie w imieniu 

Wójta przedstawi Sekretarz gminy Tomasz Grobla. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie międzysesyjnym zostały 

udzielone zamówienia na budowę miejsc postojowych za urzędem gminy w Ustroniu 

Morskim, które zostało podzielone na dwie części: I część parking za urzędem - w fazie 

realizacji – firma Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski, 

Kierownik Referatu IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że termin realizacji I części 

do 29 lipca, natomiast II część do 30 sierpnia.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że drugie zamówienie publiczne to 

„Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie” 

dofinansowane ze środków zewnętrznych, gdzie I postępowanie zostało unieważnione 

14.06.2017 roku, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Trwa przygotowanie do drugiego 

zamówienia. Poinformował, że zostały dokonane zapytania ofertowe na realizację schodów 

przy Ośrodku Zdrowia i schodów przed Urzędem Gminy – realizuje firma z Trzebiatowa. 

Jednocześnie jest przygotowywane zadanie – chodnik na ul. Topolowej – wszystko wskazuje 

na to, że zapytanie ofertowe zostanie skierowane dopiero pod koniec sierpnia. Dodał, że w 

przygotowaniu jest zapytanie ofertowe na budowę chodnika na ul. Osiedlowej odcinek ok. 70 

metrów bieżących, dokumentacja przygotowana przez Pana Grzywackiego. Pan Wójt 

zdecydował, że podzieli zadanie na dwie części, pierwsza część zrealizowana będzie w tym 

roku, czyli budowa odcinka chodnika. Przedstawił informację o przeprowadzonych 

przetargach. Poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się drugie rokowania na 

sprzedaż działki na Olszynie o pow. 0, 1394 ha – kwota 133.000,00 zł - rokowania 

zakończyły się wynikiem negatywnym. Dodał, że odbyły się przetargi nieograniczone na  

działki przy ul. Górnej o pow. 1614 m ² - 245.900,00 zł – wynik negatywny, działki 992 – 

pow. 1155 m ² - cena wywoławcza 206.900,00 zł, 993 – pow. 1108 m ²- cena wywoławcza 

197.800,00 zł, 995 - pow. 1167 m ² cena wywoławcza 166.200,00 zł. Działki zakończyły się 

sukcesem, działka 992 cena wywoławcza 206.900,00 zł sprzedana za cenę 281.900,00 zł, 

działka 993 cena wywoławcza 197.800,00 zł sprzedana za 307.800,00 zł, działka 995 cena 

wywoławcza 166.200,00 zł sprzedana za 306.200,00 zł. Nabywcami działek zostali Państwo 
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Anna i Adrian Zając. 26 czerwca odbył się przetarg na działki w Wieniotowie – 11 działek, 

które zakończyły się wynikiem negatywnym. Poinformował, że uchwały wszystkie są 

obowiązujące, jedynie uchwała w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania 

przestrzennego Ustronie Centrum ze względu na brak załącznika nr 3 jest nieobowiązująca. 

Powiedział, że realizowany jest program azbestowy dla gminy, w trakcie realizacji do 30 

listopada, do 30 czerwca ma zostać zakończona aktualizacja budowa miejsc postojowych i 

alejek przy cmentarzu w Rusowie, zadania parkingowe są realizowane, budowa ul. Okrzei II 

etap – aneksowana umowa – wydłużony termin realizacji z przyczyn zamawiającego do 14 

lipca. Wspomniał, że zostały wykonane prace naprawcze w ramach bieżącego utrzymania 

dróg gminnych: Malechowo, Kukinia, Bursztynowa, Klonowa, Górna, Wrzosowa, Rusowo 

odcinek 60 metrów bieżących. Zostały do wykonania prace na ul. Akacjowej i w Rusowie, 

gdzie firma Sztrabak zniszczyła i ma dostarczyć materiały na naprawę dróg, modernizacja 

budynku Przedszkola gminnego – dokumentacja w trakcie opracowania, rewitalizacja, 

budowa ul. Liliowej i Kwiatowej – podziały nieruchomości zostały zlecone, opracowanie 

dokumentacji projektowej dla zadania – budowa ul. Akacjowej – w trakcie realizacji do 31 

sierpnia ma zostać przekazana dokumentacja, kończy się proces zasypania zbiornika 

wodnego. Poinformował, że zostały zakupione znaki drogowe plus tablice, które czekają na 

montaż. 

3. Informacja z przygotowania miejscowości do sezonu letniego 2016 r. w zakresie 

 bezpieczeństwa na wodach 

Kierownik plaży Michał Mieczkowski powiedział, że jest instruktorem ratownictwa, będzie 

się zajmował sprawami ratownictwa w miesiącu lipcu w tym sezonie. Poinformował, że 

planowane jest otwarcie 6 stanowisk ratowniczych zatrudniając na nich po 4 ratowników, co 

da w tym sezonie 24, w stosunku do roku ubiegłego uszczuplono stan o 2 ratowników. Dodał, 

że planuje się zatrudnić lekarza plaży z tym, że dotychczasowy Pan Doktor Janiszewski, który 

przyjeżdżał wiele lat jest poważnie chory na serce i w związku z tym nie mógł przyjechać. Do 

15 lipca włącznie jest wakat i wątpi, aby był w stanie znaleźć kogoś na te dwa tygodnie, 

ponieważ osoby, które przyjeżdżają wiele lat wiedzą i akceptują warunki, jakie są. 

Poinformował, że usytuowanie stanowisk jest takie jak w roku ubiegłym, chociaż pod koniec 

ubiegłego sezonu sugerował ewentualną zmianę umiejscowienia niektórych stanowisk, ale 

wiąże się to nakładem finansowym. Dodał, że dysponują w tym roku jak i w poprzednich 

latach sprzętem pływającym: łódź motorowa i skuter wodny po remoncie, ma nadzieję, że 

skutecznym oraz quad. Podkreślił, że liczył na obecność panów z policji i straży granicznej, 

aby omówić zasady współpracy, ale zrobi to poza sesją. Dodał, że liczy na współpracę z 

policją i strażą graniczną jak i również z ratownikami z Kołobrzegu. Poinformował, że w dniu 

dzisiejszym od godziny 10: 00 będą czynne dwa stanowiska przy zejściu nr 3 i zejściu nr 5, 

kolejne będą sukcesywnie otwierane, ale jest to uzależnione od przyjazdu ratowników. 

Oznajmił, że żadne stanowisko nie będzie otwarte później niż 1 lipca. Powiadomił, że od 24 

czerwca do 31 sierpnia tak jak w latach ubiegłych jest zatrudnionych dwóch ratowników 

medycznych mających swoja bazę i dysponujący karetką na terenie gminy. Otrzymują od 

ratowników maty, numery telefonów ratowników na poszczególnych stanowiskach.   
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PRZYSZEDŁ RADNY PIOTR BARYCKI. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, czy ratownik o kwalifikacji ratownik młodszy 

może wykonywać pracę zarobkową.  

Kierownik plaży Michał Mieczkowski powiedział, że w tym roku zrobili jeden wyjątek, 

teoretycznie może wykonywać pracę zarobkową, ale nie w pełnym zakresie 8 h. Tym 

wyjątkiem jest Wiktor Eliasz z Ustronia Morskiego. Powiedział, że zrobiono wyjątek po 

pierwsze, dlatego, że jest z Ustronia Morskiego, po drugie, dlatego, że zna go osobiście i jest 

bardzo dobrym ratownikiem z wieloletnim stażem, bardzo długo pracował, jako ratownik 

społecznik, dlatego postanowiono go zatrudnić, jako ratownik w niepełnym wymiarze pracy z 

niższą gażą. Podkreślił, że generalnie starają się tego nie robić.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że rozumie ten wyjątek, zna człowieka 

osobiście, wie że jest to bardzo sprawnym triathlonistą, nie budzi żadnych zastrzeżeń.  

 bezpieczeństwa publicznego, 

 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że pan komendant 

powiatowy przeprasza, że nie będzie go dzisiaj na sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan Kaczmarek 

powiedział, że będzie. 

 imprez artystycznych, 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że jak co roku Gminny 

Ośrodek Kultury jest organizatorem lub współorganizatorem imprez rozrywkowych, 

kulturalnych gminy Ustronie Morskie. Atrakcje zaczynają się już od 1 lipca festynem 

w Rusowie od godziny 17: 00, gdzie będą zabawy, gry i animacje dla dzieci oraz zabawa pod 

chmurką. 2 lipca odbędzie się XIV spotkanie z satyrą i karykaturą „MORKA” w Amfiteatrze 

w Ustroniu Morskim wraz z koncertem akordeonowym grupy „ARTI SENTEMO”. Dodał, że 

warsztaty „MORKA’ promują gminę Ustronie Morskie, jako stolicę dobrego humoru, w tym 

roku 6 rysowników będzie uwieczniać mieszkańców i turystów w krzywym zwierciadle 

satyry i karykatury. Dopowiedział, że warto skupić się na amfiteatrze, gdzie odbędzie się 

szereg imprez komercyjnych min. kabarety dla dzieci, spektakle, występy gwiazd disco polo. 

Poinformował, że 2 sierpnia odbędzie się piknik rodzinny w Sianożętach, gdzie gwiazdą 

będzie An Dreo & Karina polski zespół śpiewający Al Bano & Romina Power, czyli włoskie 

klimaty, wśród których będzie można bawić się w Sianożętach. Podkreślił, że Gminny 

Ośrodek Kultury skupia się nie tylko na turystach, ale również nie zapominają 

 o miejscowościach w sołectwach Gwizd, Kukinka, Kukinia, Rusowo, gdzie instruktorzy będą 

prowadzili zajęcia z dziećmi, które spędzają wakacyjny czas w domu.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy imprezy komercyjne to zasługa gminy czy osoby, która 

prowadzi amfiteatr. Dodał, że jeżeli osoby, która prowadzi Amfiteatr, to myśli, że program, 

który jest przedstawiany jest bardzo ubogi. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że jak wszyscy wiedzą 

Amfiteatr jest w zarządzaniu Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy. Dodał, że 

zgłaszają się agencje artystyczne, które oferują koncerty komercyjne, na bilety płatne.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zadał konkretne pytanie, czy imprezy komercyjne jest 

to inicjatywa gminy. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że amfiteatr jest do 

wynajęcia, zarządzającym jest referat promocji, agencja zgłasza się do referatu promocji, 

wynajmuje amfiteatr i oferuje za to koncerty, które są płatne.  

Kierownik referatu promocji i rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że Pan 

Marek Leciaho zadał pytanie dot. imprez w amfiteatrze. Podkreśliła, że ona zada pytanie, czy 

Pan Marek wie, jakie środki są przeznaczone na realizację imprez w referacie promocji 

i Gminnym Ośrodku Kultury. Poinformowała, że sąsiednia gmina Kołobrzeg ma na 

organizacje imprez przeznaczone ok. 500 000, 00 zł, a miasto Kołobrzeg ok. 1 500 000, 00 zł. 

Oznajmiła, że gmina Ustronie Morskie ma przeznaczone na organizację imprez kwotę w 

wysokości 50 000, 00 zł. Imprezy, które są realizowane w ramach tych środków są 

zamieszczone na plakacie. W ramach 50 000, 00 zł referat robi imprezy typu; kino letnie, 

dożynki, które w tym roku będą połączone z festiwalem gotowania, wystąpi zespół disco polo 

Czadoman, którego koszt to 17 000, 00 zł plus rider techniczny, czyli 35 000, 00 zł kosztuje 

część artystyczna podczas dożynek. Dodatkowe 15 000, 00 zł jest przeznaczone na drobne 

imprezy typu kino letnie, rajd rowerowy do dębów, inne imprezy mało komercyjne. 

Dopowiedziała, że jeżeli chodzi o agencje to zgłaszają się do gminy, i to gmina decyduje, jaki 

artysta, jaki kabaret wystąpi w amfiteatrze. Koszt wynajmu amfiteatru jest bardzo atrakcyjny 

 i wynosi 600, 00 zł przy biletach powyżej 30, 00 zł i 200, 00 zł przy koszcie biletów 10, 00 

zł, jest to bardzo atrakcyjna oferta dla agencji stąd też, co drugi dzień ponad 40 imprez w 

ciągu 8 tygodni się odbędzie. Powiadomiła Radnych, że amfiteatr wymaga kapitalnego 

remontu, nawet przebudowy, ponieważ co roku zgłaszany jest obiekt do odbioru zgodnie z 

przepisami prawa i co roku sanepid kołobrzeski nakłada kary finansowe ze względu na to, że 

nie nadaje się do użytku. Gmina robi wszystko, żeby sytuację tą naprawić, a dotyczy to 

głównie warunków sanitarnych pomieszczeń garderoby: odpadające tynki, rozpulchnione 

ściany, przeciekający dach. Scena amfiteatru to cieknący dach, odpadająca farba, spróchniałe 

ławki, które co roku trzeba odmalowywać. Podkreśliła, że sygnalizuje, że jeżeli nie podejmie 

się jakichkolwiek działań, to za rok amfiteatr może zostać w ogóle niedopuszczony do 

użytkowania. W tym roku przygotowując się do sezonu został zrobiony kapitalny remont 

instalacji elektrycznej, ponieważ żaden z sześciu elektryków nie chciał dokonać odbioru 

technicznego. Instalacja była w takim stanie, że zagrażała życiu ludzkiemu. Trzeba podjąć 

działania, aby amfiteatr przebudować, albo przeznaczyć środki finansowe na jego remont. 

Powiedziała, że w listopadzie wspólnie z partnerem niemieckim zgłoszono się do naboru z 

programu INTERREG „Kultura i natura”, gdzie złożono wniosek o dofinansowanie 

przebudowy kompleksowej amfiteatru włącznie z zadaszeniem, budową części socjalnej 

i gastronomicznej. Projekt został przygotowany wspólnie ze stowarzyszeniem parku 

regionalnego BARNIMER FELD MARK, gdzie również nasi partnerzy w swoim projekcie 
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mają zamysł przebudowania swoich scen w gminach, które należą do tego stowarzyszenia i 

wspólnie z gminą złożyli projekt, który ma charakter zrównoważony, co oznacza, że na etapie 

planowania i realizacji jak i również finansowania podział środków jest bardzo 

zrównoważony. Wnioskując o dofinansowanie gmina będzie ubiegać się o kwotę miliona 

euro na realizację i o takie same środki będzie się ubiegał partner zagraniczny. Oznajmiła, że 

jest to bardzo duża szansa, aby projekt ten przeszedł pozytywną opinię komitetu 

monitorującego, którego posiedzenie będzie 4 lipca.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że lwią część środków na promocję przeznacza gmina na 

media, umowa medialna TV Alfa 123, 00 zł miesięcznie, E-kg miesięcznie 350, 00 zł, gazeta 

Kołobrzeska miesięcznie 615, 00 zł, wydawnictwo Ambers umowa medialna 1000, 00 zł, 

Także 738, 00 zł miesięcznie, Multi Conception umowa medialna 738, 00 zł. Jest odpowiedź 

gdzie są przeznaczane środki. 

Kierownik referatu promocji i rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że chodziło 

jej o to, czy Pan Radny ma wiedzę odnośnie środków przekazanych na organizację imprez, bo 

promocja nie są to tylko usługi medialne, czy usługi promocyjne, bo wychodzą w to też inne 

zadania typu współpraca zagraniczna, krajowa, wydawnictwa, promocja w mediach, kamery 

internetowe, zadań jest bardzo dużo, a za 50 000, 00 zł można zrobić jedną imprezę.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że drugie 50 000, 00 zł przeznaczane jest na media. 

Rozdawnictwo jest totalne. 

Kierownik referatu promocji i rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że musiałby 

Pan Radny troszeczkę bardzie przyłożyć się do tematu.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy kwota przeznaczona w GOKU na organizację imprez 

jest wyższa, niższa, czy taka sama jak w ubiegłym roku. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest przyznawana dotacja dla 

Gminnego Ośrodka Kultury i Gminny Ośrodek Kultury dzieli środkami i przeznacza je na 

imprezy i inne rzeczy. Nadmieniła, że ostatnio Pan Dyrektor wnioskował i środki były 

zwiększane, ale na pewno dotacja nie będzie większa niż w ubiegłym roku.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że już nie raz sygnalizował 

o niskim budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, przychodził z prośbami, 

żeby, chociaż te minimum, żeby te sztandarowe imprezy nie zostały zapomniane i nie zostały 

wykreślone z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. Oznajmił, że pieniążków jest mniej niż  

w zeszłym roku, dotacja została zmniejszona. Dodał, że również dokonuje przesunięć 

i zarządza środkami tak jak może, jest bardzo elastyczny, angażuje pracowników, aby różne 

elementy nadrabiać, ale za dużo nadrobić się nie da.  

Radny Denis Tomala poprosił, aby Pani Skarbnik przedstawiła, jaka kwota dotacji została 

przeznaczona w 2016 roku, a jaka w 2017 roku. Dodał, że z tego, co pamięta rada nie 

zmniejszała środków na dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w 2017 roku. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w 2013 roku dotacja wynosiła 

750 000, 00 zł, w 2014 roku dotacja wynosiła 708 428, 00 zł, w 2015 roku dotacja wynosiła 

711 000, 00 zł, w 2016 roku dotacja wynosiła 735 000, 00 zł, natomiast w 2017 roku 780 000, 

00 zł.  

PRZYSZŁA RADNA MARZENA MOLCAN. 

 spraw komunalnych, 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dysponuje 17 pracownikami 

stałymi + 3 pracownikami w ramach robót publicznych + 10 pracownikami sezonowymi. 

GOSiR zrealizował niżej wymienione zadania: 

1. Zakupiono kwiaty rabatowe w ilości 2200 szt. i rozsadzono je przy budynku Urzędu 

Gminy Ustronie Morskie, CSR Helios, budynku socjalno – hotelowych stadionu 

sportowego oraz w gazonach na terenie miejscowości Ustronie Morskie i Gwizd 

2. Zakupiono 16 szt. drzew, które zostały wsadzone w ramach nasadzeń zamiennych 

wynikających z nałożonych decyzji przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu na 

Gminę Ustronie Morskie. Kwota zakupionych drzew 6.109,10 zł. 

3. Zakupiono kosze plastikowe uliczne typu DIN (20 szt.), kosze metalowe na plażę w 

ilości 30 szt., które zostały rozstawione na terenie gminy.  

4. Dokonano przeglądu i drobnych napraw oświetlenia mola w Ustroniu Morskim i 

Sianożętach, promenady nadmorskiej oraz oświetlenia drogowego. Wymieniono 

łączni 2 słupy oświetleniowe, 6 opraw i wymieniono 3 odcinki linii kablowej. 

5. Przeprowadzono coroczną przycinkę zwisających gałęzi na promenadzie – ścieżce 

rowerowej od Muszli Koncertowej do Bagicza. 

6. Na terenie sołectwa Ustronie Morskie zamontowano 10 ławek zakupionych w ramach 

funduszu sołeckiego. Ponadto dokonano ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wiejskiej.  

7. Przeprowadzono naprawy bieżące na placu zabaw przy ul. Górnej, 

8. Przeprowadzono remonty mola w Ustroniu i Sianożętach (naprawy posztormowe), 

wymieniono deski na starych zejściach na plażę. 

9. Dokonano malowania mola w Ustroniu Morskim i Sianożętach. 

10. Dokonano drobnych napraw na punktach ratowniczych zlokalizowane na terenie 

gminy. 

11. Wymieniono deski na ławkach parkowych, trwają prace nad wymianą kolejnych desek 

na terenie gminy. Dokonano również malowania desek na ławkach. 

12. Wykonano opryski środkami chemicznymi barszczu Sosnowskiego w miejscowości 

Rusowo, Kukinia. 

13. Na zlecenie Urzędu Gminy wykonano naprawy pozapadanych odcinków chodników 

oraz dróg gminnych. Uzupełniono kostką polbruk miejsca po wycince drzew na                  

ul. Wiejskiej oraz części ul. Lotniczej. 

14. Rozstawiono kosze plażowe na odcinku plaży od czerwonej rzeczki do Bagicza                 

w ilości ok. 270 szt. 
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15. Dokonano we własnym zakresie prac naprawczych (wycinka wystających elementów 

stalowych) gum na dojściach na plażę tj. zjazd technologiczny ul. Północna,                       

ul. Nadbrzeżna, Muszla Koncertowa oraz dojście za Urzędem Gminy.  

16. Rozstawione zostały wieże ratownicze, przebieralnie i garaże na potrzeby ratownictwa 

wodnego na terenie gminy. 

17. Prace pielęgnacyjne i naprawa ogrodzenia na parkingu przy Kościele 

18. Wyremontowano i odmalowano przystanki autobusowe przy drodze E-11. 

19. Rozstawiono 11 szt. parkomatów do poboru opłaty za parkowanie w wyznaczonych 

strefach płatnego parkowania. 

20. Wyremontowano część ławek w Muszli Koncertowej. 

21. W trakcie realizowana jest rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 

Ustronie Morskie: ul. Turystyczna, ul. Jantarowa, ul. Koszalińska; Sianożęty ul. 

Malechowska 

22. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację zadania polegającego 

na rozbudowie oświetlenia w Rusowie. 

23. Na bieżąco prowadzone są prace przy obkaszaniu terenów zielonych, utrzymaniu 

czystości, zbieraniu śmieci z koszy ulicznych i plażowych jak również prowadzone są 

prace naprawcze. 

24. Zamówiono sprzęt komunalny potrzebny do utrzymania porządku na terenie gminy 

oraz boisku ze sztuczną nawierzchnią tj. mikrociągnik, pług strzałkowy do 

odśnieżania, rozsiewacz do piasku i soli walcowy, kosiarka bijakowa na pantografie 

boczno – tylna do mikrociągnika, przyczepa rolnicza o ładowności do 1500 kg do 

mikrociągnika, kosiarka bijakowa na pantografie do ciągnika ZETOR 5340, 

skaryfikator do pielęgnacji boiska naturalnego oraz szczotkę ze zgrzebłem do 

pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że znikły pojemniki przy lampach tam gdzie są ławeczki 

na ul. Chabrowej. Dodał, że zauważył, że na ul. Rolnej przy ławeczkach też nie ma 

pojemników i co 50 metrów będą rzucane odpady. W Kołobrzegu tam gdzie jest ławka czy 

przystanek autobusowy jest pojemnik na śmieci.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

dopyta, dlaczego tak się stało.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w Sianożętach po okresie wakacji zniknęły dzwony, 

Pan Wójt obiecał, że się ukażą, a do tej pory się nie ukazały. Powiedział, że kontenery na 

bazie na gabaryty są czynne od 8 do 17, gdzie do 17 on pracuje, a chciał odwieźć pewne 

rzeczy, ale nie miał takiej możliwości. Oznajmił, że kiedyś, kiedy pojemniki były wystawiane 

na wolnej powierzchni było zdecydowanie lepiej, ponieważ jest możliwość składowania do 

22. Taka sama sytuacja powtórzyła się w Kołobrzegu, gdzie na kontenery stały na Walki 

Młodych i na bieżąco były gabaryty odbierane. W Ustroniu takiej możliwości nie ma, aby 

osoby, które pracują etatowo nie mają możliwości odstawienia odpadów. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

była to dobra decyzja Pana Wójta, ponieważ było to siedlisko podrzucania odpadów, jest na 
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to dokumentacja zdjęciowa. Dzisiaj tych podrzutów nie, każdy dba o to, żeby zapłacić 

podatek i mieć odpowiednią ilość koszy na posesji. GOSIR w ramach możliwości zapewnia 

dozór deponowania odpadów wielkogabarytowych, dozór musi być, ponieważ postawienie 

pojemników wolno skutkuje tym, że są rzucane odpady, których Zieleń Miejska nie zabierze. 

Podkreślił, że jest ściśle określone, co jest odpadem wielkogabarytowym i te odpady przez 

zieleń w ramach posiadanej przez gminę umowy są odbierane. Wrzucane odpady 

niebezpieczne, azbesty, opony nie zostaną zabrane i będą dla GOSIRU problemem i będzie 

musiał za nie zapłacić firmie, która je odbiera.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że Pan Dyrektor uznaje jednych ludzi za lepszych, 

drugich za gorszych, ponieważ on pracując w danych godzinach nie ma możliwości 

dostarczenia odpadów i takich mieszkańców stałych jest wielu.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

można to inaczej rozwiązać w ramach umowy, GOSIR jest pomocniczy tylko, można 

wystawiać przed dom i firma będzie zabierać tak jak w innych miastach.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jest preferowany sposób, że w jeden dzień w 

tygodniu nie byłoby czynne od 8 do 15, a od 11 do 18 czy do 20. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

można zawrzeć w umowie, że będzie zabierane spod domów i wtedy GOSIR nie będzie się w 

to angażował. Dodał, że taka sugestia jest do przyjęcia, aby przesunąć czas od 12 do 20, ale w 

ramach 8 godzin pracy.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy w ramach przygotowania do sezonu stan pracowników 

stałych i sezonowych uległ zmianie na korzyść wykonywania zadań. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim dysponuje 17 pracownikami 

stałymi + 3 pracownikami w ramach robót publicznych + 10 pracownikami sezonowych. 

Dodał, że jest jeszcze 5 wakatów na pracowników sezonowych, cały czas jest ogłoszenie 

aktualne. 10 pracowników sezonowych jest to minimum, z którymi jest w stanie sobie 

poradzić, nie było w ogóle, doszło 5, brakuje 5, ale jest w stanie stworzyć ekipy sprzątające. 

Oznajmił, że wiadomo, że nie będzie to idealnie jak w zeszłym roku, ale jest w stanie sobie 

poradzić.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że chciałaby dokonać sprostowania. 

Oznajmiła, że dotacja GOKu nie była 780 000, 00 zł tylko na ostatniej sesji została 

zwiększona do 737 000, 00 zł. W 2013 roku dotacja wynosiła 750 000, 00 zł, w 2014 roku 

dotacja wynosiła 708 428, 00 zł, w 2015 roku dotacja wynosiła 711 000, 00 zł, w 2016 roku 

dotacja wynosiła 735 000, 00 zł, natomiast w 2017 roku 737 000, 00 zł po zmianach. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że trzeba 

zauważyć, że niektóre zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury przeszły na 

fundusz sołecki. 
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 bezpieczeństwa publicznego, 

Kierownik posterunku policji Piotr Kmiecik vel Kaczmarek powiedział, że liczba 

policjantów w posterunku policji w Ustroniu Morskim została ograniczona do 5 osób, 

związane to było z utworzeniem posterunku w Dygowie. Obecnie borykają się z brakami 

kadrowymi, na sezon jest przewidziana mniejsza liczba policjantów do 6, czyli bardzo mało, 

ale jakoś służby zaplanują. Dodał, że co weekend policjanci z Ustronia mają wspólne służby z 

policjantami z Dygowa. Oznajmił, że w roku 2016 i 2017 nie odnotowano nadzwyczajnych 

wydarzeń, stan przestępstw, interwencji w roku 2015 było 1470, w 2016 roku 1500, obecnie 

700 interwencji.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że sezon coraz większy, a policjantów prewencyjnych 

coraz mniej. Zapytał, dlaczego tak jest. 

Kierownik posterunku policji Piotr Kmiecik vel Kaczmarek powiedział, że obecnie jest 

jeden funkcjonariusz z oddziału prewencji. Dodał, że policja boryka się z problemami 

kadrowymi, w Kołobrzegu jest ok. 40 wolnych wakatów, nie ma chętnych.   

Radny Stanisław Bęben poprosił, aby na sezon wzmóc w miarę możliwości kontrole ul. 

Wiejskiej, gdzie jest prawostronnie postawiony znak zakaz zatrzymywania się, a nie jest 

absolutnie przestrzegany.  

Kierownik posterunku policji Piotr Kmiecik vel Kaczmarek powiedział, że policjanci 

sezonowi, którzy przyjadą w piątek zaczną od parkowania. Zrobiono to na ul. Nadbrzeżnej, 

dokonano zmiany organizacji ruchu ze skutkiem pozytywnym i z Wiejską, Osiedlową i 

Kościuszki zostanie zrobione to samo, ponieważ są to newralgiczne miejsca.  

4. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok gminnych spółek 

prawa handlowego – Gminna Energia. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że w imieniu Wójta Gminy 

będącego przedstawicielem zgromadzenia wspólników oraz zarządu spółki przedstawi 

sprawozdanie z działalności spółki za rok 2016. Powiedział, że w dniu 18 stycznia Spółka 

wraz z Gminą Ustronie Morskie oraz Samorządem Województwa podpisała umowę 

przeniesienia przez Gminę Ustronie Morskie na Spółkę praw własności objętych operacją, tj. 

„Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i kanalizacji światłowodowej wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Ustronie Morskie” w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-

2013”. Dodał, że jest to następstwem uchwały podniesienia kapitału zakładowego, spółka 

będąca właścicielem terenu przejęła zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowaniu. W 

dniu 8 lutego Spółka złożyła wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 

do Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie 

Postanowieniem podwyższono kapitał zakładowy Spółki, ustanawiając 68.660 udziałów o 

wartości 6.866.000 zł. W dniu 16 lutego Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim 

Consuns S.A. umowę dot. przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub 
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zbycia Towarów Giełdowych i Instrumentów Finansowych na rynkach prowadzonych przez 

Towarową Giełdę Energii. W dniu 21 lutego zostały zarejestrowane na liście świadectw 

pochodzenia, prowadzonej przez TGE, pierwsze 254.605 świadectwa pochodzące za okres od 

27.07.2015 do 25.10.2015 r. dot. okresu rozruchu technologicznego. Na dzień 31 grudnia 

Spółka posiadała zarejestrowanych 642.713 świadectw pochodzenia na Towarowej Giełdzie 

Energii. Są to świadectwa, które odzwierciedlają produkcję w okresach: 27.07.2015 – 

25.10.2015 – okres rozruchu technologicznego, 01.01.2016 – 31.03.2016 i 01.04.2016 – 

31.05.2016.  

Radny Marek Leciaho zapytał, jaka jest wartość certyfikatów.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że są to certyfikaty 

zaksięgowane, wartość zaksięgowania na TGE w czasie, kiedy weszły to  28.579,41 zł, 

pierwszy okres rozruchu technologicznego 8.488,26 zł i 279 certyfikatów 14.559,53 zł.  

Radny Stanisław Bęben poprosił, aby zreferować w pierwszej kolejności dane zagadnienie,  

a dopiero później zadawać pytania. Wniosek formalny należałoby przegłosować. 

Radny Denis Tomala zapytał skąd kwota 230, 00 zł. Czy certyfikaty zostały sprzedane za 

38, 00 zł, czy w ogóle nie zostały spieniężone. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie zostały spieniężone. 

Radny Denis Tomala powiedział, że aktualna wartość to ok. 23, 00 zł.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że chwili, gdy były 

podejmowane decyzje min. uchwałą rady o powstaniu farmy wpisując ją do budżetu, wtedy 

wartość certyfikatów szacowana była ok. 230, 00 zł. Jeżeli była możliwość przeliczenia MWh 

produkcji farmy, co było prawdopodobnie przedstawiane można było policzyć dokładnie, 

jakie dodatkowe dochody wpłynęłyby do spółki.  Dodał, że w momencie, kiedy spółka składa 

certyfikaty, a księgowanie certyfikatów odbywa się po dwóch, czasami po czterech 

miesiącach, różnie Urząd Regulacji Energii wysyła certyfikaty. Ostatnia pozycja pokazuje, 

jak wartość certyfikatów spadła. Podkreślił, że na poprzedniej sesji przedstawił wszystko 

dokładnie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że uważa, że pokazywanie wirtualnych kwot jest bez 

sensu. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że to nie są wirtualne kwoty.  

Radny Denis Tomala powiedział, że specjaliści wypowiadają się, że w tym okresie 

zielonych certyfikatów jest tak dużo, że ich nadprodukcja wystarczyłaby na kolejne lata. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dniu wczorajszym na giełdzie zielony certyfikat 

kosztował 24, 75 zł, czyli ogólnie kwota 24 423, 00 zł jest wirtualna. Przedstawia się coś, co 

nie zostało sprzedane i zawyża Prezes wartość.  
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Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że podaje informacje za rok 

2016, jak będzie przedstawiał rok 2017 to poda kwoty za 2017 rok. Podkreślił, że stara się 

bardzo rzetelnie to przedstawić. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w związku z tym, że Pan Prezes przedstawia kwotę na 

dzień 29.12.2016 roku, a żaden certyfikat nie został sprzedany jest to kwota wirtualna. 

Stwierdził, że generalnie dochodu żadnego nie ma. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że dochód zawsze jest, 

ponieważ certyfikaty mają zawsze jakąś wartość. Nie sprzedaje się fizycznie certyfikatów na 

chwilę obecną, ponieważ nadpodaż jest bardzo duża, wie również, że produkcja certyfikatów 

została bardzo mocno ograniczona i w perspektywie 2020 roku powinny iść w górę. Czysta 

Energia i Urząd Regulacji Energetyki mówi o tym, że w wyniku skupowania certyfikatów w 

najbliższych dwóch, trzech latach koniunktura i cena powinna pójść do góry w związku z tym 

zasadne jest, aby tych certyfikatów nie sprzedawać po tak niskich kwotach. Dopowiedział, że 

spółka liczy na to, że certyfikaty przekroczą wartość 150, 00 zł, a dzisiaj podejmując decyzję 

o sprzedaży certyfikatów zrobi się to tylko raz. Oznajmił, że sytuacja w spółce jest taka, że w 

dniu dzisiejszym nie trzeba sprzedawać certyfikatów za wszelką cenę, liczy się na to, że za 

jakiś czas ilość certyfikatów zacznie maleć.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pozwolił sobie wrócić do sesji XV z 2015 roku, gdzie 

na stronie 53 protokołu Pani Skarbnik mówi, że spółka ma kapitał początkowy, który został 

przekazany na początku powołania 353 000, 00 zł. Spółka nie ma dochodu, 31 grudnia miała 

353 000, 00 zł. Zapytał, z czego spółka żyje. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że spółka sprzedaje 

energię elektryczną. Postara się wszystko dokładnie przedstawić.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie dano radnym możliwości zapoznania się z 

prezentacją i teraz muszą pytania zadawać z powietrza. Dopytywał, co było podstawą, że Pan 

Prezes nie chciał prezentacji przedłożyć.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak podkreślił, że ma przedstawić informację 

na sesji i to właśnie czyni. Powiedział, że w dniu 06 września Spółka złożyła wniosek o 

wydanie świadectw za okres od 01.06.2016 – 31.08.2016 r., natomiast w dniu 9 grudnia 

Spółka złożyła wniosek o wydanie świadectw za okres od 01.09.2016 – 30.11.2016r. 

Świadectwa pochodzenia zarejestrowane na listach TGE należy zbyć do końca 2020 roku. 

Spółka Gminna Energia Ustronie Morskie za jeden z głównych celów postawiła sobie 

uczestnictwo w projektach unijnych adresowanych dla wyższych uczelni, o czym mówił 

również na poprzedniej sesji. Na koniec grudnia 2016 roku Spółka posiadała nawiązanych 

kontaktów z 15 wydziałami znajdującymi się na 9 wyższych uczelniach w kraju, tj. 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Wydział Technologii i 

Inżynierii Chemicznej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Ekonomii, 

Politechnika Koszalińska: Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i 

Geodezji, Wydział Nauk Ekonomicznych; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w 
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Bydgoszczy: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Budownictwa, Architektury i 

Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Wydział Przyrodniczo-

Technologiczny; Politechnika Łódzka: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska; 

Politechnika Gdańska: Wydział Mechaniczny, Wydział Ekologii; Politechnika Śląska: 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki; Politechnika Warszawska: Wydział 

Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa; Politechnika Wrocławska: Wydział Elektryczny, czyli 

wszystkie najważniejsze uczelnie w kraju współpracują ze spółką. Dodał, że w dniu 

14.09.2016r. Zarząd Spółki odbył spotkanie z p. prof. Dorotą Chwieduk, zastępcą dyrektora 

Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która jest 

uznanym w świecie autorytetem w zakresie energetyki. Podczas spotkania omówiono 

możliwość współpracy Spółki z uczelnią oraz dokonano analizy pracy farmy fotowoltaicznej 

pod kontem produkcji energii elektrycznej, sprawności instalacji oraz efektywności jej pracy. 

Dopowiedział, że produkcja została bardzo wysoko oceniona, o czym mówił również w 

poprzedniej prezentacji. W dniu 23.09.2016r. dokonano przeglądu robót budowlanych w 

okresie gwarancji dot. remontu budynku po byłej wadze samochodowej. W dniu 27.09.2016r. 

dokonano przeglądu robót budowlanych w okresie gwarancji dot. budowy elektrowni 

słonecznej z ogniw fotowoltaicznych. W dniu 17.10.2016r. Spółka wysłała zapytanie 

ofertowe do 20 wykonawców o przedstawienie oferty cenowej wraz z usługą bilansowania 

handlowego na odkup energii elektrycznej wytworzonej w elektrowni fotowoltaicznej. Na 

zapytanie odpowiedziało 4 wykonawców, gdzie wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy 

Tradea Sp. z o.o. W dniu 10.11.2016r. Zarząd odbył się spotkanie z p. Adamem Koniuszym, 

kierownikiem Katedry Inżynierii Systemów Agrotechnicznych ZUT w Szczecinie, p. Moniką 

Grzeszczuk, prodziekanem Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w 

Szczecinie oraz studentami. Tematem rozmów była możliwość wykorzystania potencjału 

farmy fotowoltaicznej w kontekście pracy ze studentami oraz przyszła współpraca uczelni za 

spółką w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z UE. W dniu 

14.11.2016r. Zarząd odbył się spotkanie z p. prof. Gulbińskim, prorektorem Politechniki 

Koszalińskiej. Przedmiotem rozmów była możliwość współpracy uczelni ze spółką w 

zakresie możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z UE. Dopowiedział, że 

wszystkie spotkania z profesorami dot. współpracy i pozyskania środków finansowych. W 

dniu 21.11.2016r. Spółka podpisała umowę doradztwa z firmą Energomix Sp. z o.o. (kwota 

4.000,00 zł netto) na przeprowadzenie procedury przetargu nieograniczonego na zakup 

energii dla gminy Ustronie Morskie na okres od 01.01.2017 do 31.12.2018r. Na ogłoszony w 

biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych przetarg na zakup energii w umownym terminie 

wpłynęła 1 oferta od firmy Energa Obrót S.A. Wykonawca zaoferował wykonanie usługi tj. 

dostarczenie energii elektrycznej czynnej – całodobowej w kwocie netto 648.959,55 zł, co 

przedkłada się na cenę jednostkową 0, 2350 zł netto za 1kWh. Należy zauważyć, że w roku 

2016 cena 1kWh energii elektrycznej wynosi 0, 2053 zł netto. Łączne szacunkowe 

zapotrzebowanie na energię elektryczną dla PPE Gminnej Energii Ustronie Morskie Sp. z o.o. 

w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018r. wynosi 2.761.530 kWh. Poinformował, że 

występują małe awarie oraz prace techniczne na farmie tj. przepalenie 2 płytek sterowniczych 

styczników AC inwentera (dokonano w ramach gwarancji wymiany płytek na nowe oraz 

dokonano aktualizacji oprogramowania inwentera), spalenie przełącznika rozdzielnicy DC nr 

10 (dokonano w ramach gwarancji wymiany przełączników we wszystkich 12 rozdzielnicach 
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DC z powodu powstających przepięć pomiędzy okablowaniem, które może powodować 

nierówną pracę falowników). Spółka w ramach dokładniejszego monitoringu pracy 

elektrowni PV zamontowała na koszt wykonawcy moduły FeniX, monitorujące prace 

poszczególnych stringów. W wyniku przeprowadzonych badań oraz szczegółowego 

monitoringu pracy farmy PV poprzez zastosowane czynności: badanie kamerą termowizyjną 

paneli oraz połączeń kablowych, pomiary rozdzielnic DC, pomiary rezystancji przewodów 

zbiorczych, konfigurację liczników energii zielonej, konfigurację połączeń kamer 

monitoringu. Stwierdzono uszkodzenie 2 paneli, które cechowały się zbyt wysoką 

temperaturą pracy. Uszkodzenie zostało zgłoszone do producenta. Producent uznał jeden 

panel za niesprawny i dokonał jego wymiany, natomiast drugi nie został zakwalifikowany z 

powodu zakresu pracy mieszczącej się w normach technologicznych. Stwierdzono 

uszkodzenie mechaniczne 1 panelu w wyniku najprawdopodobniej działań pielęgnacyjnych 

farmy. (Panel został zgłoszony do Towarzystwa Ubezpieczeń w wyniku, czego zostało 

wypłacone odszkodowanie. Spółka w ramach odszkodowania zamówiła nowy panel u 

producenta). W ramach poprawy pracy rozdzielnic DC oraz pracy falowników zwiększono na 

koszt wykonawcy zabezpieczenie w skrzynkach z 10 na 15A. (dot. wymiany bezpieczników). 

W maju firma ABB producent falownika oraz inwentera dokonał głównego przeglądu 

gwarancyjnego 2 inwerterów, nie wykazując żadnej nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. 

W grudniu dokonano przeglądu serwisowego falowników oraz inwentera z aktualizacją 

oprogramowania włącznie. Poinformował, że włącznie w 2016 roku wyprodukowano 1015, 

22 MhW, jest to więcej w porównaniu do kalkulacji, która była zaplanowana o 90, 386 MhW, 

czyli farma wypracowała 109, 8 % normy, wartość sprzedaży netto to 210.412,28 zł. 

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej przez Gminę Ustronie Morskie wraz z Jednostkami 

Organizacyjnymi wyniosło w roku 2016 ok 1176, 529 MWh, w bilansowaniu ilościowym nie 

wartościowym jest to 85 % zapotrzebowania gminy w energię. Wskaźnik produkcji nie 

przekracza progu dopuszczonego umową dofinansowania wykazując cechy produkcji energii 

elektrycznej na potrzeby własne. Dochody spółki w omawianym okresie wyniosły: 

825.393,39 zł. Prezentacja farmy: 1.025,20 zł, sprzedaż energii wyprodukowanej w źródle: 

210.412,28 zł, sprzedaż energii podległym jednostkom: 594.733,92 zł, odsetki bankowe: 

19.221,99 zł. Wydatki Spółki w omawianym okresie wyniosły: 903.138,40 zł; materiały: 

5.402,18 zł, energia: 617.814,01zł, usługi obce: 14.516,40 zł, podatki i opłaty: 67.625,00 zł. 

Dodał, że w dniu 6 czerwca gmina zwróciła się z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie 

30 % pożyczki w kwocie 696.600,00 zł, która była zaciągnięta na rekultywację wysypiska. 

Wydatkiem Spółki w omawianym okresie są również wynagrodzenia: 171.440,69 zł, składki 

ZUS: 16.915, 93 zł, pozostałe koszty rodzajowe: 8.900,19 zł, prowizje bankowe: 524.00 zł. 

Dodał, że bardzo ważny jest koszt amortyzacji urządzeń: 365.119,46 zł. Spółka w związku z 

wniesionym aportem przez gminę Ustronie Morskie nieruchomości stanowiących działki 

zabudowane instalacjami fotowoltaicznymi, ponosi koszt związany z amortyzacją tych 

urządzeń. W omawianym okresie spółka odprowadziła do Gminy Ustronie Morskie 

następujące środki finansowe: podatek od nieruchomości w kwocie 67.141,00 zł, środki 

finansowe przekazane w wysokości 300.000,00 zł, dzierżawa lokalu 2.200,00 zł razem: 

369.341,00 zł. Spółka Gminna Energia Ustronie Morskie oprócz koncesjonowanej produkcji i 

sprzedaży energii elektrycznej z instalacji PV zajmuje się również zakupem energii 

elektrycznej dla Gminy Ustronie Morskie. W tym celu Spółka przejęła wszystkie Punkty 
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Poboru Energii (PPE) od Gminy i Jednostek Organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia Spółka 

posiada 66 PPE. Spółka w celu optymalizacji kosztów zakupu energii, wypowiedziała 

wszystkie umowy kompleksowe, zawarte na mało korzystnych warunkach finansowych. Dla 

punktów PPE z rozdzielonych umów sprzedaży, Spółka mogła przeprowadzić przetarg 

nieograniczony na zakup energii. W roku 2016 w wyniku przeprowadzonego przetargu 

nieograniczonego dostawcą energii elektrycznej dla PPE została firma Novum S.A. która 

dostarczała energię całodobową czynną w kwocie netto 0, 2053 zł. Powiedział, że na dzień 31 

grudnia w Spółce zatrudnione były 3 osoby, tj. 1 osoba na umowę o pracę, posiadające 

ustawowe wymagania związane z obsługą farmy PV, 1 osoba na umowę zlecenie, świadcząca 

usługi księgowe, 1 osoba na umowę o zarządzanie, dot. prezesa spółki oraz 3 osoby 

zasiadające w Radzie Nadzorczej Spółki tj. minimalna ilość osób zasiadających w Radzie 

Nadzorczej dla Sp. z o.o. wynikająca z KSH. Poinformował, że jeśli chodzi o perspektywy 

rozwoju działalności Spółki to jest ona bardzo ograniczona ze względu na dotację, całość 

operacji objęta trwałością projektu, wszelkie rzeczy muszą mieć akceptację Urzędu 

Marszałkowskiego. Dodał, że Spółka zamierza kontynuować działalność szkoleniową i 

informacyjną, przedstawiając odpłatnie zainteresowanym podmiotom informacje dotyczące 

procesu inwestycyjnego budowy farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanym terenie 

nieczynnego wysypiska śmieci. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły 

istotne zmiany w zasadach zarządzania spółką. Podziękował za uwagę. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jak budowano fotowoltaikę, fachowcy wypowiadali 

się jednoznacznie, że farmy fotowoltaicznej do 1 MV przy Polskim nasłonecznieniu, kosztach 

inwestycyjnych i późniejszych kosztach operacyjnych związanych z serwisem cena 

certyfikatu powinna wynosić 400, 00 zł. Zapytał, jak spółka chce się utrzymać na rynku, jak 

na wczorajszy dzień kwota za certyfikat to 24, 70 zł. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że jeśli Pan Marek dalej 

doczyta, to będzie wiedział, że za rok 2016 rynek w Polsce straci ok. trzech miliardów 

złotych.  Jest to strata dla wszystkich instalacji, nie tylko dla gminnej.  

Radny Marek Leciaho zapytał, jaką przyjęto kwotę za certyfikat jak budowano farmę, skoro 

było wiadomo od początku, że będzie przynosiła straty.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że w okresie roku 2014-

20015 pracowano na nowelizacją ustawy odnawialne źródła energii, wiele instalacji, które 

powstały w tamtym okresie i było planowanych do budowy opierało się na założeniach 

projektu, gdzie mówiono o podwójnym certyfikowaniu energii wytworzonej w instalacje 

fotowoltaiczne. Polegało to na tym, że 1 MWh energii byłaby wsparta dwoma certyfikatami i 

wtedy biorąc to pod uwagę dałoby to kwotę, o której Pan Radny mówi. Wielu 

przedsiębiorców, decydentów w tamtym okresie zostało wprowadzonych w błąd, ustawa 

została w późniejszym okresie wycofana z procedowania, wprowadzono bardzo niewiele 

zmian i niewielu przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na inwestycję zostali pozostawieni 

sami sobie i musiało się borykać z rzeczywistością. Oznajmił, że nie wie jakie były zakładane 

w tamtym okresie wartości, na to powinni odpowiedzieć Radni, bo na pewno było to 

poruszane i kalkulowane. Myśli, że za nim inwestycja została wprowadzona do budżetu było 
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to przekalkulowane. Podkreślił, że na chwilę obecną może opierać się na okresie, kiedy jest 

zatrudniony w spółce, kontroluje te rzeczy i ma dostęp do kalkulacji z tego okresu, który 

może przedstawić, a jak było wcześniej to nie wie, ponieważ nie był przy tym obecny.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nadzór właścicielski to 

Urząd Gminy i Wójt. Dodał, że może tylko pochwalić Pana Prezesa za oddanie się inwestycji. 

Od samego początku starają się minimalnie zatrudniać i organizować pracę przy spółce, Pan 

prezes sam osobiście kosi trawę, a równie dobrze mógł to zlecić i zapłacić za wykonanie. 

Prosił, aby pamiętać, jaka była idea inwestycji: 85 % energii, która została wyprodukowana 

na cele gminy, prosił, aby pamiętać o całości projektu, o okresie 5 lat, gdzie Gmina nie może 

zarabiać, wyprodukować więcej energii niż zużyje. Dodał, że spółka ma pozwolenie na 3 

MWh nie na 1. Przypomniał, że po polach fruwały papiery, zrekultowano wysypisko, polskie 

państwo do 2020 roku ma wyprodukować 20 % energii odnawialnej, a Ustronie Morskie, jako 

jedyna gmina w Polsce już to ma, więc idea jest dobra. Dodał, że będąc na szczycie 

energetycznym w Gdańsku Pan Minister Tchórzewski powiedział, że stawiają na węgiel i na 

kopalnie, ta polityka jest to ruina energii odnawialnej, będzie trzeba płacić kary do Unii 

Europejskiej. Jako gmina zrobiono dużo, zminimalizowano koszty i jest dobrze zarządzana 

spółka, z której jest bardzo dumny.  

Radny Denis Tomala zapytał, jaki jest wynik finansowy spółki za okres roku 2016 

z wyłączeniem kupna i sprzedaży energii na inne jednostki. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że 30 czerwca odbędzie się 

walne zgromadzenie wspólników i rady nadzorczej, gdzie zostaną wszystkie dokumenty 

zatwierdzone. Dodał, że dopiero wtedy będzie można je publikować. Dodał, że to, co 

przedstawił będzie wykazane w rachunku zysków i strat, to co Radni dostaną i będą mogli 

wyciągnąć z KRS. Oznajmił, że spółka jest w miarę dobrej kondycji finansowej, ma straty 

spowodowane przez zapisy księgowe, dlatego, że jest amortyzacja, której nie było wcześniej, 

a powoduje straty. Nie są to straty rzeczywiste, a typowo księgowe. W roku poprzednim 

wynik finansowy strat był na – 138 000, 00 zł, na dzień dzisiejszy odrobiono ponad 60 000, 

00 zł przy tym, że nie sprzedaje się certyfikatów, gdzie były planowane do sprzedaży. 

Powiedział, że są problemy, jeśli chodzi o sprzedaż energii w dobrej cenie, ponieważ dzisiaj 

energia na rynku jest bardzo tania. Przez to, że bardzo ograniczono wydatki w spółce i przez 

to, że większość rzeczy robią sami udało się odrobić 60 000, 00 zł. Myśli, że w przyszłym 

roku rzeczywistej straty spółka nie powinna mieć, ale to się okaże jak rok 2017 się zakończy. 

Dodał, że ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie mógł przedstawić lepsze informacje, 

oprócz zapisów księgowych, które będą w bilansie, ale na to nie mają wpływu przez 

amortyzację, która w bilansie pokazuje stratę. 

Radny Denis Tomala zapytał, w której pozycji są zakwalifikowane wydatki na 

wynagrodzenia. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że 171 000, 00 zł, są to 

wynagrodzenia dla wszystkich 6 osób, które są zatrudnione w spółce.  
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Radny Denis Tomala powiedział, że jedyne dochody, jakie spółka wygenerowała to sprzedaż 

energii elektrycznej 210 000, 00 zł i prezentacja 1000, 00 zł, natomiast koszty są większe, 

strat jest ok. 400 000, 00 zł.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że Pan Radny wylicza z 

amortyzacją, a jest to koszt księgowy i musi być zapisany w bilansie po stronie wydatków, 

natomiast koszty rzeczywiste, które ponosi spółka są zupełnie inne. Powiedział, że straty 

rzeczywistej jest 77 000, 00 zł. 

Radny Denis Tomala zapytał, skąd wzięło się 300 000, 00 zł.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że z obrotu, na rachunku 

obrotu 825 000, 00 zł, który jest na rachunku i można z tego obrotu mieć środki. 

Zgromadzenie wspólników zdecydowało, aby to co jest na rachunku odprowadzić do gminy.  

Radny Denis Tomala zapytał, jak spółka będzie pracować skoro środki przerzuciła do 

gminy.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że zarząd postawił go przed 

faktem, że ma sobie z tym poradzić.  

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że nie słyszała konkretnej kwoty za pracę z 

uczelniami, ponieważ było kilka wymienionych uczelni chciałaby dowiedzieć się, na jakiej 

zasadzie to funkcjonuje.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że są podpisane 

porozumienia z uczelniami, gdzie są określone ramy współpracy na przyszłość. Z 15 

wydziałów na 9 uczelniach dzisiaj kontynuuje rozmowy z najbardziej zainteresowanymi 

wydziałami, są to trzy wydziały na ZUT i Politechnice Koszalińskiej, gdzie rokują szansę w 

przyszłości na stworzenie wspólnego projektu. Na dzień dzisiejszy uczelnie jeszcze nie 

zaprosiły spółki do projektu, jako partnera, ponieważ takich projektów na chwile obecną 

jeszcze nie ma. Podkreślił, że spółka musi znaleźć swoje miejsce w projekcie takim, który nie 

będzie ingerował w trwałość projektu farmy dofinansowanej zewnętrznymi środkami, która 

obwarowana jest umową, gdzie dosyć mocno ingeruje w przyszłe możliwe dysponowanie 

gruntami. Dodał, że grunty i cała instalacja została przekazana pod cele operacji 

doprecyzowanej i dofinansowanej wcześniej, więc spółka mając związane ręce całością 

projektu szuka rozwiązań, gdzie uczelnie czy też w przyszłości projekty z uczelniami pozwolą 

aplikować o środki. Na dzień dzisiejszy są toczone rozmowy, żeby znaleźć możliwość 

o aplikowanie środków zewnętrznych.   

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy 1000, 00 zł to prezentacja spółki. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że 1 000, 00 zł za 

udostępnianie informacji o farmie, wprowadzenie osób na farmę. 

Radna Sylwia Kręglewska zapytała, czy uczelnie są bezpłatnie. 
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Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że uczelnie są na etapie 

rozmów. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że Pan Prezes wspomniał o lokalu, za który jest 

płacona dzierżawa.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że spółka, jako podmiot 

prawa handlowego wydzierżawia od gminy lokal, jest to jeden z pokoi, który jest 

zagospodarowany na biuro spółki w związku, z czym odprowadzają, co miesiąc do gminy 

dzierżawę.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że na sesji z 23 marca 2017 roku Pan Prezes 

Spółki Gminna Energia przedstawił bilans ekonomiczny farmy fotowoltaicznej farmy za rok 

2015. W sposób jednoznaczny stwierdził, że straty wyniosły 142 000, 00 zł. Poprosił, aby w 

prostych słowach określić bilans za rok 2016.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że jeśli chodzi o rzeczywiste 

straty to odrobiono do roku 2015 w roku 2016 - 60 000, 00 zł, straty rzeczywiste na dzień 

dzisiejszy wynoszą ok. 70 000, 00 zł.   

 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie jest w stanie zgodzić się z tym, ponieważ wg jego 

wyliczeń jest to kwota ok. 170 000, 00 zł, nie ma szczegółowych danych i nie będzie 

spekulował na ten temat. Powiedział, że chciałby odnieść się do informacji, że w ciągu dwóch 

lat zielone certyfikaty mają pójść w górę. Tak jak zauważył Pan Prezes certyfikaty muszą być 

spieniężone do 2020 roku, czyli za 2, 5 roku, a skoro jest nadpodaż, która wystarczy na dwa 

lata, to trudno mu uwierzyć, żeby cena miała wzrosnąć. Zapytał, na czyją opinie powołuje się 

Pan Mecenas twierdząc, że w przeciągu dwóch lat cena certyfikatów pójdzie do góry.   

 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że w poprzedniej prezentacji 

na slajdach była stopka skąd były brane informacje. Dodał, że musiałby wrócić do tego i 

odszukać, ponieważ nie pamięta czy jest to czysta energia czy jakiś inny portal. 

Dopowiedział, że rozmawia na bieżąco z Urzędem Regulacji Energetyki – instytucją, która 

jest odpowiedzialna za nadzór nad energia elektryczną w Polsce, jest w tym urzędzie 

departament wsparcia. Zarząd nie ma dużego pola do popisu, jeśli chodzi o certyfikaty, 

chcieliby na bieżąco sprzedawać, aby wynik finansowy był inny. Trzeba rozważyć, czy 

sprzedać za bezcen, a potem żałować. Decyzję powinna podjąć również Rada, jest to decyzja 

obaczona ryzykiem. Oznajmił, że jest odpowiedzialny za finanse w spółce i dba o to, aby nie 

tracić tak gdzie może. W marcu przedstawiał sytuację dot. certyfikatów, na każdym portalu 

można, co innego przeczytać, jeśli chodzi o przyszłość.  

Radny Denis Tomala poprosił, aby nie zrzucać odpowiedzialności na Radę, ponieważ Rada 

to organ stanowiący i kontrolujący, a organem wykonawczym jest wyłącznie Pan Wójt. Rada 

nie może podejmować takich decyzji. Zapytał, czy w sytuacji, gdyby Rada nie przekazała w 

grudniu 2016 roku kapitału to czy ze wskaźnika finansowego spółki nie wynikałoby, że 
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spółka jest bankrutem, ponieważ koszty przewyższałyby kapitał, gdyby teren nie został 

przekazany. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że byłoby zagrożenie 

wynikające z całości projektu. Przypomniał, że było to dość szczegółowo przedstawione 

Radzie, wielu z Radnych wstrzymało się wtedy od głosu. Dodał, że bał się wtedy kwestii 

dofinansowania, ponieważ przekazując wtedy do gminy w formie nie aportu tylko w innej 

formie istniałoby ryzyko, że Urząd Marszałkowski cofnie dofinansowanie. Powiedział, że 

jeśli chodzi o kwestie dochodów to myśli, że Spółka byłaby w lepszej sytuacji nie mając tego 

na własność z tego tytułu, że nie ponosiłaby kosztów związanych z amortyzacją, nie byłoby 

zapisu po stronie kosztów 365 000, 00 zł, dochody byłyby na tym samym poziomie, nic by się 

nie zmieniło, tylko kwestia amortyzacji i podatku 67 000, 00 zł, który płaci spółka do gminy 

będąc właścicielem terenu. Są straty księgowe w wyniku kosztów w wyniku amortyzacji, 

więc dwa bardzo obciążające spółkę koszty nie miałyby miejsca. Jeden koszt jest kosztem 

fizycznym, który trzeba odprowadzić do gminy, a drugi kosztem księgowym, które generują 

straty po stronie księgowej w wyniku amortyzacji. Podkreślił, że spółka byłaby w lepszej 

sytuacji nie mając tego na własność. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nawet gdyby cena zielonych certyfikatów osiągnęłaby 

150, 00 zł co wg jego opinii jest nierealne to i tak spółka osiągnęłaby straty.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że obliczył podczas omawiania Prezesa dochodów i 

wydatków, że straty wyszły 78 000, 00 zł, są to jego zdaniem ukryte, bo być może jest tam 

podatek, amortyzacja. W roku 2015 straty były 139 000, 00 zł, w roku 2016 były 78 000, 00 

zł. Zapytał, jakie pieniądze są na koncie i z czego spółka żyje, że płaci wynagrodzenia, jak są 

starty to wspólnicy powinni się złożyć, aby pokryć te straty. W tym momencie Prezes dostaje 

wynagrodzenie, Rada Nadzorcza dostaje wynagrodzenie, a są straty. Dopytywał, czy Spółka 

ma jakieś pieniądze na koncie, a jeśli ma to sąd się tam wzięły. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że Spółka nie tylko wydaje, 

ale też zarabia, ma dochody wynikające ze sprzedaży energii elektrycznej. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie, ponieważ są wydatki są większe niż dochody to 

są straty. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że jak Pan Radny zobaczy 

wszystkie koszty, jakie przedstawił, zsumuje to wszystko to zobaczy, że są dwa rodzaje 

kosztów.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wydatki 903 138, 40 zł, dochody 825 393, 39 zł, 

77 745, 01 zł są to straty, nie ma dochodów. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że w roku 2015 spółka miała 

138 000, 00 zł strat, które wynikły tylko dlatego, że spółka w momencie powstania w 2014 

roku generowała straty, ponieważ nie miała jeszcze produkcji energii, więc przejadała kapitał 

zakładowy przygotowując spółkę do koncesji, uzyskania wszystkich formalnych 
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dokumentów, generowały się straty. W 2015 w wyniku roku 2014, gdzie starty były 

wygenerowane poprzez brak produkcji zaczęto po dochodach sprzedawać i niestety 

osiągnięto 138 000, 00 zł strat, a w roku 2016 odrobiono 68 000, 00 zł strat. Świadczy to 

o tym, że spółka wypracowała pieniądze, zapłaciła wszystkie zobowiązania i odrobiła straty. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zmniejszyła stratę do roku 2015, w 2016 ma stratę, ale 

mniejszą niż, w 2015, czyli dalej jest strata. Zapytał, z czego spółka żyje.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że z tego, co wypracuje. 

Radny Zenon Wajgert przypomniał, że spółka przyjęła aportem grunt od gminy, Pan Prezes 

mówił, że szkoda, że przejęła, mogła wziąć w dzierżawę. Dodał, że Radni tak sugerowali. 

Dopowiedział, że spółka miała uzyskać dofinansowanie, zielone certyfikaty miały się lepiej 

sprzedawać, kiedy byłby większy kapitał spółki – takie było tłumaczenie. Zapytał, jak 

wygląda stan spółki po tym, jak zostało to aportem przekazane.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że spółka zarządza gruntami, 

jest w ich posiadaniu. Ma na własność grunty, na których posadowiona jest instalacja 

fotowoltaiczna, spółka oprócz tego, że na bieżąco musi dbać o instalację, która tam się 

znajduje ponosi dodatkowe zobowiązania finansowe min. z tego tytułu, że wraz z działkami 

przejęła wysypisko ponosi opłaty związane z monitoringiem środowiska na wysypisku, gdzie 

jest to kwota prawie 10 000, 00 zł, obowiązkowo trzeb ataki monitoring prowadzić przez 

okres 30 lat. Dodatkowo spółka ponosi koszty typowo księgowe. Nic się nie zmieniło z 

punktu widzenia idei budowy farmy czy dotacji, celu operacji. Farma tak jak miała 

produkować, produkuje energię, jako zarząd stara się jak najlepiej zarządzać. W wielu 

opiniach ekspertów zewnętrznych farma funkcjonuje tak, jak powinna. Spółka wypracowała 

90 MVh więcej, niż jest zakładane na naszej szerokości geograficznej. Podkreślił, że zarząd 

stara się dotrwać do końca trwałości projektu, a później Rada zdecyduje, co dalej ze spółką i 

farmą.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, czy osoby, które zadają pytania i 

prawidłowo, że je zadają, oczekują odpowiedzi i ta odpowiedź jest nie widzą nic 

pozytywnego w tym co jest robione, jeśli chodzi o energię odnawialną. Ustronie Morskie jest 

jedną z najlepszych gmin i jedyna w Polsce, która usadowiła na byłym wysypisku śmieci 

farmę fotowoltaiczną. Prezes nie prosi Rady o dodatkowe pieniądze, a spółka jest dobrze 

zarządzana.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Prezes wspomniał, że jest odpowiedzialny za 

finanse spółki w związku z tym prosi o informację, czy są to wszystkie środki, jakie powinna 

spółka odprowadzić do gminy Ustronie Morskie. Dodał, że uchwałą nr XV/130/2015 roku 

gmina wniosła skład niepieniężny w postaci powierzchni prawie 7, 5 hektara ziemi. Zapytał, 

czy z tego tytułu nie powinny być jakieś środki. Zapytał, kto poniósł podatki z przeniesienia 

aportu i co powinno być dalej.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie bardzo rozumie pytanie. 

Powiedziała, że w związku z tym, że zostało przekazane podatki zostały płacone przez gminę, 

podatek został odprowadzony, ponieważ gmina przekazywała wartość nieruchomości. Radni 

podjęli uchwałę, nieruchomość została przekazana, chodziło o sprawy związane z 

nieruchomością, o zarządzanie i oto, żeby dysponentem była spółka. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy powierzchnia, którą gmina przekazała aportem była z 

vatem, czy vat jest należny z tego tytułu. Dopytywał, gdzie jest ten vat.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że oczywiście, że tak. Gmina 

zapłaciła vat do Urzędu Skarbowego.  

Radny Marek Leciaho zapytał, kto otrzymał ten vat i gdzie został przekazany. Powiedział, 

że jeżeli vat należny od otrzymanego aportu podlega odliczeniu i jednocześnie spółka 

otrzymująca aport vat ten zwraca podmiotowi wnoszącemu aport. Zapytał, gdzie jest vat na 

dzień dzisiejszy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, ze w spółce. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jak może być w spółce, jak przepisy jasno mówią, że 

powinien być w spółce. Dopytywał, czy w spółce żyje się teraz z vatu. Rozumie, że spółka ma 

vat, którego nie przekazała do organu, który aportem przekazał areał.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że gmina trzykrotnie dofinansowała półkę; przekazała 

grunt, zapłaciła podatek do Urzędu Skarbowego, Spółka otrzymała z tego tytułu vat. Zapytał, 

skąd spółka ma pieniądze. Odpowiedział, że ma pieniądze z vatu, który powinna zwrócić do 

gminy.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zaniepokoił go 

zapis w sprawozdaniu za rok, 2016 w którym jako dochód przedstawia się 300 000, 00 zł 

 i jest zapisane, jako zwrot vatu. Dzisiaj Pan Prezes mówi, że jest to dochód, który jest 

wynikiem obrotu. Oznajmił, że jest to nieścisłość, wydaje mu się, że jest związana z tym, co 

Radni poruszyli. Dodał, że dwukrotnie był przekazywany aport do spółki, pierwszy raz jak 

spółka była zakładana. Zapytał, jakiej wielkości fakturę gmina wystawiła i jaki podatek 

odzyskała spółka. W 2015 roku po raz drugi był wniesiony aport, kiedy na podstawie uchwały 

wniesiono aportem 7, 5 hektara ziemi. Dopytywał, jaka to wartość, jaką wystawiono fakturę, 

jaki vat pozyskała spóła.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przy założeniu spółki na pewno 

nie był przekazany wkład pieniężny. Dodała, że nie pamięta. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że był wkład 

pieniężny o wartości 353 110, 00 zł i wkład niepieniężny o wartości miliona złotych w 2014 

roku.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że informacja dotyczy 2016 

roku, a Radni pytają o 2014 rok. Powiedział, że jak Radni chcą zajrzeć w dokumenty, to 

żaden problem, bo nikt tego dokładnie nie pamięta. Dodał, że Pan Grzywnowicz był w 

Radzie, kiedy powstawała spółka.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że był i glosował 

za powstanie spółki i cieszy się, że śmietnisko zostało w taki sposób zagospodarowane.  

Dodał, że jest to wartość medialna, promocyjna i nie podlega to wątpliwościom. Irytuje go 

postawa zarządu, gdzie nie potrafi się w prosty sposób powiedzieć, ile środków pozyskano z 

vatu, ile środków jest na koncie, że są to środki, które powinny zostać przekazane do gminy, 

dzisiaj powinno się pytać Radnych o dokapitalizowanie spółki. Dopowiedział, że Radni 

podjęli wówczas decyzję, ponieważ była teoria Pani Skarbnik, że jest możliwość przy 

jednostkach samorządowych, aby przekazywać prąd w sposób 1: 1, czyli gmina wprowadza 

zapotrzebowanie na określony prąd, jakąś wartość produkuje, wprowadza ją do sieci i musi za 

ten prąd, który powinna zapłacić musi ponosić koszty. Dopowiedział, że taka była teoria i 

koledzy i koleżanka obecni wtedy na sesji o tym pamiętają. Okazało się później zupełnie 

inaczej, że jest to prawnie niemożliwe.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował za miłe słowa. Prosił, aby 

pamiętać, że gmina była pierwszą gminą w Polsce i tak naprawdę uczono się, dlatego Pan 

Prezes mówił, że spółka sprzedaje informację. Dodał, że Prezes zapraszając inne samorządy 

chcą dowiedzieć się wszystkiego od samego początku jak to funkcjonuje. Dopowiedział, że 

też myślał, że będzie to rozliczane w taki sposób, o jakim mówił Pan Grzywnowicz, ale nie 

można było tak zrobić, musiała powstać spółka, która przejęła wszystkie liczniki, co nie 

znaczy, ze jednostki i świetlice nie płacą, płacą ale do spółki. Przypomniał, że spółka jest 

własnością gminy i produkuje 85 % energii odnawialnej na potrzeby lamp, oświetlenia 

ulicznego i wszystkich instytucji pożytku publicznego. Apelował, aby w dniu dzisiejszym, 

gdzie jest informacja za 2016 rok, mówić o roku 2016, trzymać się planu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, w którym roku został 

pozyskany vat.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie pamięta. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy odsetki czy odsetki w wysokości 20 000, 00 zł 

były to odsetki, które zapłaciła farma, czy wpłynęły na konto spółki. Dopytywał, od jakiej 

kwoty są to odsetki. Powiedział, że na nowym folderze reklamowym nie ma żadnego zdjęcia, 

żadnego odnośnika. Dopowiedział, że na Ustroniu też nie widać żadnej reklamy jak się 

wjeżdża. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że Pan Wójt apelował, aby Radni dobrze się 

wypowiadali o farmie, tylko szkoda, że gmina nie chwali się farmą. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że w 2011 roku powstała pierwsza w Polsce 

farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach, która ma kontrole CBA i przynosi straty 
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750 000, 00 zł rocznie, Prezes nie jest już prezesem, ma postawione zarzuty i ma nadzieję, że 

do takiej sytuacji w gminie nie dojdzie. Dodał, że śledził doniesienia medialne, jak 

sztandarowe przedsięwzięcie Pana Wójta miało przynosić 500 000, 00 zł zysków rocznie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że składa wniosek formalny, aby przedłożono Radnym, 

jaki podatek zapłaciła gmina od przekazanego aportu i jaki vat z tego tytułu otrzymała spółka. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że myśli, że informacja jest 

informacją. Poprosił, aby złożyć wniosek pisemnie i pisemnie zostanie udzielona odpowiedź.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że to nie są złotówki tylko olbrzymie pieniądze. 

Powiedział, że Radni podjęli uchwałę o przekazaniu niepieniężnym 7, 5 hektara areału. Od 

tego areału zostały odprowadzone podatki, które zgodnie z prawem uiściła gmina. Od tego 

uzyskuje się vat, dopytywał, kto uzyskał ten vat, czy został on przekazany, jako środki do 

budżetu gminy, jeżeli nie to, dlaczego taka sytuacja powstała.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił, aby złożyć wniosek pisemnie i 

pisemnie zostanie udzielona odpowiedź. Dodał, że informacji się nie głosuje.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy w 2016 roku spółka otrzymała vat za grunty.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że w 2016 roku 

prawdopodobnie tak.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy spółka zwróciła vat gminie. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że będzie zwracać.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że spółka żyje z vatu.  

Radny Denis Tomala zapytał, ile ta idea kosztowała podatników, ile gmina zainwestowała w 

spółkę.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystko jest w internecie 

i można przeczytać. Dodał, że w dniu dzisiejszym jest informacja za 2016 rok.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Radni przyjęli porządek obrad, nie zapisano przy 

tym punkcie dyskusji. Dodał, że jeżeli Pani Przewodnicząca chciała prowadzić sąd 

kapturkowy nad spółką, Prezesem i Wójtem to trzeba było dopisać przy punkcie słowo 

dyskusja, czego Pani Przewodnicząca nie zrobiła. Dodał, że jeżeli Radni mają wątpliwości i 

zastrzeżenia można się spotkać i wrócić do informacji, nie zostało zapisane, że ma to być 

sprawozdanie, tylko informacja. Poprosił, aby zgodnie z porządkiem, który został przyjęty 

prowadzić obrad sesji, nie prowadzić sądu kapturkowego. Jeśli są wątpliwości na następnej 

sesji można dyskutować, nad informacją się nie rozmawia. Oznajmił, że jeżeli nie został 

prawidłowo zapisany punkt w porządku obrad to prosi, aby nie mieć pretensji. Jeśli Radni 

chcą osądzać i rozliczać to jest za tym, ale w innym czasie, ponieważ przyjęto porządek 
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obrad, jako informacja, a nie sprawozdanie. Jest wiele informacji, przy których nie ma 

dyskusji, a tu dyskusja trwa ponad godzinę.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że podziela zdanie Pana 

Basaraba. Dodał, że jeśli Pan Mirek ma wątpliwości, co do Wierzchołkowic to jest to prawda, 

jeśli Radni mają jakieś wątpliwości to można zgłosić do CBA.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że są to fakty, do których Pan Wójt musi się odnieść, 

ponieważ są to ogromne pieniądze, które zawłaszczyła sobie spółka, a powinna czym prędzej 

przekazać je do gminy. Dodał, że nie wie, czy nie powinno się rozmawiać o upadłości spółki, 

ponieważ z tego, co wynika żyje ona tylko i wyłącznie z vatu, który powinno się przekazać do 

gminy. Oznajmił, że Radni są w tej chwili funkcjonariuszami wypełniając swoje obowiązki i 

pozyskali pewne informacje.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, ile było przychodu ze 

sprzedaży energii nie licząc fakturowania na jednostki.  

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak powiedział, że 210 412, 38 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, dlaczego zgromadzenie jest 

dopiero 30. Termin do KRS jest od marca do czerwca. Dlaczego rada ma wyciągać z KRS 

bilans rachunek zysków i strat. Uważa, że gdyby otrzymali na sesji to nie byłoby dyskusji.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy skład rady nadzorczej spółki uległ zmianie. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że tak. Dodał, że na dzień 

dzisiejszy jest nowa osoba w radzie nadzorczej, pani Skarbnik odeszła i jest pani doktor z 

Politechniki Koszalińskiej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że dwukrotnie 

przekazano aport do spółki w 2015 i 2016 roku. Zapytał, jaki podatek odprowadziła gmina, 

jaki vat pozyskała spółka. Dodał, że mowa o dużych kwotach, które nie zostały przekazane do 

gminy, gdzie Prezes swoją wypowiedzią wprowadza Radnych w błąd mówiąc, że 300 000, 00 

zł jest to zwrot, a w sprawozdaniu jest zapis, że 300 000, 00 zł pochodzi z vatu. 

Prezes Spółki Gminna Energia Piotr Byczkowiak odpowiedział, że są to środki, jakimi 

spółka dysonowała na koncie.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Pan Prezes 

poinformował, że są to środki, które są wynikiem obrotu.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że chce, aby zostało zapisane do protokołu to, co Pan 

Prezes powiedział, że odpowiada w całości za finanse spółki. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła dyskusję. Powiedziała, że 

po sezonie, kiedy rada otrzyma bilans zysków i strat wróci do tematu, aby wszystkie 

wątpliwości zostały rozwiane. 



str. 25 

 

Przerwa. 

Po przerwie. 

  

5. Głos mieszkańców: 

Grzegorz Pytloch powiedział, że chciałby przypomnieć, że od listopada czeka wnioskowana 

przez Radę sprawa 10 000, 00 zł – zakup szafek uczniowskich. Dodał, że kilka miesięcy temu 

został uzgodniony z Panią Dyrektor rodzaj szafek. Powiedział, że kończy się rok szkolny, 

zbliżają się wakacje, Radni mają ostatnią sesję przed wakacjami, a sprawa nadal nie jest 

załatwiona. Oznajmił, że okres wakacyjny jest czasem, kiedy można tę sprawę załatwić. 

Powiedział, że wie, że była komisja w trakcie, której dążono do dalszego procedowania, 

załatwiania. Poprosił, aby w dniu dzisiejszym załatwić tę sprawę przy okazji zmiany w 

budżecie. Powiedział, że dwa miesiące temu wspólnie z sąsiadami z Akacjowej był na sesji i 

mimo wsparcia Pana Wójta, Pana Sekretarza i Radnego Basaraba nic się nie ruszyło. Dodał, 

że ma informację, że prace nie były wykonywane, ponieważ były przeszkody natury fizycznej 

– na środku nieistniejącej drogi było wysypane kruszywo. Dodał, że nic się nie zmieniło, 

trwają na chwilę obecną trzy budowy, jak popada deszcz kwestia dojazdu samochodem czy 

przejścia pieszo jest niemożliwa. Przypomniał, że w grudniu dostał informację, że wodociągi 

mają przystąpić do naprawy, na swój koszt za pośrednictwem środków od wykonawcy – to 

się nie stało. Poprosił, aby sprawę załatwić, ponieważ nie jest to zabawne. Powiedział, że 

chciałby wyprostować sytuację, gdzie Pan Wójt poinformował, że prokuratura umorzyła 

postępowanie w sprawie sprzedaży działek przy ul. Górnej. Oznajmił, że po części Pan Wójty 

miał rację, natomiast nie wie, czy przez nieuwagę zapomniał poinformować, że Prokuratura 

Krajowa prowadzi postępowanie syg. KK4KAO/137/2017 związane z tą sprawą i tymi 

nieruchomościami. Oznajmił, że nie jest tak, że sprawa jest zamknięta, być może będzie tak 

jakby życzył sobie Pan Wójt, że będzie wszystko w porządku, ponieważ od tego są te organy, 

aby to wszystko sprawdzić i wtedy być może sytuacja będzie wyglądała inaczej i może Pan 

Wójt przyjmie te uwagi, które również dotyczą ul. Akacjowej, ponieważ ta sprawa jest 

analogiczna z ul. Akacjową. Jeszcze raz poprosił o zakończenie sprawy szafek uczniowskich.  

Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Ostrowska powiedziała, że rada rodziców jest za tym, 

żeby szafki były w szkole, rada pedagogiczna opowiedziała się pozytywnie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że prace naprawcze na ul. Akacjowej 

rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Dodał, że rzeczywiście gmina miała problem w czasie 

budów, ponieważ na środku drogi były usypane kopce. Gmina chce wejść i zrobić literkę T, 

prace mogły szybciej się rozpocząć, ale w związku z tym Akacjowa i Sianożęty rozpoczną się 

w tym tygodniu. Powiedział, że Wójt dostał jedną informację z Prokuratury Rejonowej w 

Kołobrzegu o odmowie wszczęcia postępowania, do dnia dzisiejszego w korespondencji 

informacji z Prokuratury Rejonowej nie ma. Dodał, że postępowanie prowadziła Pani 

Prokurator Agata Lebowska, która poinformowała w rozmowie, że postanowienie jest 

prawomocne.  
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Sołtys wsi Gwizd Maria Piątek powiedziała, że prosi o wygospodarowanie środków na 

załatanie dziur w Gwiździe w drodze asfaltowej, ponieważ mieszkańcy zwracają się do niej, 

ze dziury są takich rozmiarów, ze nie można jeździć samochodami. Dopowiedziała, że 

miejscowi wiedzą jak jeździć, które dziury omijać, natomiast przyjezdni nie wiedzą i może 

dojść do niebezpiecznego zdarzenia. Poprosiła o najszybszą interwencję w tej sprawie.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Urząd wie, o które dziury chodzi. Dodał, 

że w zeszłym tygodniu zgłaszał to również Pan Sławek Konarski. Dodał, że pozostaje kwestia 

czy zostanie to wykonane za pomocą masy na zimno, czy zostanie to wykonane przez 

wykonawcę wyłonionego w przetargu. 

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, na jakim etapie jest przebudowa drogi 

Ku Słońcu i przebudowa drogi przez Kukinkę.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Urząd prowadzi procedurę uzupełniającą, 

dokumenty są w RDOŚ w Koszalinie. Dodał, że odbyło się spotkanie, będzie to wydłużone w 

czasie. Dopowiedział, że jeżeli zostałyby złożone dokumenty razem ze studium 

wykonalności, które jest w facie realizacji to wątpi, aby procedura przetargowa rozpoczęła się 

w tym roku. Realizacja zadania początek 2018 roku, cztery miesiące od wyłonienia 

wykonawcy.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że droga Ku Słońcu jest 

dwupasmówką bez chodnika. Zasugerował, aby przeznaczyć pieniądze z budżetu 2018 na 

chodnik, aby było bezpieczniej.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że problemem jest wąski pas drogowy. 

Dodał, że byłby to wydatek niekwalifikowany, czyli finansowany z budżetu gminy. 

Powiedział, że pieniądze są ograniczone, jeśli chodzi o ZIT Koszaliński i trzeba by było 

zamknąć się w środkach przyznanych dwa lata temu. Podkreślił, że każdy dodatkowy element 

są to pieniądze z budżetu gminy i nie da się ich ująć z dofinansowania.  

Sołtys Wsi Sianożęty Krzysztof Matuszewski zapytał, na jakim etapie jest budowa drogi 

Lotniczej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w przerwie dzwonił do Pani Dyrektor 

Zarządu Dróg. Dodał, że w piątek ma być podpisana umowa z firmą INFRABUD, która ma 

termin realizacji do 10 lipca. Poinformował, że wartość umowy to 281 000, 00 zł, Pani 

Dyrektor mówi o tzw. przypudrowaniu nosa, bo takie są środki. Gmina miała do wyboru albo 

zrobić cokolwiek, albo nie ruszać w ogóle i zostawić tak jak jest. Podkreślił, ze jechał przed 

sesją tą drogą i pozostawienie jej w takim stanie byłoby absurdem. Ma informację, że na czas 

remontu nie będzie zamkniętej drogi, będzie mijanka. Oznajmił, że w ramach tej kwoty nie 

ma mowy o krawężnikach wzmacniających pobocze, na łukach będzie dodatkowy fres, 

wzmocnienie podbudowy, a na resztę pójdzie nakładka od 8 do 12 cm. Powiedział, że to jest 

wszystko co można zrobić za 281 000, 00 zł. Wie, że Pani Dyrektor planuje w przyszłym roku 
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przebudowę chodnika po lewej stronie ul. Lotniczej od ul. Kwiatowej z budżetu powiatu. 

Powiadomił, że musi to zostać przyjęte przez radę powiatu.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że ostatnio Pan Sekretarz mówił o INFRABUDZIE, że 

nie może wykonać drogi, ponieważ jest w upadłości. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie gmina wybrała firmę, przetarg był 

prowadzony przez Zarząd Dróg Powiatowych. Dodał, że miał informację, że firma ta jest w 

upadłości. Dopowiedział, że gmina miała współpracę z firmą do bieżącego utrzymania dróg 

 p. Ryszarda Brzęckiego, która upadła, została przez sędziego ogłoszona upadłość i 

utrzymanie spółki na specyficznych zasadach. Oznajmił, że na dzień przekazywania Radnym 

informacji nie miał wiedzy, kto wygra przetarg. Dopowiedział, że przy tej okazji wezwana 

będzie firma na przegląd gwarancyjny ul. Olszyna, ponieważ jest on wymagany. Powiedział, 

że ma nadzieję, że firma nie zniknie z rynku.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że myśli, ze gmina dopilnuje, aby przegląd gwarancyjny 

został wykonany, ponieważ Olszyna jest w opłakanym stanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zamknęła dyskusję.  

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016: 

a.  wystąpienie Wójta Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu 

b.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok; 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016; 

d.  zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 

2016 

a. wystąpienie Wójta Gminy – sprawozdanie z wykonania budżetu: 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Ustronie Morskie za rok 2016 (załącznik do protokołu).  

b. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie 

Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła uchwałę L.226.Z.2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie 

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie opiniującą 

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie z 2016 rok wraz z informacją o 

stanie mienia (uchwała dostępna na www.bipustronie-morskie.pl –budżet, majątek, opinie Rio 

Szczecin, o wykonaniu budżetu, 2016 rok) 

c. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – wniosek Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Molcan przedstawiła wniosek komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. 

Powiedziała, że na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t,j. Dz., U. 2016 r, póz, 446 z późn. zm.) oraz art, 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. póz. 1870 z późn. zm.) Komisja 

Rewizyjna Rady Gminy Ustronie Morskie po rozpatrzeniu: sprawozdania finansowego Gminy 

Ustronie Morskie za 2016 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 

r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, - informacji o stanie mienia 

Gminy Ustronie Morskie, postanawia, co następuje: 

1) Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 r., 

2) Zwraca się do Rady Gminy w Ustroniu Morskim z wnioskiem o udzielenie  

absolutorium Wójtowi Gminy Ustronie Morskie z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. 

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu; 

- sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2016 r,, 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 r. wraz z opinią 

Regionalnej izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 

- informacji o stanie mienia Gminy Ustronie Morskie, 

Stwierdza; 

1. Przedłożone Komisji sprawozdanie finansowe składa się z: 

- Bilansu z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 r. 

- Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

- Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków 

i strat jednostek budżetowych, 

- Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień 

zmian w funduszu jednostek budżetowych. 

2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie danych księgowych wynikających 

z zamknięcie ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2016 r., dane zawarte w bilansie z wykonania 

budżetu są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, natomiast dane zawarte 

w łącznym rachunku zysków i strat oraz łącznym zestawieniu zmian w funduszu są zgodne z 

jednostkowymi sprawozdaniami jednostek budżetowych. Ze sprawozdania finansowego z 

wykonania budżetu wynika, że: 

1) Wypracowano wolne środki w kwocie 1.448.709,55 zł, 

http://www.bipustronie-morskie.pl/
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2) Długoterminowe zobowiązania wynoszą 8.820.000,00 zł, 

3) Krótkoterminowe zobowiązania wynoszą 1.698.955,77 zł, 

4) ·Inne pasywa w kwocie 199.755,00 zł dot. subwencji oświatowej za m-c 1.2017 r., 

5) Środki pieniężne budżetu wynoszą 1.927.886,14 zł, 

6) Należności i rozliczenia w kwocie 76, 747,58 zł dot. udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, należności od urzędów skarbowych i z tyt. kosztów komorniczych. 

3. Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż; 

1) Planowane dochody budżetowe w kwocie 32.985.901,86 zł, wykonano w kwocie 

30.978.370,24 zł, co stanowi 93, 9% planu, w tym: 

- planowane dochody własne w kwocie   25.036.383,72   zł, wykonano w kwocie 24.129.178,32 

zł, co stanowi 96, 4% planu. 

2) ·Planowane wydatki budżetowe w kwocie  31,929.764,24 zł zrealizowano w kwocie 

28.162.985,38 zł, co stanowi 88, 2% planu, w tym: 

l planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.449.636,67 zł, zrealizowano w kwocie 

4.268.924,51 zł, co stanowi 66, 2% planu, 

2. Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.480,127,57  zł, zrealizowano w kwocie 

23.894.060,87 zł, co stanowi 93, 8% planu, z tego: 

a. Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 22.506.863,14   zł, zrealizowano w kwocie 

20.952.637,95 zł, co stanowi 93, 1% planu, 

b. planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.973.264,43 zł, zrealizowano 

w kwocie 2.941.422,92 zł, co stanowi 98, 9% planu, 

3) ·Planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie   1.056.137,62  zł, wykonano w kwocie 

2.815.384,86 zł, co stanowi 266, 6% planu. 

4) W toku wykonywania budżetu nie zaciągnięto nowych zobowiązań finansowych. 

5) W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

6) W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. 

4.  Informacja o stanie mienia zawiera wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Komisja Rewizyjna oceniając całokształt spraw związanych z wykonaniem budżetu zapoznała 

się 2 materiałami dodatkowymi: 

- Uchwałą Nr L226.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 

rok wraz z informacją o stanie mienia. oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta i Skarbnika 

Gminy. 

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja 

Rewizyjna ocenia, że Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 

zasadą celowości, legalności, rzetelności I oszczędności w gospodarowaniu środkami 

publicznymi. Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. 
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W związku z powyższym, Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Ustroniu Morskim pozytywnie 

opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok i postanawia wystąpić do Rady z wnioskiem 

o udzielenie Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. Dodała, że podpisali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że 13 

czerwca Rada Gminy otrzymała uchwałę nr LXXVII.330.Z.2017 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wydania 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, gdzie skład Orzekający RIO w Szczecinie pozytywnie 

opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej.  

 

d. zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Oddział w 

Koszalinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady w 

sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 

2016. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła pozytywnie opiniującą uchwałę 

 nr LXXVII.330.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ustronie Morskie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok  

7. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2016 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w § 1. Zatwierdza się 

sprawozdanie finansowe Gminy Ustronie Morskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2016 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dodała, że podstawą 

do podjęcia uchwały jest art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych, z którego wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że była opinia komisji 

rewizyjnej. 

GŁOSOWANIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2016 rok: 

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 
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 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 5 głosów „przeciw” 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

 Radny Zenon Wajgert 

 Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXXIV/260/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2016 rok 

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2016 rok została 

podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zatwierdza się sprawozdanie 

finansowe za rok 2016: 

1. Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustronie Morskie, który stanowi załącznik Nr 1 do 

uchwały, 

2. Biblioteki Publicznej Gminy Ustronie Morskie, który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały. § 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe instytucji kultury podlega 

zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami statutów instytucji kultury, organizatorem tych 

samorządowych jednostek jest Gmina, więc należy przyjąć, że uprawnionym organem do 

zatwierdzania sprawozdań finansowych jest Rada Gminy. 

GŁOSOWANIE w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie: 

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 
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 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

Uchwała nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowych instytucji 

kultury Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów.  

Druk nr 3 - w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 - dyskusja, 

podjęcie uchwały 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016, gdzie w § 1 po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 r.; 

2) sprawozdaniem finansowym Gminy za 2016 r.; 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

4) informacją o stanie mienia Gminy; 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej; 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, 

- udziela Wójtowi Gminy Ustronie Morskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Radny Denis Tomala powiedział, że wniosek komisji rewizyjnej był zaopiniowany 

pozytywnie, że Pan Wójt wykonywał wydatków w sposób celowy i oszczędny z 

zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów o czy mówi art. 254 ustawy o finansach 

publicznych. Zapytał, jakie badanie przeprowadziła komisji rewizyjna na podstawie, którego 

podjęła taką opinię.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Molcan powiedziała, że komisja 

przeanalizowała dokładnie dokumenty, doskonale Pan Radny o tym wie, ponieważ jego 

koledzy zasiadają również w komisji rewizyjnej. Skoro był Pan Radny tak zainteresowany 



str. 33 

 

mógł uczestniczyć w posiedzeniu. Nie będzie przedstawiać dokładnych informacji, jest 

protokół z posiedzenia i prosi, aby się zapoznać.  

Radny Denis Tomala powiedział, że ustawa o samorządzie gminnym nakazuje Wójtowi 

realizować uchwały budżetu, również art. 254 mówi o dokonaniu wydatków następujących w 

granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych 

przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Komisja rewizyjna odnosi się pozytywnie 

do faktu, iż Pan Wójt nie zrealizował części inwestycji, które były zapisane i zostały wycofane, 

pomimo, iż środki zostały do wykorzystania. Dodał, że jest to pytanie do Przewodniczącej 

komisji.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Molcan powiedziała, że komisja 

przeanalizowała, wszystkie inwestycje nie zostały zrealizowane, jest to procentowo ocenione 

we wniosku komisji rewizyjnej. Dlaczego nie zostały zrealizowane inwestycje to prosi, aby 

pytać Pana Wójta, widocznie były jakieś przeszkody w realizacji.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jako Przewodniczący Klubu chciałby wyrazić 

stanowisko. Oznajmił, że należałoby zadać sobie pytanie, czy uchwała budżetowa, która 

została podjęta 29 grudnia 2015 roku została wykonana przez Pana Wójta. Czy były 

możliwości, aby uchwała ta była zrealizowana w całości. Bez odrobiny satysfakcji 

stwierdzają, że Pan Wójt Jerzy Kołakowski nie zasłużył swoimi decyzjami dot. realizacji 

zadań budżetowych w 2016 roku oraz celowością wydatkowania środków pieniężnych na 

udzielenie mu w dniu dzisiejszym absolutorium. Być może jest to akt nie wiele znaczący, ale 

bardzo symboliczny. Do Rady Gminy należy tylko i wyłącznie ocena działań organu 

wykonawczego w zakresie stopnia realizacji budżetu w zakresie gospodarności i celowości. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie podkreślała, że w ich opiniach nie stanowi 

oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę przeprowadzoną pod kątem prawidłowości 

sporządzenia tego dokumentu pod względem zgodności z prawem. W pierwszej kolejności 

ich pogląd ukształtowało uświadomienie i nie zrealizowanie inwestycji zapisanych w 

budżecie na rok 2016 min. parking przy ul. Osiedlowej, ul. Sztormowa, ul. Górna, chodnik ul. 

Klonowa, ul. Bogusława XIV, droga wewnętrzna Osiedlowa, budowa alejek na cmentarzu w 

Rusowie, oświetlenie w Rusowie itp. Pomimo, iż rok w budżetowy zamknął się dużą 

nadwyżką, co wskazuje, że środki na wykonanie w budżecie przedsięwzięć były i nic nie stało 

na przeszkodzie, żeby te inwestycje wykonać. Jerzy Kołakowski zdecydował inaczej i nie 

zrealizował zadań zawartych w uchwale na rok 2016. W ich ocenie jest celowe wydatkowanie 

środków publicznych na koleżeńskie wyjazdy służbowe np. po odbiór bursztynu polskiej 

energetyki – wyjazd 8 osób, wyjazd do Niemiec jak i również rozdawanie noworocznych 

kalendarzy auto promujących Wójta finansowanych z budżetu gminy – ok. 10 000, 00 zł 

Określają, jako brak szacunku do pieniędzy publicznych, tworzenie dodatkowych 

nieuzasadnionych kosztów do budżetu gminy w związku z nieustannym konfliktem z radą 

rozstrzyganych po Radach Nadzorczych, Sądach przy pomocy gminnych radców prawnych i 

nie tylko, finansowanych z budżetu wraz z delegacjami służbowymi i kosztami przegranych 

spraw w sądach. Powiedział, że organy te we wszystkich sprawach przyznają rację Radzie 

Gminy. Wójt Gminy, jako osoba pełniąca funkcję właścicielskie w spółce gminna energia nie 

wykazał żadnej inicjatywy zmierzającej do obniżenia kosztów funkcjonowania spółki przy 
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pełnej wiedzy o bardzo słabej kondycji firmy. Jako powody głosowania przeciw udzielenia 

absolutorium przytoczy kilka zdarzeń minionego roku, które w normalnie funkcjonującym 

samorządzie nigdy się nie wydarzą: 

 publiczne i bezpodstawne obwinianie rady, okłamywanie mieszkańców w sprawie 

inwestycji euroboiska ul. Okrzei II etap oraz ul. Wiejska, 

 nieuzasadnione zwołanie sesji nadzwyczajnej i wprowadzenie w błąd radnych w dniu 

1 lutego 2016 roku w sprawie zapłaty kar sądowych, gdzie Wójt mógł samodzielnie 

dokonać wydatków, o czym mówi art. 256 ustawy o finansach publicznych, którego 

opcje zapewniają możliwość dokonania tego we własnym zakresie. W uzasadnieniu 

do rozwoju tego jest fakt, że obowiązek zaspokojenia roszczeń ma charakter 

obiektywny, 

 mając wiedzę o negatywnym rozstrzygnięciu sądu Wójt doprowadził do sytuacji, gdy 

komornik usiłował zająć konta gminy Ustronie Morskie, zwołał sesję nadzwyczajna z 

dnia na dzień i pomimo dokonania przelewu wpierał radnym, że muszą podjąć 

decyzję, gdyż w przeciwnym wypadku gmina straci ok. 100 000, 00 zł – koszty 

komornicze. W ten sposób rada pod presją podjęła decyzję powodującą zniesienie 

wydatków inwestycyjnych o kwotę 530 000, 00 zł. Przelew środków na konto 

komornicze był o godzinie 11: 57, o 13: 00 Przewodnicząca zwołała sesję na godzinę 

18: 00 tego samego dnia. Powyższa sytuacja spowodowała zniesienie planowanej 

wartości na inwestycje ul. Wiejskiej, a następnie brak jej realizacji z powodów 

finansowych, za co obarczano fizycznie Radnych 

 przygotowanie uchwał niezgodnie z przegłosowanymi uchwałami na sesjach Rady 

Gminy – 1 luty 2016 oraz 29 grudzień 2016, niewykonywanie uchwały rady poprzez 

jedynie wybiórcze wprowadzenie zadania wynikającego z uchwały Rady Gminy z 29 

kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta gminy Ustronie 

Morskie dot. zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych w 

zakresie prowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów; 

 odmowa oraz przewlekłe udzielanie odpowiedzi na wnioski o udzielanie informacji 

publicznych określane, jako nękanie pracowników i organizowanie niepotrzebnej 

pracy, a także stwierdzanie, że komisji budżetu, ani jej przewodniczącemu takie dane 

nie są potrzebne, bo się na budżecie nie znają, 

 bezpodstawne i nierzeczywiste publiczne obwinianie Przewodniczącej Rady 

o spowodowanie zobowiązań wobec gminy w ZMIGDP wynikających z budowy 

PSZOK, 

 propagandowe pokazywanie sukcesów Wójta, autopromocja na portalach 

internetowych miasta Kołobrzeg z wykorzystaniem środków mających promować 

gminę Ustronie Morskie, 

 brak jawności finansów publicznych – pomimo wielokrotnych zapytań, interpelacji 

słownych  i pisemnych wniosków o udzielenie informacji publicznych Wójt nie chciał 

udostępnić radzie materiałów niezbędnych do pracy nad uchwałą budżetową na rok 

2017, dopiero druga decyzja SKO spowodowała udostępnienie tych informacji co 

znacznie opóźniło pracę komisji budżetu, 
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 po dwóch latach kadencji nadal nie udzielił radzie precyzyjnych odpowiedzi 

w zakresie ilości etatów w Urzędzie Gminy oraz średniego wynagrodzenia.  

Dodał, że kończąc uzasadnienie chce zacytować słowa Wójta, które niejednokrotnie na sali 

obrad usłyszeli „ Ja Wójt wyznaczam kierunki radzie”, co jest niezgodne z prawem art. 18 

ustawy o samorządzie gminnym mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy 

ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 

sprawozdań z jego działalności”. Powiedział, że Pan Wójt często powtarza, „Ja jestem 

Wójtem” – zgadzają się z tym, nikt nie twierdzi, że tak nie jest, nie musi Wójt tego ciągle 

powtarzać. Następna prawda „Ja decyduje, które uchwały wykonywać”. Art. 30 ustawy o 

samorządzie gminnym mówi: Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone 

przepisami prawa. Art. 30 ust.3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie 

radzie gminy. Kolejna prawda „Jestem Kidy chcę” – Wójt uporczywie uchyla się od 

obowiązku uczestniczenia w obradach sesji Rady Gminy i w związku z tym nie udziela 

odpowiedzi na pytania radnych. Oznajmił, że komisja tak jak Pani Przewodnicząca 

przedstawiła niejednogłośnie zatwierdziła, były 3 głosy „za” udzieleniem absolutorium,  

jedna osoba była „przeciw” i jedna osoba się „wstrzymała”. Komisja miała wątpliwości do 

udzielenia absolutorium. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Marzena Molcan powiedziała, że komisja nie miała 

uwag.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że jest to stanowisko, jako Klubu Porozumienie Razem 

za nie udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.  

Radny Stanisław Bęben zapytał, na jakiej podstawie Pan Przewodniczący klubu dokonuje 

oceny pracy i przedstawia opinię odnośnie tego czy należy udzielić Wójtowi absolutorium. 

Na ostatnim spotkaniu dyskutowano na temat, czyje opinie są niezbędne, gdzie ustalono, że 

niezbędna jest opinia komisji rewizyjnej, RIO i rady gminy, są to organy, które określają 

absolutorium. Jeżeli Pani Przewodnicząca udziela zgodę na tworzenie dodatkowych opinii to 

chciałby wiedzieć, co to ma na celu. Dopytywał, dlaczego nie skorzystano z opinii 

poszczególnych komisji, a był taki kierunek, nie umożliwiono tego, wręcz przeciwnie 

sugerowano żeby tego nie robić. W statucie jest określone, kto i w jaki sposób dokonuje 

opinii. Oznajmił, że w jego odczuciu opinia ma na celu zdeprecjonowanie całkowicie pracy i 

działania Wójta, bo przedstawienie tego, że Wójt praktycznie nic nie zrobił, a działał tylko na 

niekorzyść Wójta odbiega od rzeczywistości, o czym świadczą przedstawione fakty. W 

związku z tym bardzo prosi indywidualnie we własnych myślach i sumieniach dokonać 

oceny, co Wójt zrobił, czego nie zrobił, jakie są uzasadnienia, a nie kierować się klubowymi, 

partyjnymi, partykularnymi opiniami, które sugerują, że należy tak postąpić czy inaczej. 

Dopytywał, czy Pani Przewodnicząca brała również pod uwagę opinię klubu przeciwnego, 

czy dopuściła go do głosu, czy brała pod uwagę opinie innych organizacji społecznych.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że otworzyła dyskusję 

i każdy z Radnych ma prawo wypowiedzieć się, dlaczego tak, a nie inaczej głosuje. 
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że to nie była żadna opinia, tylko stanowisko Klubu 

Porozumienie Razem. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że przy sprawozdaniu z wykonania budżetu prezentacja 

była jednostronna przedstawiona, Wójt przedstawił wykonane inwestycje, nic nie 

powiedziano o inwestycjach, które były zaplanowane, a których nawet nie ruszył.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że zgadza się z Panem Markiem, tego nie kwestionuje. 

Dodał, że każdy ma prawo wyrazić swoją opinię, dodał że nigdzie nie jest rozpatrywane 

stanowisko klubu, ani statutowo, ani w żadnych innych dokumentach.   

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przy sprawozdaniu gminy z 

wykonania budżetu za rok 2016 załącznik nr 12 przedkłada zestawienie realizowanych 

wydatków inwestycyjnych gminy 2016 roku zgodnie z planem na 1 styczeń 2016, plan po 

zmianach oraz wykonanie na 31 grudzień 2016 troku, czyli zadania, które zostały i nie zostały 

wykonane.   

GŁOSOWANIE – uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2016:  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 8 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Denis Tomala 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Uchwała nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016: została podjęta 

większością głosów.  
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Radny Andrzej Basarab poprosił o 5 minut przerwy. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska pogratulowała Panu Wójtowi i ogłosiła 5 

minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie.  

Druk nr 4 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zwiększa się dochody budżetu 

gminy na 2017 rok o kwotę 9.153,00,-zł, z tego:  zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 

9.153,00,-zł. § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 1.096.856,55,-zł, 

z tego: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 326.805,48,-zł,  zwiększenie wydatków 

majątkowych o kwotę 770.051,07,-zł, 

I. Zmian po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z: 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

 1.968,00 zł wpływem odszkodowania za szkodę dot. uszkodzenia bilbordu reklamowego 

CSR HELIOS w m. Dygowo. 

Dział 855 Rodzina ogółem 7.185,00 zł 

 35, 00 zł wpływem dochodów z tyt. kosztów upomnień, 

 150, 00 zł wpływem odsetek od świadczenia wychowawczego 500+, 

 7.000,00 zł planowanym wpływem zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego 500+ za rok ubiegły.  

II. Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z: 

Dział 630 Turystyka ogółem 44.480,00 zł 

 40.000,00 zł planowanym remontem łącznik do mola będącego przedłużeniem ul. Rybackiej 

w Ustroniu Morskim,  

 4.480,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na wyżywienie ratowników medycznych w 

sezonie 2017 r.  

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

 5.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na awarie w mieszkaniach należących do 

zasobu mieszkaniowego gminy. 

Dział 750 Administracja publiczna ogółem 17.800,00 zł 

 10.000,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet radnych w 

związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r., 

 5.800,00 zł dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb dot. diet sołtysów w 

związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy w dniu 23.03.2017 r., 

 2.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na pranie pościeli, dotyczy obsługi gości 

wypoczywających w pokojach gościnnych MORKA. 
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Dział 801 Oświata i wychowanie  

 76.828,29 zł koniecznością urealnienie planu wydatków Przedszkola do faktycznych 

potrzeb dot. dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycieli, wynagrodzeń osobowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek społecznych i na fundusz pracy, zakupu 

usług pozostałych, różnych opłat i składek, odpisu na ZFŚS.  

Dział 851 Ochrona zdrowia 

 148.729,19 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych 

na zadania: porady psychologiczne w świetlicach (20.000,00 zł), zakup usług 

gastronomicznych dla dzieci i młodzieży (4.000,00 zł), zakup usług remontowych świetlic 

(90.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia do świetlic (34.729,19 zł). 

Dział 855 Rodzina 

  7.000,00 zł zabezpieczeniem planu wydatków na zwrot do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 500+ z roku 

ubiegłego. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   

 25.000,00 zł zakupem drzewek, krzewów do nasadzeń zamiennych wynikających z 

wydanych zezwoleń na usunięcie drzew. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

 korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. Organizacji imprez okolicznościowych 

w ramach funduszu sołeckiego sołectw Ustronie Morskie, Rusowo, Kukinia i Gwizd (jest 

zakup materiałów i wyposażenia winno być zakup środków żywności) kwota 5.130,00 zł. 

Dział 926 Kultura fizyczna   

 1.968,00 zł koniecznością wykonania naprawy bilbordu reklamowego CSR HELIOS w 

związku z uszkodzeniem. 

 

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

Dział 600 Transport i łączność  

 40.000,00 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi w 

miejscowości Gwizd, działki nr 558, 560/2, 139/5 obręb Gwizd. W ramach zadania 

zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

  42.500,00 zł planowanym dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego 

oznakowanego dla Posterunku Policji w Ustroniu Morskim, zgodnie z wnioskiem 

Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu z dnia 15.05.2017 r. 

Dział 758 Różne rozliczenia 

  597.551,07 zł wprowadzeniem rezerwy na inwestycje. 
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Dział 851 Ochrona zdrowia ogółem 90.000,00 zł 

 20.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych 

na zadanie: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu 

Morskim, 

 70.000,00 zł wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych 

na zadanie: Modernizacja placu zabaw Sianożęty, Ustronie Morskie. 

IV. Zmiany PRZYCHODÓW dokonano w związku z: 

 

Wprowadzeniem części wolnych środków 2016 r. w kwocie 1.087.703,55 zł.  

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: dochodami budżetu w kwocie 

32.194.708,72,-zł, z tego: dochody bieżące 27.932.462,07,-zł, dochody majątkowe 

4.262.246,65,-zł; wydatkami budżetu w kwocie 31.944.462,50,-zł, z tego:  wydatki bieżące 

26.352.592,69,-zł,  wydatki majątkowe 5.591.869,81,-zł;  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 

że komisja wydała opinię pozytywną. Dodał, że podczas opiniowania wyłączył się z 

głosowania i dyskusji w punkcie dot. działu 754, również na sesji ze względu na pełnioną 

funkcję nie będzie uczestniczył w głosowaniu ani w dyskusji. Oznajmił, że uważa, że uchwała 

jest nieprawidłowo sporządzona jak wspominał na komisji budżetu. Na stronie tytułowej 

błędne jest źródło finansowania, wprowadzone są wolne środki 1.448.709,55 zł w załączniku 

nr 5 i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 punkt 6, który mówi o środkach, które 

wynikają z rozliczeń kredytów, obligacji itd. Dodał, że ze sprawozdania, które przedstawiła 

Pani Skarbnik wynika, że wolnych środków jest 140 000, 00 zł, które zostały przeznaczone na 

spłatę kredytów, więc nie ma tych środków. Stwierdził, że jest to nieprawidłowa uchwała.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przy sprawozdaniu za rok 2016 

były wprowadzone środki, które zostały na koniec roku 2015. W związku z tym przy 

sprawozdaniu przedkładała, że została wprowadzona kwota 141 000, 00 zł, w tej chwili jest 

rok 2017 i wprowadzane są wolne środki, które zostały wypracowane za rok 2016. 

Powiedziała, że po komisji odnalazła art. gdzie wolne środki, jako kategoria budżetowa 

występują w jednostkach samorządu terytorialnego zopiniowana wyłącznie z art. 2017 ust. 2 

pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń emitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami środki 

pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 

roku budżetowego, które nie zostały zużyte na bilansowanie wydatków i rozchodów w danym 

roku budżetowym. Źródłem powstania wolnych środków w budżecie jednostki samorządu 

terytorialnego jest brak możliwości technicznej, organizacyjnej zapewnienia na etapie 

wykonania budżetu równowagi opisanej w ………. Dochody plus przychody równa się 

wydatki plus rozchody.  
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że opinia w sprawie 

wymienionej uchwały była pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna z tym, że w wydatkach majątkowych w dziale 851 jest 90 000, 00 zł 

wprowadzaniem niewykorzystanych środków z tyt. pobranych opłat za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z lat ubiegłych na zadania: 

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim. Powiedział, 

że tu proponują zostawić 20 000, 00 zł, ponieważ jak wiadomo plac zabaw jest przy 

Przedszkolu i nie jest wykorzystywany tak jak miałby być wykorzystywany. 70 000,00 zł 

proponuje na ogrodzenie terenu, który ma być na plac zabaw w Sianożętach oraz 

modernizację placu zabaw w Ustroniu Morskim ul. Górna i ul. Wiejska. Dodał, że dobrze by 

było, aby teren w Sianożętach ogrodzić, 20 000, 00 zł pozostawić na uzupełnienie zabawek na 

placu zabaw w Przedszkolu, a 70 000, 00 zł na ogrodzenie terenu w Sianożętach, bo plac jest 

budowany od 8 lat.  

Radny Denis Tomala powiedział, że Pani Skarbnik potwierdziła jego słowa, że Pan Wójt w 

ciągu roku budżetowego 2016 zaciągnął kredyt w wysokości 1.448.709,55 zł i w związku z 

brakiem możliwości technicznych nie zrealizował tego, bo tylko w ten sposób mogły powstać 

wolne środki. Dodał, że jeżeli Pan Wójt tego nie uczynił, to uważa, że jest źle sporządzona 

uchwała budżetowa, nie powinno być to, jako wolne środki tylko, jako nadwyżka budżetowa 

księgowana w paragrafie 957, a nie w 950 i w wieloletniej prognozie finansowej nie powinno 

być, jako wolne środki, które powstają z niewydatkowanych obligacji, kredytów i pożyczek. 

Jest to nadwyżka budżetowa i jest odpowiednia pozycja dot. nadwyżki budżetowej. Poprosił, 

aby sprawdzić, czy jest to zrobione dobrze, ponieważ nie chciałby, aby po raz kolejny 

Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała uwagi, że nieprawidłowo sporządzono uchwałę.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że do tej pory nie było zastrzeżeń, 

jeśli chodzi o RIO. Przypomniała, że na ostatniej sesji po poprawce Radnych ostatnio 

podejmowana uchwała było 306 000, 00 zł, jako wolne środki i Regionalna Izba 

Obrachunkowa nie miała do tego zastrzeżeń. Dodała, że do tej wolne środki są w ten sposób 

wprowadzane, rozumie, że Pan Radny ma jakąś wiedzę, że będzie tym razem jakieś 

zastrzeżenie. Oznajmiła, że jeżeli Pani Przewodnicząca zrobi przerwę wykona telefon do 

RIO, czy mają wiedzę, ze uchwała ta jest źle sporządzona i czy należy dokonać poprawki, 

ponieważ takiej zmiany RIO nie wskazało w uchwale z maja. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Pani Skarbnik źle go zrozumiała. Dodał, że uważa, że 

uchwała zostanie zastrzeżona, ponieważ jest to niezgodne z przepisami analizując przepisy. 

Oznajmił, że Pani Skarbnik nie rozróżnia terminu wolnych środków od nadwyżki budżetowej.   

Przerwa. 

Po przerwie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dzwoniła do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, pani podzieliła jej stanowisko. Nie jest to nadwyżka, tylko są to wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6. Dodała, że ponieważ w dniu dzisiejszym 
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Radni zatwierdzali bilans jednostki samorządu terytorialnego, wynik skumulowany jest na 

minusie, czyli jest minus na 31 grudzień 2016 roku – minus 11 834 957, 76 zł, czyli 

zobowiązania zostały zaciągnięte we wcześniejszych latach w związku z tym środki, które 

zostały wypracowane wprowadza się, jako wolne środki, nie wprowadza się, jako nadwyżkę. 

Podkreśliła, że takie stanowisko podzieliła w rozmowie telefonicznej Pani z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Powiedziała, że intencją Pana Wójta było, aby plac zabaw w Przedszkolu, 

który został częściowo doposażony, aby w tym roku ze środków, które zostały z roku 2016 po 

wprowadzeniu.  

Dyrektor Przedszkola Dorota Lipnicka – Fiuk powiedziała, że zestaw zabawowy, który 

jest w tej chwili był w granicach 40 000, 00 zł.  

Radny Denis Tomala powiedział, że prosi, aby Pani Skarbnik powiedziała, skąd wzięła się ta 

kwota.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gmina Ustronie Morskie w latach 

wcześniejszych zaciągnęła obligacje i kredyty we wcześniejszych latach. Bilans z wykonania 

budżetu, który został przedłożony również do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 31 

grudnia, który został sporządzony zgodnie z ustawą na 31 marzec 2017 roku ewidentnie 

wskazuje, że skumulowany wyniki finansowy przedkłada stratę w wysokości 11 834 957, 76 

zł, w związku z tym nie można potraktować, jako nadwyżkę budżetową, tylko jako wolne 

środki, które powstały z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań. Nadwyżka 

budżetowa byłaby w momencie, gdyby gmina nie miała zobowiązań.  

Radny Denis Tomala powiedział, że któreś zadanie, kredyty nie zostały wykorzystane na 

inwestycje.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w ubiegłym roku nie było 

zaciąganych żadnych kredytów, więc one nie powstały z kredytów tylko z tego, że gmina ma 

narastające zobowiązanie. Na koniec roku 2016 na 31 grudzień gmina miała kwotę 

zobowiązania w wysokości 10 518 955, 77 zł, kwota wszystkich zobowiązań na samym 

początku zaciągnięcia zobowiązania, czyli wynikająca z kredytów Banku Ochrony 

Środowiska w Warszawie w 2010 roku została zaciągnięta kwota w wysokości 587 000, 00 

zł, gdzie pozostało do spłaty 30 000, 00 zł, papiery wartościowe w banku PKO w roku 2010 

były zaciągnięte 3 100 000, 00 zł zostały spłacone, zostały obligacje, które zostały zaciągnięte 

na przełomie roku 2010 i 2011 w wysokości 15 200 000, 00 zł rata spłacona w 2016 to 

1 200 000, 00 zł, zobowiązanie na koniec roku zostało w wysokości 8 000 000, 00 zł i 

pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska rok 2011-2015 została 2 488 955, 

77 zł. Oznajmiła, że ogólne zadłużenie wynosi 10 518 955, 77 zł na 31 grudzień, więc nie 

można mówić o nadwyżce. Dodała, że gdyby nie było zobowiązań, a wynik byłby taki jak w 

2016 roku, na tę chwilę należy to traktować, jako wolne środki.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na komisji budżetu Pani Dyrektor Przedszkola 

powiedziała, że 20 000, 00 zł będzie przeznaczone na mniejsze zestawy zabawek natomiast 

70 000, 00 zł na galeon. Dopowiedział, że dużo rodziców miało zastrzeżenia, że buduje się 
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taki plac zabaw, a dzieci rzadko z niego korzystają. Oznajmił, że chcieliby 70 000, 00 zł 

przeznaczyć na te place zabaw, które są od lat w planach. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że składa wniosek formalny w wydatkach majątkowych 

dział 851, gdzie jest 90 000, 00 zł, aby rozbić na dwa zadania: 20 000, 00 zł na modernizację 

placu zabaw przy Przedszkolu w Ustroniu Morskim i 70 000, 00 zł na zabezpieczenie terenu 

przeznaczonego na plac zabaw w Sianożętach oraz doposażenie placu zabaw w Ustroniu 

Morskim ul. Górna i ul. Wiejska. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że na ul. Wiejskiej dzięki Sołtysowi Ustronia 

Morskiego i Panu Wójtowi już zaczęto działać i część zabawek już się znajduje.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że złożył wniosek formalny i prosi, aby przegłosować.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poprosiła, aby jeszcze raz 

sprecyzować wniosek. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że 20 000, 00 zł pozostawić na modernizację placu 

zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ustroniu Morskim na doposażenie i 70 000, 00 zł na 

zabezpieczenie terenu pod plac zabaw w Sianożętach oraz doposażenie placu zabaw w 

Ustroniu Morskim ul. Górna i ul. Wiejska. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystko jest, jako 

zadanie wpisane do budżetu. Dodał, że koszty kwalifikowane jest to budowa całego obszaru 

włącznie z ogrodzeniem placu zabaw. Dodał, że taki plac znajduje się przy Lambercie. 

Oznajmił, że gmina czeka na środki, jeżeli zostanie zrobiony płot nie będzie środków 

kwalifikowanych, dokumentacja jest sporządzona również z płotem. Jeżeli Radni chcą to 

proponuje, żeby dołożyć na plac zabaw przy Wiejskiej jakieś urządzenia dodatkowe. Na ul. 

Górnej również gmina czeka na środki, jest cała dokumentacja.    

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że gdyby zostały pieniądze to może by się Wójt 

przychylił, aby kupić szafki do szkoły. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak najbardziej.  

GŁOSOWANIE – za zmianą polegającą na zmniejszeniu 70 000,00 zł z Przedszkola 

 i przeniesienie na drugie zadanie:  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 

Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radny Roman Żołnierczuk 
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 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „przeciw” 

 Radna Zofia Majewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala. 

Wniosek przeszedł większością głosów. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie zmniejszenie z Przedszkola, 

ponieważ są to środki z 851 czyli Ochrona Zdrowia, one tam zostają tylko zadania się 

zmieniają. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dziale 750 Administracja Publiczna jest wydatek 

2 000, 00 zł zabezpieczenie planu wydatków na pranie pościeli MORKA. Zapytał, czy z tego 

tytułu są zaplanowane jakieś dochody, czy są tylko wydatki. Dopytywał, kto z MORKI 

korzysta i czy z tego tytułu są jakieś opłaty.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że dochód jest spory, bo w 

tamtym roku było chyba 7 000, 00 zł. Dodał, że są różne imprezy, przyjeżdżają delegacje z 

Niemiec i mają darmowo. Dopowiedział, że w przypadku, kiedy jest wolne miejsce jest 

wynajmowane przez Centrum Informacji Turystycznej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że widzi tylko wydatki, nie widzi dochodów. Jeżeli 

podejmuje się wydatki powinny być dochody. Zapytał, czy 2000, 00 zł jest na określony czas, 

czy jest to stała kwota.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przy projekcie budżetu 

przedkładała wszystkie dochody, jakie są zaplanowane na rok 2017 wraz z projektem dot. 

pokojów gościnnych MORKA, przedkładała również wydatki. Dodała, że w tej chwili nie 

pamięta, jaka jest to kwota, przyniesie projekt budżetu i przedłoży. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w dziale 900 jest 25 000, 00 zł na zakup drzewek i 

krzewów. Zapytał, ile konkretnie drzew zakupiono. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

w budżecie 2017 roku na powyższe zadanie przyznane zostały środki w wysokości 10.000,00 

zł. Na dzień dzisiejszy jednostka posiada wole środki w wysokości  3.978,90 zł. Zgodnie 

 z wydanymi dla Gminy zezwoleniami na usunięcie drzew w okresie jesieni (tj. w miesiącu 

październiku) GOSIR ma do nasadzenia 61 szt. drzew. Starostwo przy wydawaniu zezwoleń 



str. 44 

 

zmieniło parametry drzewek do nasadzeń. Jeszcze do początku 2017 roku głównym 

parametrem była wysokość nasadzanego drzewka tj. 150 – 250 cm. Obecnie zmieniono ten 

parametr na obwód mierzony na  wysokości 100 cm - przeważnie jest to 12 – 14 cm. Drzewka 

o tych parametrach są o wysokości 300 – 400 cm co wpływa na ich koszt jak również na 

koszt zakupionych drzewek wpływa fakt, że większość tych drzewek jest o pokroju 

kolumnowym. W zezwoleniach określony jest również sposób ich sadzenia tj. wymiana 

gleby, wykonanie opalikowania z trzech pali, obsypanie drzewek warstwą kory itp. Do planu 

na 2017 r. przyjęto koszt zakupu drzewka w wysokości 120 zł (planowany był zakup 80 szt. 

drzewek). Cenę tą przyjęto na podstawie średniej ceny płaconej za drzewka w 2016 r. Na 

wiosnę 2017 r. (w  kwietniu) zgodnie z wydanymi zezwoleniami jednostka miała do 

wykonania nasadzenia w ilości 16 szt. drzewek o parametrach 12 – 14 cm mierzonych na 

wysokości 100 cm. Na zakup tych drzewek wydatkowana została kwota 6.021,10 zł tj. 

średnio za jedno drzewko 376, 30 zł. Do tej kwoty należy doliczyć koszt zakupu 3 palików tj.  

około 40 zł (do wiosennych nasadzeń zużyte były paliki zakupione w 2016 r.) + koszt kory do 

podsypania jednego drzewka to koszt około 10, 00 zł. Średni koszt zakupu jednego drzewka 

szacuje się, zatem na kwotę około 426, 00 zł x 61 sztuki drzewek do wykonania nasadzeń 

jesiennych = 25.986 zł. Doliczyć należy również koszt zakupu drzewek do wymiany już 

wykonanych nasadzeń, które uschły lub zostały zniszczone przez ludzi - koszt około 3.000.00 

zł. Razem nasadzenia jesienne to koszt 28.986,00 zł – 3.978,90 zł (posiadane środki) = 

25.007,10 zł. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jaki jest procent przyjmowania się drzewek. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie jest w stanie określić procentowo, ok. 3 000, 00 zł jest przeznaczanych na drzewka 

uschnięte, te które z różnych względów się nie przyjęły.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, ile jest nasadzeń za jedno wycięte drzewo. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

Starostwo to warunkuje - od 1 do 13. Powiedział, że jest problem z nasadzeniami, żeby 

zasadzić za jedno drzewo 13, ponieważ terenów jest określona ilość. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że prosi o kontakt to będzie wskazywał 

miejsca. 

Radny Marek Leciaho zapytał, jak prowadzona jest ewidencja tych drzewek, skoro dopiero 

teraz podjęto uchwałę w tej sprawie.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

jeżeli chodzi o tę zmianę to wynika ona z tego, że w budżecie zaplanowano taką, a nie inną 

kwotę. Oznajmił, że decyzje te były już po uchwalonych pieniążkach. Dodał, że są to 

brakujące środki, zostały wydane kolejne decyzje.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że Naczelna Izba Kontroli wypowiedziała się 

jednoznacznie odnośnie gospodarki drzew: ewidencjonowanie, wprowadzanie do budżetu 

zrobiono dopiero miesiąc czy dwa temu.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

Pan Radny mówi o ewidencji drzewa, a on mówi nasadzeniach.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ma pytanie 

dotyczące wydatków na bezpieczeństwo publiczne. Dopowiedział, że z tego, co pamięta na 

fundusz wsparcia zostały przeznaczone dość spore środki w wysokości 35 000, 00 zł, teraz 

proponuje się, aby przeznaczyć 42 000, 00 zł na dofinansowanie samochodu dla policji. 

Dopytywał, czy są to wydatki, które powinna gmina ponosić patrząc na to, z jakimi 

problemami boryka się, jakie występują w jednostkach problemy. Lekką ręką chce się 

dołożyć 42 000, 00 zł do samochodu, który w jego przekonaniu nie zwiększy i nie wpłynie na 

poprawę bezpieczeństwa w gminie. Powiedział, że Pan Wójt mówi o środkach 

kwalifikowanych przy placach zabaw. Dodał, że chciałby przypomnieć, że tak niedawno 

powstał w sołectwie Ustronie Morskie fundusz sołecki, który zaplanował ogrodzenie placu 

zabaw na ul. Górnej ze środków funduszu sołeckiego. Są to sprzeczne informacje, pieniądze 

można na coś innego przeznaczyć. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli chodzi o samochód 

dla policji jest wniosek powiatowego komendanta Pana podinspektora Dariusza Hoca, który 

zwraca się o zakup nowej skody dla posterunku policji w Ustroniu Morskim. Dodał, że 

bezpieczeństwo jest ważne, samochody się starzeją, cały koszt to 85 000, 00 zł, pozostałe 

środki przekazuje komenda główna policji, takim śladem idą również pozostałe gminy. 

Oznajmił, że myśli, że w skali całego budżetu nie jest to kwota niemożliwa, aby nie móc jej 

przekazać, a Ustronie będzie się cieszyć nowymi pojazdami. Powiedział, że jeżeli chodzi o 

koszty kwalifikowane to na ul. Górnej nie było zaplanowanego placu zabaw i z inicjatywy 

Radnych, Sołtysa i mieszkanców taki plac został wykorzystany, budują się już urządzenia, z 

których dzieci będą korzystać. Dodał, że już ma wiedze, że nie starczy na dwa place zabaw na 

ul. Górnej i w Sianożętach, na ul. Górnej został on trochę podreperowany, a w Sianożętach 

nie ma placu zabaw w ogóle.  Powiedział, że jeśli jakiekolwiek środki będą to chce zacząć od 

placu zabaw w Sianożętach, na ul. Górną ma nadzieję, że wszyscy wspólnie będą szukać 

rozwiązania, aby ten plac powstał, ponieważ dokumentacja już jest.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że kierownik posterunku powiedział, że w związku z 

brakiem pracowników posterunki będą łączone i sprzęt, który zostanie zakupiony przez gminę 

będzie eksploatowany na terenie gminy Dygowo.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że myśli, że Pan Komendant 

nie kłamie pisząc, że samochód będzie wykorzystany na posterunku policji w Ustroniu 

Morskim.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że część policjantów z Ustronia zostało przeniesionych 

do Dygowa. Zapytał, czy nie ma możliwości, aby jeden samochód został zabrany do Dygowa, 
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a do Ustronia przyszedłby nowy. Zasugerował, aby w związku z tym, że będą łączone patrole 

gmina Dygowo wsparła zakup nowego wozu kwotą 10 000, 00 zł.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że plac zabaw na ul. Górnej powstał z 

inicjatywy mieszkańców 15 lat temu, w ostatnich latach sukcesywnie jest konserwowany 

przez pracowników GOSIR. Podziękował Panu Dyrektorowi, za to, że nigdy nie odmówił 

pomocy, plac jest wykaszany. Dodał, że z tego, co się orientuje jest przygotowany plan na 

plac zabaw, zgadza się, że jeśli nie ma w ogóle placu zabaw w Sianożętach, aby zacząć od 

Sianożęt. Dopowiedział, że pamięta jak zadał w zeszłym roku pytanie Panu Sekretarzowi, 

kiedy jest szansa na wybudowanie placu zabaw na ulicy Górnej uzyskał odpowiedź, że w 

połowie roku 2017, ale rozumie, że są problemy z otrzymaniem subwencji. Dodał, że głosy 

mieszkańców są podzielone, nie wszyscy są zadowoleni z wykaszanego placu zabaw, 

natomiast potrzeba placu zabaw jest duża, wielu mieszkańcom zależy, aby drzewa były 

wkąponowane w plac zabaw. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że samochód dla policji, będzie to Skoda z napędem na 

cztery koła. Dodał, że jeśli chodzi o gminę Dygowo, to kierownik prosi o wsparcie w trakcie 

służb w okresie sezonu. Oznajmił, że uważa, że kwota 42 000, 00 zł nie jest to jakaś wielka 

kwota rujnująca budżet Podkreślił, że zawsze będą ważniejsze rzeczy, ale na bezpieczeństwie 

nie można oszczędzać.  

Sołtys Wsi Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że na Ustronie można iść pieszo i 

skontrolować, natomiast na Kukinkę nie zdąży dojść. Prosił, aby zauważyć, że w gminie jest 

coraz więcej obcokrajowców, Ukraińców i Mołdawian. Dodał, że różne rzeczy się dzieją, 

potrafią się nawet pobić, jak będzie auto policjanci będą w stanie dotrzeć na czas. 

GŁOSOWANIE – w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 12 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
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Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Roman Żołnierczuk. 

Uchwała nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

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

Druk nr 5 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2017-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że dochody i wydatki w wyniku 

wprowadzonych zmian w budżecie, w okresie od 30.05.2017 r. do 28.06.2017 r., dochody i 

wydatki Gminy przedstawiają się następująco:  

 

 Nazwa 
Plan na dzień 

30.05.2017 
Zmiany 

Plan po 

zmianach 

Dochody ogółem, w tym: 32 185 555,72 9 153,00 32 194 708,72 

     dochody bieżące 27 923 309,07 9 153,00 27 932 462,07 

     dochody majątkowe, w 

tym: 4 262 246,65 0,00 4 262 246,65 

ze sprzedaży majątku 3 031 100,53 0,00 3 031 100,53 

  

Nazwa 
Plan na dzień 

30.05.2017 
Zmiany 

Plan po 

zmianach 

Wydatki ogółem, w tym: 30 847 605,95 1 096 856,55 31 944 462,50 

     wydatki bieżące  26 025 787,21 326 805,48 26 352 592,69 

     wydatki majątkowe 

                   

4 821 818,74 770 051,07 

          

5 591 869,81 

 

ROZCHODY  

 Bez zmian. 

PRZYCHODY  

 1.087.703,55 zł wprowadzenie wolnych środków 2016 roku. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

GŁOSOWANIE – w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 

Morskie na lata 2017-2025  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
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Oddano 13 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 0 głosów „wstrzymujący” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Roman Żołnierczuk. 

Uchwała nr XXXIV/264/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

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

2025 została podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 6 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Ustronie Centrum”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla przeprosił, za to, że projekt pojawia się ponownie na 

sesji. Dodał, że cały ciężar odpowiedzialności bierze na siebie, ponieważ pierwotnie na 

poprzedniej sesji zabrakło załącznika nr, 3 czyli rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

Kierownik referatu GNP Ewa Ostrowska powiedziała, że ponownie przedkłada się projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum” . 

Załącznik, o którym wspominał Pan Sekretarz nie zawierał rozstrzygnięcia o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Obszar objęty zmianą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Ustronie-Centrum" nie skutkuje generowaniem nowych 

kosztów związanych z budową infrastruktury technicznej oraz wykupem nieruchomości na 

cele publiczne. Nie ma również nowych założeń w stosunku do rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej, sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej. Uchylenie planu nie powoduje 

żadnego wpływu na obciążenia budżetu gminy. W celu wyeliminowania tego błędu należy 

uchylić uchwałę Nr XXXIII/252/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 maja 2017 r., 
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a następnie po skorygowaniu tekstu i załączeniu właściwego załącznika przedkłada się projekt 

uchwały. Należy zaznaczyć, że nie będzie konieczności powtarzania procedury planistycznej 

w żadnym zakresie, bowiem wyłożenie do publicznego wglądu tego planu dotyczyło projektu 

planu w prawidłowym brzmieniu. Uchwała nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest uchylenie 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ustronie 

Centrum”. Wobec powyższego przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Ustronie - Centrum" może być przedłożony do uchwalenia przez Radę 

Gminy Ustronie Morskie. 

GŁOSOWANIE – w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 0 głosów „wstrzymujący” 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Roman Żołnierczuk. 

Uchwała nr XXXIV/265/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ustronie 

Centrum” została podjęta większością głosów. 

Druk nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości – 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przedmiotem oddania w dzierżawę objęto 

obiekt garażowy o powierzchni 11, 25 m
2
 oraz dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 

 22, 80 m
2
 zlokalizowane od strony północnej w budynku gospodarczym położone w Ustroniu 
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Morskim przy ul. Bolesława Chrobrego 59, działka nr 305. Wydzierżawione pomieszczenia 

wykorzystywane będą na cele przechowywania narzędzi oraz rusztowań stanowiących 

własność Wnioskodawcy. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 

umowy dzierżawy na kolejny okres czasu.  Stosownie do brzmienia art. 18 ust.2 pkt 9 lit a) 

ustawy o samorządzie gminnym w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 

3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do 

czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 

W związku z powyższym przedkłada się niniejszy projekt uchwały wyrażający zgodę na 

oddanie w dzierżawę ww. pomieszczeń na kolejny okres czasu. Projekt uchwały uwzględnia 

opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ustronie Morskie. 

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna, żeby wydzierżawić, ale kwota nie bardzo się zgadzała.  

Radny Marek Leciaho zapytał, jak to kwota i jaka powierzchnia.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że były tam wyłamane okna, 

drzwi, Dodał, że jak gmina przejęła ten budynek to stał sam sobie, nikt tego nie pilnował. Pan 

Łukasz Mierzejewski dzierżawił kiedyś bioblok na ul. Górnej, ale zostało to sprzedane 

jeszcze za Wójta Zielińskiego. Został złożony wniosek, aby wydzierżawić pomieszczenie, aby 

trzymać rusztowania itp. Ustalono, że zostanie wydzierżawione w zamian za naprawy okien, 

drzwi itp. , pilnowanie obiektu i ustaloną kwotę.  

Kierownik referatu GNP Ewa Ostrowska powiedziała, że Pan ponosi koszty 100, 00 zł 

miesięcznie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie ma tam prądu, wody 

ani ścieków. Są to gołe ściany, których pilnuje. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że na jednej z komisji pytał o pojazdy, które są tam 

zaparkowane. Pan Sekretarz odpowiedział, że zorientuje się i da odpowiedź. Dodał, że trzeba 

się zastanowić, czy za obszar w granicach 35 metrów 100, 00 zł nie jest za niska kwota. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że być może ktoś podjechał i 

zaparkował. Dodał, że jak będzie sprzedawany obiekt umowę można rozwiązać, minął okres 

trzech lat i tylko Rada może podjąć decyzję.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie uważa, że kwota nie jest za niska, bo tak by stało 

puste i nie byłoby żadnego dochodu. Dodał, że uważa, że jest to gminny mieszkaniec, 

przedsiębiorca, Rada powinna być przyjazna dla mieszkańców.  

GŁOSOWANIE – w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości  

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
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Oddano 6 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 7 głosów „wstrzymujący” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Tomasz Rymaszewski 

 Radny Marek Leciaho 

 Radny Zenon Wajgert 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

 

Podczas głosowania nieobecny Radny Denis Tomala, Radny Roman Żołnierczuk. 

Uchwała nr XXXIV/266/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości została podjęta 

większością głosów. 

Druk nr 8 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie 

Morskie dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wychodząc naprzeciw wnioskom po 

spotkaniu z firmą, która opracowuje od kilku lat zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które sprowadzały do tego, aby utrzymać w części 

południowej status qwo i kształt zabudowy jest zdeterminowany przez wiatraki, okres trzy 

leni dla tej zabudowy istnieje, ale żeby nie pogarszać sytuacji, którą wprowadza inna ustaw 

dot. redukcji nadpodaży terenów pod zabudowę mieszkaniową na obszarach gmin 

przygotowano dokument zmieniający uchwałę rady nr XXII/148/2012 Rady Gminy Ustronie 

Morskie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie 

wprowadza się zmiany poprzez wyodrębnienie obszarów nr 1 oraz obszaru Nr 2.   

Obszar Nr 1 obejmuje tereny położone na północ od drogi krajowej Nr 11 i stanowi obszar 

koncentracji rozwoju inwestycyjnego Gminy Ustronie Morskie. 

Obszar Nr 2 obejmuje tereny położone na południe od drogi krajowej Nr 11. 

Znaczna ilość wniosków, złożonych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, o zmianę 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu położonego na północ od drogi krajowej nr 11, 
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spowodowała konieczność podziału obszaru opracowania zmiany Studium na dwa obszary i 

wprowadzenia zmian do obowiązującego Studium w pierwszej kolejności w obszarze Nr 1. 

Powiedział, że po podjęciu uchwały firma Armagedon jest gotowa w okresie wakacyjnym, 

aby przyspieszyć prace spotkać się z Radnymi, aby zaprezentować ten gotowy produkt. 

Wszystko zależy od możliwości Radnych w sezonie letnim, jeżeli nie będzie można zacząć 

prace dopiero we wrześniu.  

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

pozytywna. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu 

była pozytywna. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy ludzie z tego terenu mają informacje o zmianach. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jak firma będzie robiła prezentacje można 

zaprosić mieszkańców, całość jest do zaprezentowania już po 15 lipca. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, czy nadpodaż zabudowy mieszkaniowej w strefie numer 1 

nie będzie miała wpływu na ograniczenia w strefie nr 2 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina stara się to zrobić synchronicznie, 

do tego jest potrzebna uchwała projekt druk nr 10.  

GŁOSOWANIE – uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ustronie Morskie 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 

 Radny Andrzej Basarab 

 Radna Marzena Molcan 

 Radny Piotr Barycki 

 Radny Stanisław Bęben 

 Radny Marek Iwańczyk 

 Radna Zofia Majewska 

 Radny Zenon Wajgert 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 5 głosów „wstrzymujący” 

 Radna Sylwia Kręglewska 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

 Radny Marek Leciaho 

 Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

 Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
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Podczas głosowania nieobecny Radny Tomasz Rymaszewski, Radny Denis Tomala, Radny 

Roman Żołnierczuk. 

Uchwała nr XXXIV/267/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie 

została podjęta większością głosów. 

Wrócił Radny Tomasz Rymaszewski.  

Druk nr 9 - w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ustronie 

Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Inspektor ds. funduszy pomocowych Piotr Byczkowiak powiedział, że druk nr 9 w sprawie 

przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 

poz. 1579) uchwala się, co następuje: § 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji dla 

Gminy Ustronie Morskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. § 3. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. Powiedział, że rewitalizację należy rozumieć, jako wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące 

interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), 

skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. 

Udział w takim procesie jest ważny dla wielu osób i podmiotów z obszaru objętego 

działaniami rewitalizacyjnymi – w tym dla samorządu gminy, mieszkańców tego miejsca, 

organizacji społecznych, przedsiębiorców, zaś w szczególny sposób wszystkich grup 

społecznych zagrożonych kryzysem na obszarze objętym procesami rewitalizacyjnymi. 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji zostało poprzedzone szczegółową diagnozą 

w szeroko rozumianym obszarze zagadnień społecznych, a w drugiej kolejności także 

gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła dokonać pełnej diagnozy problemów i zagrożeń, wskazać 

obszary o największej koncentracji zjawisk kryzysowych, a w konsekwencji wyznaczyć 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. To na nich ostatecznie zdefiniowano katalog 

działań. W programie ujęto działania, które w najbliższych latach powinny być realizowane z 

wykorzystaniem środków unijnych (EFRR, EFS, EFRROW) oraz innych środków 

publicznych oraz prywatnych. Połączenie aktywności wielu osób i instytucji ma pozwolić 

rozwiązać zdiagnozowane w dokumencie problemy. 

Sławomir Kozieł reprezentujący firmę, przedstawiciel wykonawcy powiedział, że program 

został przygotowany na podstawie dotacji, która została przyznana przez Urząd 

Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, gmina wystąpiła w konkursie 

organizowanym przez Urząd Marszałkowski, dzięki czemu pozyskano środki w wysokości 90 

% wszystkich ponoszonych kosztów w związku z opracowaniem programu. Dodał, że 
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program był opracowany i objął cały obszar gminy Ustronie Morskie. Program składa się z 

części diagnostycznej, która została poprzedzona badaniami ankietowymi, rozmowami z 

mieszkańcami oraz analizą wskaźników. Wszystkie opisy przeprowadzonego procesu 

znajdują się w dokumencie, który liczy 140 stron, są też ulotki 4 stronne reprezentujące 

wszystkie założenia. Z dokumentu można prześledzić cały proces, jaki był realizowany, 

informacje przekazywaną dla mieszkanców i wszystkie etapy, które były realizowane. 

Dopowiedział, że program składa się również ze zdjęć przedstawiających spotkania zespołu 

do spraw rewitalizacji, który został powołany również w gminie Ustronie Morskie, są 

dokładnie wymienione daty i godziny spotkań z mieszkańcami oraz pomysły, które się 

pojawiały. Nie wszystkie pomysły mogły się w programie znaleźć, ponieważ nie wszystkie 

spełniały wytyczne. Firma starała się tak opisać przedsięwzięcia, aby mogła pozyskać środki 

unijne lub inne środki zewnętrzne. Poinformował, że obszar rewitalizacji wyznacza się na 

podstawie jasno określonych wskaźników obrazujących 5 sfer uwarunkowań: uwarunkowania 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno funkcjonalne, uwarunkowania techniczne oraz 

środowiskowe. Wszystkie uwarunkowania zostały przeanalizowane na podstawie danych 

statystycznych zebranych od jednostek gminnych, policji, z urzędu pracy, urzędu gminy. 

Został wyznaczony obszar rewitalizacji obejmujący Gwizd, Kukinię, Rusowo oraz Ustronie 

Morskie, na tej podstawie można było przystąpić do realizacji szczegółowych przedsięwzięć, 

które zostały zapisane w programie rewitalizacji. Program jest dokumentem strategicznym, 

ma pozwolić gminie na aplikowanie o środki unijne, na które nabór będzie w IV kwartale 

tego roku.  Dodał, że są wyznaczone przedsięwzięcia: park nadmorskim, który staje się 

miejscem integracji społecznej mieszkanców, odnowa parku nadmorskiego, stworzenie 

nowych alejek, sceny, przebudowie miejsca parkowego, odnowa Domu Kultury, który staje 

się miejscem aktywności seniorów oraz społeczności lokalne, odnowie Przedszkola 

Publicznego, stworzenie centrum wsparcia społecznego GOPS, aktywizacja mieszkanców 

wiejskich poprzez wykorzystanie ich potencjałów. Zwrócił uwagę, że obejmuje to 

rewitalizację przestrzeni parku wiejskiego w Rusowie, modernizację świetlicy wiejskiej wraz 

z adaptacją na cele aktywizacji społecznej w Gwiździe, modernizację świetlicy wiejskiej w 

Rusowie na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjotechnicznej. Podkreślił, że w dniu 

dzisiejszym Radni głosują nad potwierdzeniem programu, program jest przekazywany do 

oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, dopiero na tej 

podstawie może być wpisany na listę programów i może służyć do pozyskiwania środków 

zewnętrznych. Województwo Zachodniopomorskie jest jedynym województwem, gdzie 

najpierw program jest przyjmowany, a później oceniany. We wszystkich województwach 

najpierw program był oceniany, modyfikowany, a później przyjmowany. Nie ma możliwości 

zmiany procedury. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy program będzie dotyczył tych punktów, które 

zostały przedstawione, czy więcej. 

Sławomir Kozieł powiedział, że na chwilę obecną dot. tych 5 głównych przedsięwzięć, co 

wynika z obszarów, które zostały zakwalifikowane, procesu, który się odbywał i kwestii 

włączenia tych pomysłów w uwarunkowania rewitalizacyjne. Gmina będzie mogła 
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występować o pozyskanie środków zewnętrznych na te 5 przedsięwzięć, które składają się z 

kilku projektów.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że został poruszony temat parku w Rusowie, jest 

tam wieża. Zapytał, czy można ująć ją w projekcie. 

Inspektor ds. funduszy pomocowych Piotr Byczkowiak powiedział, że wysłał program do 

oceny koleżeńskiej, nieformalnej do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie zostało wskazane w 

uwagach zawężenie obszaru. Dodał, że obszar został bardzo szeroko umieszczony w 

programie, ale ze względu na to, że są współczynniki procentowego obszaru rewitalizacji 

trzeba było to zawęzić. Dopowiedział, że w związku z tym w późniejszej fazie będzie można 

dorzucać pojedyncze rzeczy, teraz zawężono, żeby spełnić wszystkie wytyczne programu 

rewitalizacyjnego, żeby zostało to przyjęte bez uwag w Urzędzie Marszałkowskim. 

GŁOSOWANIE – przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ustronie 

Morskie: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Podczas głosowania nieobecny Andrzej Basarab, Radny Denis Tomala, Radny Roman 

Żołnierczuk, Radna Sylwia Kręglewska 

Uchwała nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

w sprawie przyjęcia lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie została 

podjęta jednogłośnie. 

Druk nr 10 w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+". 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt stanowi intencję podjęcia drobnych 

zmian dot. demografii, które są ujęte w I rozdziale strategii, która niedawno została przyjęta. 

Druk ten i druk nr 8 nie mogą bez siebie istnieć. Dodał, że jednym z podstawowych 

elementów branych pod uwagę przy powstawaniu studium są prognozy demograficzne, które 

są brane w szczególności zabudowy mieszkaniowej. Trzeba wprowadzić do strategii element 

taktyczny związany z rozwojem demografii na przełomie 30 lat, jest to konieczne.  

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że uchwała nie była wcześniej opiniowana.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Pani Marta zaopiniowała uchwałę 

pozytywnie, dokonała drobnej korekty.  
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GŁOSOWANIE – przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii 

Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+". 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych 

Oddano 11 głosów „za” 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 0 głosów „wstrzymujących” 

Podczas głosowania nieobecny Andrzej Basarab, Radny Denis Tomala, Radny Roman 

Żołnierczuk, Radna Sylwia Kręglewska. 

Uchwała nr XXXIV/269/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 czerwca 2017 roku 

sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Gminy 

Ustronie Morskie na lata 2016-2020+" została podjęta jednogłośnie. 

 

8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym – dyskusja. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Radni dostali informacje 

na piśmie. Jeżeli są pytania, to odpowie. Dodał, że był z Panią Skarbnik w Sławnie podpisać z 

Panem Marszałkiem umowę w sprawie dojazdu do gruntów rolnych, droga Grąbnica. Dodał, 

że udzielono absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Rybackiej, opinia komisji rewizyjnej 

była pozytywna, rozmawiano na temat pieniędzy na place zabaw. Dopowiedział, że jest 

zamieszanie, kto ma środkami dysponować, ale tak jak powiedział Prezes wszystko jest na 

dobrej drodze. Powiedział, że MWIK również otrzymało absolutorium. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że odbyło się spotkanie Przedstawicieli Banku 

Spółdzielczego w Białogardzie.  Zapytał, czy gmina ma udziały w banku. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak, gmina ma udziały w 

Banku Spółdzielczym w Białogardzie i jest przedstawicielem na Walnym Zgromadzeniu. 

Dodał, że jest nowa Pani Prezes Pani Dorota Moroń. Jest to bank, który obsługuje gminę. 

 

9. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach Rady podejmowanych 

w okresie międzysesyjnym – dyskusja. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że komisja 

statutowa zakończyła prace nad przygotowaniem projektu statutu, wystąpiła z wnioskiem do 

Pana Wójta o przeprowadzenie konsultacji społecznych, wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie, zostało podjęte odpowiednie zarządzenie 13.06.2017 roku, informacje są na 

stronie gminy, bip, gazety kołobrzeskiej także na tablicy Urzędu Gminy. Dodał, że termin 

przeprowadzenia konsultacji jest od 23 czerwca do 15 września. Zwrócił się do Radnych z 

prośbą o zapoznanie się z projektem statutu i kierowanie uwag zgodnie z założeniami 
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konsultacji. Dopowiedział, że po 15 września Radni spotkają się, zweryfikują uwagi i 

przedstawią projekt statutu, jako projekt uchwały do podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki w Szczecinie złożył zapytanie dot. komisji rewizyjnej, czy osoby z 

każdego klubu są członkami komisji rewizyjnej – odpowiedź została wysłana. 

Poinformowała, że Pan Marek Leciaho złożył dwie interpelacje 16.06.2017 r., było 

wystąpienie do Wójta z prośbą, aby na dzisiejszej sesji był przedstawiony rachunek zysków i 

strat z gminnej energii, dostała odpowiedź, że nie zostanie przedstawione. Podziękowała za 

zaproszenie na 30.06 na spotkanie Zgromadzenia Wspólników.  

 

10. Interpelacje i zapytania Radych: 

Radny Zenon Wajgert powiedział, żeby uzupełnić pojemniki na śmieci do 1 lipca. Zapytał, 

czy coś się dzieje na placu, gdzie ma powstać plac zabaw w Sianożętach. Dodał, że ktoś 

zwozi tam ziemię, czy są jakieś doniesienia w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że razem z Panią Kingą to kontrolował, 

w dniu dzisiejszym ustalono, kto zlokalizował tam budkę, będą interweniować. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że ustosunkowując się do odpowiedzi na interpelację z 

dnia 3 kwietnia 2017 roku sporządzonej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Ustroniu Morskim wskazuje, że adresatem przedmiotowej interpelacji był Wójt 

Gminy Ustronia Morskiego. Jako interpelujący ma świadomość, że zgodnie z zapisem § 32 

ust. 5 Statutu Gminy Ustronie Morskie odpowiedzi na interpelację może poza Wójtem 

udzielić również właściwa rzeczowo osoba, upoważniona przez Wójta. Niemniej jednak 

dobry obyczaj nakazywałby otrzymać odpowiedź na przedstawione zagadnienie wprost od 

Adresata, zważywszy, że przedmiotem interpelacji była kwestia, która budzi niepokój 

lokalnej społeczności, co zresztą zostało wyraźnie zaakcentowane na wstępie interpelacji.   

Wskazać należy przy tym, że pytania zadane Adresatowi interpelacji były konkretne 

 i związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektu stanowiącego mienie komunalne, a nadto 

dotyczyły m.in. spraw finansowych jednostki, której pobrany dochód odprowadzany jest na 

rachunek budżetu gminy. Tymczasem odpowiedź Dyrektora GOSiR w Ustroniu Morskim na 

przedstawioną interpelację nie dość, że jest wywodem o rzekomym braku kompetencji i 

przygotowania merytorycznego interpelującego, to nadto nie stanowi odpowiedzi na część ze 

sformułowanych pytań objętych interpelacją. Uwagi autora odpowiedzi na interpelację mają 

jedynie na celu niczym nieuprawnione zdeprecjonowanie jego osoby wśród członków 

lokalnej społeczności oraz stanowią przejaw arogancji w stosunku nie tylko do 

interpelującego, ale również względem mieszkańców Gminy, którzy zgłosili swoje 

spostrzeżenia i obawy odnośnie interesu finansowego i wizerunku gminy. Wszak zapomina 

zarówno Wójt, jak i umocowany przezeń do reprezentowania jednostki budżetowej Dyrektor 

GOSiR w Ustroniu Morskim, że interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty 

o zasadniczym charakterze, zaś zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. 

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności 
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przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do 

rozpatrzenia. Tak, więc interpelacja z dnia 31 marca 2017 roku jest nie tyle, co osobistą 

polemiką z działaniami gminnej jednostki organizacyjnej, lecz stanowi ona odzwierciedlenie 

poglądów i formułowanych na ich podstawie pytań przez część mieszkańców Gminy.   

 Mając powyższe na uwadze i korzystając z uprawnienia przysługującego radnemu na 

podstawie § 32 ust. 7 Statutu Gminy Ustronie Morskie zwrócił się do Przewodniczącej Rady 

Gminy w Ustroniu Morskim o zobowiązanie Adresata interpelacji o niezwłoczne 

uzupełnienie odpowiedzi na nurtujące mieszkańców zagadnienia objęte treścią złożonej przez 

niego interpelacji, w szczególności: 

1.  w zakresie pytania numer 3: czy produkcja (projekt, druk, dystrybucja) biletów 

(karnetów) została sfinansowana ze środków Gminy? Przy czym zwrócił się o 

zaprzestanie formułowania bezcelowych dla istoty sprawy uwag odnośnie posiadanej 

przeze niego wiedzy na temat funkcjonowania karnetów; 

2. w zakresie pytania numer 4: czy logo, nazwa etc. podmiotów dysponujących biletami 

(karnetami) umiejscowione na tychże biletach (karnetach) było odpłatne czy 

nieodpłatne? Jeżeli umiejscowienie ww. danych, znaków identyfikacyjnych było 

nieodpłatne to wnosi o podanie podstawy prawnej; 

3. w zakresie pytania numer 5: czy właściwe organy Gminy, osoba upoważniona do 

prowadzenia spraw i reprezentowania GOSiR w Ustroniu Morskim posiadają wiedzę 

odnośnie cech trwałych biletów (karnetów) i czy są drukami ścisłego zarachowania? 

Właściwe organy Gminy, osoba upoważniona do prowadzenia spraw 

 i reprezentowania GOSiR w Ustroniu Morskim winny wiedzieć, w jaki sposób i na 

jakich zasadach odbywa się ewidencja biletów, tak, aby zapobiec choćby 

kilkukrotnemu wykorzystaniu tego samego biletu (karnetu), czy też ponownemu 

wprowadzeniu wejściówki do obrotu przez osoby do tego nieuprawnione. Praktyka 

wprowadzania do obrotu biletów (karnetów) w oparciu o zasady nieznane właściwym 

organom Gminy, osobie upoważnionej do prowadzenia spraw i reprezentowania 

GOSiR w Ustroniu Morskim, np. bez numeru porządkowego mogłoby narazić interes 

finansowy gminy na straty. 

4. w zakresie pytania numer 6: procedura funkcjonowania karnetów wbrew autorowi 

odpowiedzi na interpelację nie została wyczerpująco wyjaśniona, albowiem zapytanie 

nie dotyczy tylko karnetów elektronicznych, gdyż w obiegu znajdują się różne 

egzemplarze wejściówek znacząco różniące się od siebie (2 kolejne egzemplarze w 

załączniku). Jeżeli zatem nie ma ustanowionego wzoru obejmującego istotne cechy 

wspólne, to wytwarzanie i dystrybucja biletów (karnetów) przez posiadaczy karnetów 

elektronicznych, o których mowa w odpowiedzi na interpelację jest niczym 

nieograniczone i może powodować uszczerbek w finansach Gminy. 

W oparciu o powyższe nadal niewyjaśnione wątpliwości oraz przedłożone w załączniku 

kolejne egzemplarze wejściówek powstała potrzeba sprecyzowania odpowiedzi na dodatkowe 

pytania: 

1. Czy są inne podobne do oficjalnych wejściówek wzory mające stanowić dokument do 

rozliczeń wewnętrznych? Jeżeli tak, to wnosi o doręczenie ich kopii; 
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2. Czy szata graficzna karnetu plastikowego, doładowywanego jest zastrzeżona? Tzn. 

czy istnieje jeden konkretnie określony wzór karnetu, czy też istnieją w obiegu, co 

najmniej dwie wersje? Jeżeli istnieje kilka różnych wersji wnosi o ich okazanie 

i wskazanie, na jakiej podstawie następuje identyfikacja; 

3. Na jakiej zasadzie został wprowadzony do obiegu znak potwierdzający ilość 

wykorzystanych wejść przez posiadacza wejściówki? 

4. Czy znak potwierdzający ilość wykorzystanych wejść przez posiadacza wejściówki 

jest jednakowy dla wszystkich użytkowników? 

Zaznaczył, że z uwagi na doniosły charakter sprawy oraz przez wzgląd na odbiorców 

odpowiedzi na apelacje, którymi są mieszkańcy Gminy uzupełnienie odpowiedzi winno być 

sformułowane na piśmie. Przekazał wersję papierową do Biura rady.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że prosi, aby Pan Dyrektor 

się ustosunkował.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

sprawa została zgłoszona do organów. Zapytał, jaki cel ma polemika z Panem Markiem, który 

dalej nie rozumie kwestii karnetów elektronicznych, dopytuje o rzeczy, na które musi 

odpowiedzieć na piśmie, gdzie wskaże Radnemu jego niewiedzę.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że różni się z Panem Dyrektorem w jednej kwestii, on 

nie musi wyborcom i obywatelom gminy udzielać odpowiedzi za organ wykonawczy, jakim 

jest Wójt. Dodał, że jest przedstawicielem Rady, organem stanowiącym. Nie musi nikomu 

odpowiadać za Pana Dyrektora funkcjonowanie instytucji zarządzanej przez Dyrektora. 

Oznajmił, że zapytanie adresuje do Wójta 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

nie ma sygnałów, jeśli chodzi o mieszkańców. Dodał, że jest to polemika między Panem 

Radnym, a Panem Wójtem uważa, że niezasadna, niemająca sensu.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że chodzi mu o drogę prowadzącą do dawnego 

Wieniotowa. Powiedział, że na ul. Marynarki Wojennej są postawione ładne ławeczki, a 

podesty z polbruku wymagałyby przełożenia i naprawienia.  Zapytał, czy można to zrobić w 

najbliższym czasie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to droga powiatowa, 

można by było się pokusić, żeby zrobić to samemu, ale po tych wszystkich donosach, które 

były nie ma sensu, bo były nawet donosy, że wiszą kosze gminne na odpady na drodze 

powiatowej. Dodał, że były stawiane ławki z funduszu sołeckiego. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

o ustawieniu ławek decydowało sołectwo, Sołtys uzgadniał z mieszkańcami, a GOSIR 

realizował wg tych wytycznych.  
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Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, kiedy przewidziane jest zakończenie drugiego 

etapu budowy ul. Okrzei. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na 14 lipca, wystąpiły 

mankamenty typu odwodnienia, które były nieprzewidziane. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że idąc od ul. Wojska Polskiego ul. Polną w 

prawo na działce na wysokości dawnego Ognika jest jeden wielki plac budowy, zapytał czy 

można monitować porządek na tej ulicy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że przedwczoraj były skargi 

mieszkańców, jest to dokuczliwe. Wczoraj było spotkanie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że odbyło się spotkanie z prawą ręką 

zarządzającego tą budową, przekazano numery telefonów do osób, które składały skargę. 

Dodał, że chodzi o zatory, które w czasie załadunków i rozładunków powstają na drodze, 

zniszczenia na drodze Górnej i Targowej. Ustalono z firmą, że jak skończy, a termin jest do 

10 lipca wykonają wszystkie naprawy, jest dokumentacja fotograficzna z początku inwestycji, 

w trakcie, a teraz oczekują na zakończenie. Dopowiedział, że są również zgłoszenia odnośnie 

ciszy nocnej, że o 5 rano rozpoczyna się prace budowlane.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że koło Biedronki przejście od ul. Wojska 

Polskiego w kierunku Chrobrego, prawa strona chodnik do ośrodka Zagłębie polbruku 

wystaje pod poziom chodnika i ludzie się potykają  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że codziennie chodzi tą ulicą, kostki wyskakują cały 

czas w innym miejscu. Drzewa przy Zagłębiu są bardzo rozkorzenione, chodzą tam ludzie 

niepełnosprawni. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Pan Sekretarz mówił, 

że na ulicy Osiedlowej będzie budowany chodnik o długości 70 metrów. Dodał, że w czasie 

przerwy pozwolił sobie zapoznać się ze szkicem planowanej inwestycji. Podkreślił, że jego 

zdaniem i mieszkańców nie spełni to oczekiwań ze względu na to, że planowane było budowa 

chodnika wraz z miejscami postojowymi na całej długości. Zwrócił się z prośbą, aby Wójt 

przemyślał tą inwestycję, jeżeli nie ma środków na budowę miejsc postojowych z polbruku to 

można wykorzystać teren z płyty ażurowej i zagospodarować w taki sposób, aby mieszkańcy 

mogli samochody stawiać, bo tak czy inaczej będą je stawiać, ponieważ stawiają samochody z 

bloku komunalnego, ze wspólnoty wojskowej na całej długości chodnika. Oznajmił, że 

szkoda, aby przy takiej inwestycji nie zauważyć takiego problemu i takiej potrzeby 

mieszkańców zwłaszcza, że wydaje mu się, że koszt całości zadania nie zwiększy się, a na 

pewno rozwiązano by problem z parkowaniem. Nie wie, czy rozważano wniosek wspólnoty 

mieszkaniowej, którą zarządza Pan Pytloch zainteresowanej zakupieniem terenu na miejsca 

postojowe za ich nieruchomością, co rozwiązałoby problem mieszkańców. Podkreślił, że jest 

widoczny problem na ul. Osiedlowej, jest cała zakorkowana, gdyby udało się odprowadzić 

część samochodów w miejsca postojowe poza sezonem mieszkańcy dojeżdżający do Ośrodka 
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Zdrowia, czy tez pracownicy mogliby bez ograniczeń korzystać. Poprosił o zweryfikowanie 

pomysłu za nim doszło do realizacji inwestycji. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy loty komercyjnego śmigłowca się zakończył. 

Powiedział, że Pan Wójt wydał zarządzenie o opłatach za wynajęcie płyty boiska. Zapytał, 

czy z tego tytułu, że śmigłowiec tam lądował zostały odprowadzone jakieś opłaty. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie, ponieważ śmigłowiec 

nie gra na boisku w piłkę, tylko wylądował. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jest to lot komercyjny, a nie ratownictwa. Dopytywał, 

że budżet gminy z tego tytułu został wzmocniony. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie, ponieważ zarządzenie 

dotyczy granie w piłkę, a nie lądowania. Powiedział, że jeśli chodzi o ul. Osiedlową 

rozmawia od wielu lat ze wspólnotą na temat zamiany gruntów i uporządkowania terenu, jest 

skłonna, żeby zamienić się gruntami, prosili gminę, aby zrobić chodnik, który jest na Tereni 

gminy i który jest zasadny. Dodał, że być może kiedyś zrobi się tam parking. Dopowiedział, 

że rozmawiano z mieszkańcami, którzy wcale nie są za tym, żeby przy oknach robić parkingi. 

Na dzień dzisiejszy chce zrobić, chociaż 70 metrów chodnika, a potem będzie dalej 

negocjować, bo chce zrobić to bezgotówkowo. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ma protokół i dokumentację, ponieważ 

była prowadzona konsultacja społeczna w tym budynku, co do sprzedaży gruntu i większość 

osób jest przeciw. Dodał, że mowa o budynku, gdzie Pan Grzegorz Pytloch wystąpił o zakup 

gruntu. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że wie, że miejsc postojowych nie starczy dla 

wszystkich mieszkańców tego budynku wspólnoty, zaczyna się konflikt, dla kogo te miejsca 

postojowe.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest przekonany, że nie 

jest to dyskusja pomiędzy zarządem wspólnoty wojskowej, która w jego ocenie zachowuje się 

trochę nieodpowiedzialnie, bo to nie dotyczy tylko wspólnoty wojskowej budowa chodnika i 

miejsc postojowych, ale dotyczy trzech wspólnot i bloku komunalnego. Będzie to miejsce 

publiczne, z chodnika i miejsc postojowych mają prawo korzystać wszyscy, nie tylko 

mieszkańcy wspólnoty wojskowej. Dopowiedział, że cały czas o tym mówi, że ma się 

polepszać życie mieszkańcom nie wspólnoty wojskowej, a mieszkańcom całej gminy 

Ustronie Morskie, którzy mają prawo tam parkować i parkują tam, na co dzień. Uważa, że 

kiedy wprowadza się inwestycje, powinna być zrobiona na takim poziomie i w taki sposób, 

żeby ona była zrobiona właściwie, a nie, że dzisiaj wybudujemy chodnik, który okaże się, że 

jest tylko chodnikiem, a nie drogą dojazdową do miejsc, gdzie parkują na co dzień i będzie 

więcej problemu niż radości. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w tej chwili też jest tylko 

chodnikiem, gdzie są dziury. 
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że tak, ale był budowany 

w czasach, gdzie czołgi mogły jeździć i tak jest wykorzystywana droga pieszo jezdna. Jeśli 

zostanie wybudowany chodnik to po chodnikach samochody nie jeżdżą, musi być 

zaplanowany ciąg pieszo jezdny, po którym będą mogły dojeżdżać samochody do miejsc 

postojowych. Podkreślił, że warto spotkać się z mieszkańcami w terenie nie tylko z zarządem 

wspólnoty tylko z mieszkańcami, którzy tam żyją. Powiedział, że jeżeli Pan Wójt jest gotowy 

przyjść na takie spotkanie to on takie zorganizuje.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozmawia z zarządem, 

który jest wybierany w demokratycznych wyborach. Dodał, że nie chce wchodzić w 

jakiekolwiek konflikty między mieszkańcami, z tego, co wie, zawsze była walka o ten 

chodnik, a dzisiaj słyszy, co innego, jest to dla niego niezrozumiałe. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał, co innego Pan Wójt słyszy 

dzisiaj.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że co innego słyszał kiedyś, 

cały czas walczono, żeby powstał tam chodnik plus ten parking. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że miejsca postojowe. 

Dodał, że mówi o tym dzisiaj, bo Pan Wójt zapomniał projektując dzisiaj tą inwestycję. 

Powiedział, że wydaje mu się, że takie coś trzeba przekonsultować z mieszkańcami, bo nie 

może być tak, że Wójt planuje coś z czego ludzie nie będą zadowoleni. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że będą zadowoleni, bo 

powstanie nowy ciąg pieszy. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jako mieszkaniec 

będzie pierwszy niezadowolony. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że pan Radny tam nie 

mieszka. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że mieszka. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że nie we wspólnocie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że dzisiaj Radni dowiedzieli się, że istnieje nadal firma 

INFRABUD, która ma budować ul. Lotniczą. Zapytał, czy Pan Wójt wystąpił o naprawy 

gwarancyjne na Olszynie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina wystąpi o przegląd gwarancyjny i 

naprawy, które są konieczne w ramach przeglądu gwarancyjnego. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, jaka jest szerokość parkingu za urzędem.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że będzie to parking na 

dwa rzędy samochodów, musi być od budynku minimum 10 metrów.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy Pan Wójt przychyli się do szafek w szkole. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że tak. Dodał, że Rada 

Rodziców nie może występować z wnioskami do gminy, powinna wystąpić do Pani Dyrektor, 

a Pani Dyrektor występuje do gminy. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że jeżeli Pani Dyrektor wystąpi do Pana Wójta, to 

czy Pan Wójt się przychyli. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że tak. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała o odwodnienie przedłużenia 

ul. Słonecznej. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że jest robiona 

dokumentacja, nie pamięta, na jakim jest to etapie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pani Magda twierdzi, 

że wszystko jest. Powiedziała, że na ul. Górnej jest parking, gdzie mieszkańcy się skarżą, że 

jest ogradzany taśmami. Zapytała, czy Pan Wójt coś wie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że jest to konflikt sąsiedzki, mieszkańcy dzielą 

między sobą.  

11. Wolne wnioski. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że na ul. Klonowej był odbiór chodnika. Zapytał, do 

kogo należy strzyżenie trawy między chodnikiem, a zabudowaniami. Dodał, że mieszkańcy 

się skarżą, że chcieliby to usunąć, ale wykonanie jest tragiczne, jest mnóstwo kamieni i nie 

chcą niszczyć swojego sprzętu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pojedzie z Panem Dyrektorem na 

Bogusława XIV i na Klonową.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 

za wykaszanie na terenie gminnym jest odpowiedzialny Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

podjedzie i zobaczy. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że wykonanie jest fatalne, są pozostałości po budowie. 

Jeżeli Pani ma ściąć to to zrobi, ale są kamienie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeżeli są pozostałości po budowie to firma, 

która realizowała to zadanie i która cały czas z gminą współpracuje posprząta to wszystko. 

Powiedział, że prosi o równowagę we wszystkim, bo wszystko zależy od subiektywnego 
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spojrzenia na pewne rzeczy. Dodał, że podjedzie z Panem Dyrektorem i zobaczy jak to 

wygląda, wierzy, że jest problem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że ta Pani robiła to 40 lat, w tej chwil nie robi w związku 

z tym, co tam się dzieje. 

12. Zamkniecie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 

obrad zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Życzyła wszystkim 

słonecznych i wesołych wakacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 9:00 – 16:29 

Protokołowała: Joanna Korczyk 

 


