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PROTOKÓŁ NR XXXV/2013 

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 1 MARCA 2013 

 

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

słowami: 

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

o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy Ustronie Morskie.” 

Przewodniczący powitał zgromadzonych i stwierdził quorum - obecnych czternastu  Radnych 

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

do niniejszego protokołu). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektu uchwały  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego- 

dyskusja, podjęcie uchwały – druk nr 1. 

3. Zamknięcie sesji. 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY: 

 Wójt Gminy Jerzy Kołakowski zabrał głos. Przeprosił Radnych za zwołanie Sesji w ten 

niedogodny sposób. Skomplikowała się sprawa porozumienia międzygminnego i zaistniała 

potrzeba w szybkim trybie zmiany podjętej uchwały. Wojewoda Zachodniopomorski wszczął 

postępowanie w sprawie unieważnienia porozumienia międzygminnego odnośnie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Ustronie Morskie jest ostatnią gminą 

podejmującą właściwą uchwałę. W skutek podjęcia uchwały cena za wodę i ścieki                       

od kwietnie będzie niższa. Wójt poprosił o szersze wyjaśnienie Sekretarza Gminy. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w dniu 22.02.2013 r. Wojewoda 

Zachodniopomorski wydał rozstrzygnięcie stwierdzające nieważność porozumienia. Ustawa  

o samorządzie gminnym mówi, iż warunkiem zawarcia porozumienia jest wyrażenie zgody 

przez rady gminy. Rada Gminy Ustronie Morskie w dniu 28.12.2012 r. podjęła uchwałę               

w tym celu, jednak w innym kształcie niż pozostałe gminy. Istotną różnicę stanowiła 

podstawa prawna. W podjętej przez nas uchwale zapisano art. 28 ust. 2 pkt. 2, właściwą 

podstawą jest jednak art. 18 ust. 2 pkt. 12. W dzisiejszym projekcie została zapisana                        

ta właściwa podstawa. Zapisy paragrafu pierwszego powinny mieć zapisy takie jak dziś 

przedłożono, co wynika z przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Ponadto niektóre uchwały rad gmin zawierały w treści porozumienia 

także Gminę Gościno. Pan Sekretarz dodał, iż w nowym projekcie należało również dopisać, 

iż „akceptuje się treść porozumienia, które stanowi załącznik do uchwały”. W treści 
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porozumienia ostatecznie zaszła również pewna zmiana. Dotyczy ona paragraf 10,                   

który w pierwszej wersji mówił, że „porozumienie wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu”. 

Poprawne jest jednak wskazanie, iż „porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania                     

i podlega ogłoszeniu”. Wojewoda stwierdził, że porozumienie z dnia 22.01.2013 r. nastąpiło  

z naruszeniem prawa. Następnie Sekretarz Gminy wyjaśnił, że podpisanie porozumienia 

wiąże się z wprowadzeniem od kwietnia obniżonej taryfy za wodę i ścieki. Decyzja ta wiąże 

się z obniżeniem ceny i zbliża do dojścia do wspólnej taryfy. Na koniec pan Sekretarz 

poinformował, że o 14:00  w Kołobrzegu odbędzie się sesja Rady Miasta, później zostanie 

podpisane porozumienie, jeśli wszystko pójdzie tak jak założono.. 

DYSKUSJA 

 Radna Anna Britzen zapytała czy gdy uchwała została zakwestionowana, to czy 

wszyscy wójtowie i Prezydent Miasta spotkali się, czy tylko telefonicznie ustalili dalsze 

działania? 

Wójt Gminy odpowiedział, iż wszyscy spotkali się w wodociągach i rozmawiali. Dokładnie 

przeanalizowano projekt i skonsultowano z prawnikami, aby wszystko było dobrze. Dodał,  

że gdyby nie doszło do porozumienia to niższa stawka weszłaby dopiero w przyszłym roku. 

Wójt stwierdził, iż ubolewa, że Gościno nie przystąpiło. Dodał, iż on jako Wójt musi dbać            

o interesy swojej gminy. Na początku walczył o wszystkich, jednak Gościno nie chce się                 

z tym zgodzić. Porozumienie jest pierwszym krokiem dojścia do wspólnej taryfy.                

Ustronie Morskie jest najbliżej stawki Kołobrzegu. W przyszłym roku stawka będzie 

wynosiła mniej niż 10 zł.  Jest to duży sukces. Gościno może indywidualnie starać się wejść 

w porozumienie. Na koniec pan Wójt dodał, że nie wie dlaczego Gościno tak postępuje,             

oraz iż jest to ich problem. 

 Jako kolejny głos zabrał Radny Stefan Dymański. Powiedział, że pozwolił sobie                

na wydrukowanie i rozdanie zgromadzonym artykułu z portalu ”Miasto Kołobrzeg”,                   

w którym wypowiada się Burmistrz Gościna. Radny poprosił, aby pan Wójt odniósł się 

bardziej do rozmów dotyczących porozumienia. Dodał, iż wydaje mu się, że jest to dopiero 

wierzchołek góry, trzeba wyjaśnić tę sytuację. Skoro Miasto dalej będzie liderem i będzie stać 

na straży spółki, to oznacza to, że dalej będzie nią kierować. Radny stwierdził, że to do czego 

dziś się przymierzamy jest załagodzeniem sytuacji na rok, później znowu będzie to samo. 

Dalej gminy będą pokrywać zadłużenie wynikające ze źle skonstruowanych budżetów i będą 

negowane przez Miasto. Następnie Radny ponownie poprosił, aby Wójt więcej powiedział              

o kulisach sprawy, ponieważ jest to istotne przy podejmowaniu decyzji. 

Pan Wójt rozpoczął od tego, iż nie jest, ani nie zamierza być adwokatem Gościna. Tę sytuację 

obserwuje się już od dwóch lat. Spółka skorzystała z środków programu Dorzecza Parsęty. 

Później dostrzeżono, że współczynnik rozliczenia kosztów nie był odpowiedni.                       

Wójt poinformował, że sprzeciwił się temu i dziś wszystkie gminy poza Gościnem uznały 

kwoty po korekcie. Gmina ta nie chce zwracać tych 800 tys. zł. Jednak już wcześniej                    

na spotkaniach u Ministra zapadły takie decyzje, uczestniczył w nich także Burmistrz 
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Gościna. Pan Wójt stwierdził, iż nie rozumie takiego postępowania. Dodał, że artykuł                  

na stronie internetowej jest próbą manipulacji bądź głosem rozpaczy. My musimy walczyć            

o nas, nie o nich. Oni cały czas mogą wejść w porozumienie. Następnie Wójt Gminy odniósł 

się do sytuacji w Mieście Kołobrzeg, którą uznał za nienajlepszą. Powiedział: „idźcie na sesję 

Miasta”. Radni uważają, że to oni dopłacają do nas. Jednak więcej niż połowa mieszkańców 

powiatu to mieszkańcy Miasta Kołobrzeg. Oni chcieliby płacić najmniej i nie wchodzić               

w porozumienie. Wójt dodał, iż chcą doprowadzić spółkę do bankructwa. Nikt tego nie 

powinien chcieć. Na koniec pan Wójt zwrócił się do Radnych, iż rozumie, że się martwią. 

Porozumienie gwarantuje, że w perspektywie czasu dojdziemy do wspólnej taryfy. 

Radna Britzen zapytała czy poza wykreśleniem Gościna coś jeszcze zmieniło się w uchwale? 

Wyjaśniła, iż nie mogła znaleźć poprzedniej uchwały. Pan Sekretarz w odpowiedzi przekazał 

Radnej kopię wspomnianej uchwały. Radna kontynuowała. Uznała, że Radni mają 

wątpliwości, ponieważ to są dla nich bardzo ważne rzeczy. Ważnym jest, aby wiedzieć 

dlaczego Gościno się wycofało. Z jednej strony cieszy fakt podpisania porozumienie,                   

a z drugiej martwi to wycofanie się Gościna. 

Wójt odpowiedział, że wszystkie te pytania są na miejscu, nie odbiera tego negatywnie. 

Dodał, iż nie wie dlaczego oni nie chcą przystąpić. Nie wycofali pozwu z sądu 

gospodarczego, dlatego nie są ujęci w porozumieniu. Pan Wójt stwierdził, że w części może 

się zgodzić z tym co powiedział Burmistrz Sieradzki. Ponownie oznajmił, iż nie rozumie 

decyzji Burmistrza. Chyba uniósł się honorem. Miał wycofać pozew, zapewniał o tym, jednak 

tego nie zrobił, dlatego nie ma ich tutaj. 

Sekretarz Gminy uzupełnił, że trzeba zauważyć wszystkie za i przeciw zarówno przystąpienia 

jak i nieprzystąpienia do porozumienia. Za wejściem przemawiają niższe stawki za wodę                

i ścieki. Przy niepodpisaniu porozumienia stawki pozostaną na niezmienionym poziomie,               

a Gmina będzie musiała zwrócić spółce 1,5 mln zł. Gmina należy do spółki od paru lat i tego 

się nie cofnie. Jeżeli chodzi o spór Gościna ze spółką, to czy wygrają czy przegrają to my nic 

na tym nie tracimy. 

 Radny Dymański poprosił, aby nie mówić, że to duży sukces. Stwierdził, iż my nie 

mamy innego wyjścia. Zostaliśmy postawieni pod ścianą. Spór będzie dalej narastał. Radny 

dodał, że to porozumienie miało mówić, że jesteśmy równymi partnerami. Jednak zapisy dalej 

wskazują lidera. Trzeba poddać się Radzie Miasta Kołobrzeg. Radny zauważył także, iż nie 

ma punktu mówiącego o dojściu do wspólnej taryfy. Powinno się dać ludziom usłyszeć,                 

że za pięć czy sześć lat obowiązywać będzie wspólna taryfa. Do tej pory gminy nie były 

traktowane równo. Radny powiedział, iż rozumie Gościno. Byli oni pierwszymi,                   

którzy podjęli uchwałę o zawarciu porozumienia, jednak zostali wykreśleni. Radny zapytał 

dlaczego? 

Wójt odparł, że nie rozumie wypowiedzi Radnego. 

Radny ponownie zapytał gdzie jest zapis mówiący o równym traktowaniu? 
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Wójt odpowiedział, iż przedstawiał kiedyś tabelkę z taryfami. Stwierdził, że nie rozpoczęła się 

jeszcze kampania wyborcza. Zapytał jak można mówić, że to nie sukces, skoro mieszkańcy 

będą płacić za wodę mniej o 2,36 zł, a w przyszłym roku poniżej 10 zł? Czy to nie jest 

różnica? Wójt zapytał także czy to nie dociera i nie jest przekonujące? 

 Przewodniczący Rady zabrał głos jako kolejny. Powiedział, iż na pewno każdy cieszy 

się, że cena za wodę i ścieki będzie niższa. Jednak żadne zapisy porozumienia nie gwarantują, 

że będziemy się zbliżać do wspólnej taryfy. Dodał, iż Rada ufa panu Wójtowi, że stawki będą 

niższe, ale nie wynika to z przedłożonego porozumienia. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wynika to ze wzorów były one przedstawione na zgromadzeniu 

wspólników. Stwierdził, iż nie zna się na tym. Trzeba się w to wgłębić, żeby zrozumieć. 

Dodał, aby Radni zadali sobie trud i pojechali do wodociągów, tam to zostanie 

wytłumaczone. 

Przewodniczący zapytał czy zastosowano inne metody wyliczenia niż funkcjonowało                    

to dotychczas? 

Wójt powiedział, że na pewno się różniły, ale nie analizował tego. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, iż reguluje to ustawa. Nie może być to w inny sposób liczone.            

Już na początku powstania spółki Kołobrzeg miał 51% udziałów. Na to kiedyś się zgodzono            

i nie można nic zrobić, jedynie wystąpić ze spółki. Pan Sekretarz dodał, że kluczem dojścia 

do wspólnej taryfy jest porozumienie. W innych aspektach gra idzie o zmianę umowy spółki. 

Wójt dodał, iż Gościno samo chciało, żeby je wykluczyć. 

Sekretarz nadmienił, iż skoro złożyli wniosek do sądu to nie może być mowy o porozumieniu. 

Byłaby to hipokryzja. Jak dotąd gmina nie płaciła faktur, można dalej nie płacić, ale nie 

wiemy co dalej będzie się działo. Można bawić się tylko w domniemanie. 

Wójt dodał, że są to jeszcze zobowiązania z 2010 r. Ustalono, ze Gmina nie będzie musiała 

płacić odsetek. W związku z tym obniżono zobowiązanie do 800 tys. zł netto. Wójt stwierdził,               

iż jest to walka o każdą złotówkę. Zapytał jakie stanowisko co do porozumienia miałby 

Radny Dymański gdyby nie przeczytał tego artykułu? 

Radny odpowiedział, iż miałby wątpliwości i tak. Wczytując się w treść porozumienia miałby 

już wątpliwości. Dodatkowo dochodzi do tego taka informacja o Gościnie. Zapytał co ma 

myśleć? Poprosił, aby pan Wójt nie mówił, że nie wie jak to jest liczone, ponieważ to Wójt 

jest przedstawicielem Gminy w spółce i musi Radzie wszystko przekazać i wyjaśnić. 

Wójt odparł, że jest to logarytm, który wynika z prawa wodnego. Na zgromadzeniu 

wspólników nikt nie wiedział o co chodzi. Pani księgowa wyjaśniała to. Wszystkich ustaleń 

dokonano na podstawie prognoz zamieszczonych w tabelach, które Radni już wcześniej 

otrzymali. Wójt powiedział, iż nie rozumie tego jeśli ktoś mówi, że to nie jest sukces. 

Radny Dymański powiedział, że jest to sukces. 
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Wójt kontynuował. Powiedział, iż chodzi o to, żeby nikt nas nie oszukał. Dodał,                          

że prowadzone są także rozmowy w kuluarach. Wójt powiedział, iż wiele razy był                        

i rozmawiał, pani Skarbnik również, ma także swoje wyliczenia. Kontrola nad spółką musi 

być większa. Udało się wynegocjować, aby nie płacić odsetek. Wójt powiedział, iż trzeba 

uwierzyć w to co mówi. Robi wszystko z pełnym zrozumieniem dla innych gmin, ale przede 

wszystkim dla Ustronia. 

Pani Skarbnik poinformowała, iż otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty. Opiewa ono na 1,5 mln 

zł plus odsetki w kwocie 287 310,93 zł, łącznie 1 858 058,83 zł. Ponadto wskazano                  

na konieczność spłaty kredytu w kwocie 4 800 000 zł. Spółka będzie domagać się spłaty 

wszystkiego. Jeśli jest możliwość zmniejszenia to trzeba wziąć to pod uwagę.                       

Spłata zobowiązania będzie na nas ciążyła. 

 Sekretarz Gminy zabrał głos. Po raz kolejny. Powiedział, iż chciałby się odnieść                

do wzorów. Kluczem do tego wszystkiego jest par. 4 ust. 2 i 3. Gmina Gościna ma na to 

swoje spojrzenie. Dodał, iż różnice w cenach dla poszczególnych gmin będą, ponieważ inny 

jest podatek od nieruchomości oraz zużycie. Jedyne co można dla wszystkich jednakowo 

określić to średni koszt dostarczenie jednego m
3
 wody, będzie to wspólna zmienna. 

Ostateczne wyliczenia jednak będą się różnić. 

Wójt dodał, iż jeśli wzrośnie podatek to cena za wodę i ścieki również wzrośnie. Prawda jest 

taka, że im więcej wody się zużyje, tym będzie ona tańsza. Następnie pan Wójt powiedział,  

że Burmistrz Gościna miał sporo uwag do treści porozumienia i zostały one przyjęte.                  

Pan Sieradzki wychwycił jeden zapis, który pozwalałby na manipulację. 

 Kolejnym mówcą był Radny Marek Rojek. Powiedział, iż Radny Dymański ma rację, 

jeżeli chodzi o to, że powinna być wskazana konkretna data wprowadzenia wspólnej taryfy. 

Dodał, że chce pochwalić Wójta za to, że walczy, że jest szansa, aby w końcu to zrealizować. 

Radny uważa, że razem możemy więcej wywalczyć, niż pojedynczo. Może ambicje nie 

pozwoliły władzom Gościna na przystąpienie do porozumienia, ale przecież droga nie jest dla 

nich zamknięta. Na koniec stwierdził, że Radny Dymański nie jest przeciwny porozumieniu. 

Kwestia dotyczy tego, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.  

Radny Tomasz Stanisławczyk uznał, iż porozumienie budzi wiele wątpliwości.                             

Już z przeszłości ma się doświadczenie z różnymi postępowaniami jeżeli chodzi o spółkę.             

W poprzednim porozumieniu ustanowiono, że co roku inna gmina będzie nadzorować spółkę. 

Tak też przez krótki czas było, potem jednak zapisy porozumienia były łamane. Radny 

wyjaśnił, iż stąd ten sceptycyzm Radnych. Porozumienie powinno być czytelne dla zwykłego 

mieszkańca, a tym samym nawet wójtowie nie rozumieli wszystkiego. Radny dodał również, 

że ustęp 6 paragrafu 4 wskazuje, że dopłaty do ceny wody i ścieków nie powinny być większe 

niż 140% ceny dla mieszkańca Miasta i Gminy Kołobrzeg. Zapytał jak to jest obliczane?                

W Kołobrzegu jest 8 zł, to wychodzi do 20 zł w innych gminach, tak jak było. Uznał, że jest 

to niepokojące. 

Wójt odpowiedział, że było ok. 200%, dlatego ceny dochodziły nawet do 50 zł. Teraz mówi 

się o 20 zł. Zapis ten dotyczy tego ile gmina musiałaby dopłacać. Nas to nie dotyczy, 
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ponieważ my zużywamy dużo wody. Zaznaczył, iż różnice w cenach będą dalej, ale mniejsze. 

Powstało ponad 700 km sieci, więc trzeba za to zapłacić. Miasto nie chce do tego dopłacać, 

ale traktujemy to jako wspólną sieć. 

Radny Dymański zapytał ponownie co się stało, że Burmistrz Gościna się wycofał, skoro 

najpierw wyrażono wolę wejścia? 

Wójt odpowiedział, że nie wie co się stało. 

 Radny Robert Saraban powiedział, iż także zauważył tę różnicę w zapisie o dopłatach. 

Dodał, że ceny mogą być różne. Sukcesem jest to, że taka sama będzie cena dostarczenia. 

Radny stwierdził, iż jest to krok w dobrym kierunku, ale nie wie czy ostateczny. 

Wójt odparł, że jest dobra wola Prezydenta. Nie można było zgodzić się na to co proponował 

na początku. Wszystko jest uzależnione od Rady Miasta i tego nie można zmienić.                       

W porozumieniu nie ma Gminy Kołobrzeg, gdyż oni zawarli z Miastem już wcześniej 

odrębne porozumienie. 

 Radna Britzen stwierdziła, że musi dać panu Wójtowi upomnienie w jednej sprawie. 

Mianowicie chodzi to co powiedział, aby Radni zadali sobie trud i pojechali do wodociągów. 

Radna uważa, iż ta wypowiedź była nie na miejscu. Pan Wójt pełni taką funkcję, ma za to 

płacone, ponadto ma szereg pracowników i musi odpowiadać na pytania Radnych. 

Wójt opowiedział, iż Radni także otrzymują diety. Następnie przeprosił za to sformułowanie, 

wyjaśnił, że nie miał nic złego na myśli. 

 Radna Wioletta Tomoń poprosiła, aby pan Przewodniczący zarządził przerwę                

przed głosowaniem. 

W związku z tym, że nie było więcej głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i zgodnie                 

z prośbą zarządził przerwę. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

PRZERWA | PO PRZERWIE 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 13 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała Nr XXXV/228/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 1 marca 2013 roku                

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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 AD. 3 ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zamknął XXXV Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie. 

Miejsce obrad: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

Czas trwania posiedzenia: 10
00

 – 11
25

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


