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PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 SIERPNIA 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXV Sesję Rady Gminy 
w Ustroniu Morskim zwołaną w trybie pilnym na wniosek Wójta z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Proponowany porządek obrad każdy otrzymał i się 
zapoznał. 

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum. Obecnych 
14 Radnych (nieobecny Radny Zenon Wajgert – lista obecności stanowi załącznik do 
protokołu). 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie – dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła druk nr 1 w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2017 § 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 rok 
o kwotę 70.000,00 zł, z tego: zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł; 
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 70.000,00 zł, z tego: 
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł, zmniejszenie wydatków 
majątkowych o kwotę 120.000,00 zł. Zmian po stronie dochodów majątkowych dokonano w 
związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

· - 70.000,00 zł urealnieniem planowanego wpływu dofinansowania do zadania 
inwestycyjnego pn. „ PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA 
DZIAŁCE. NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE”. Powyższe zadanie inwestycyjne 
otrzymało dofinansowanie w wysokości 130.106,40 zł 

II. Zmian po stronie wydatków bieżący dokonano w związku z: 

Dział 600 Transport i łączność 

· 40.000,00 zł planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego 
 z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach; 

Dział 801 Oświata i wychowanie 
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· 10.000,00 zł zabezpieczenie środków finansowych na zakup wyposażenia dla Szkoły 
Podstawowej w Ustroniu Morskim”. 

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

Dział 600 Transport i łączność 

· 300.000,00 zł planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA DROGI 
W MIEJSCOWOŚCI GRĄBNICA NA DZIAŁCE NR 549 OBRĘB USTRONIE MORSKIE, 
zgodnie z wnioskiem Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej z dnia 
24.08.2017 r., 

Dział 758 Różne rozliczenia 

· - 420.000,00 zł zmniejszenie rezerwy na inwestycje. 

Powiedziała, że po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: dochodami 
budżetu w kwocie 32.159.794,73 zł, z tego: dochody bieżące 27.967.548,08 zł, dochody 
majątkowe 4.192.246,65 zł; wydatkami budżetu w kwocie 31.909.548,51 zł, z tego: wydatki 
bieżące 26.437.678,70 zł, wydatki majątkowe 5.471.869,81 zł; nadwyżką budżetu w kwocie 
250.246,22  zł. 

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest to ten sam podmiot, który budował drogę na 
Olszynie. Powiedział, że cały czas słyszy się, że podmiot ten ogłosił upadłość. Dopytywał, 
czy ma nowy zapis w KRS.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zapytał, co ma to do rzeczy. Podkreślił, że 
nie słucha głupot. Dodał, że jeśli ktoś staje do przetargu i go wygrywa jest wszystko dobrze.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Radni mają przedstawiony projekt uchwały, a nie 
kondycję finansową firmy. Dodał, że jest komisja przetargowa, która sprawdza kryteria 
przetargu. Podkreślił, że jest konieczność usunięcia usterek na drodze Olszynie. Prosił, aby 
skupić się merytorycznie na uchwale. 

Kierownik Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że po analizie dokumentów firma Infrabud sp. z o. o spełnia warunki przetargu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, kiedy powstała firma. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że pierwszy wpis ma z lutego tego roku. Dopytywał, czy 
firma ta jest kontynuatorką tej firmy, która budowała drogę na Olszynie. Powiedział, że toczy 
się postępowanie układowe w tej drodze. Dopytywał, czy ktoś zrobił przegląd drogi na 
Olszynie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że 500 metrów drogi 
Lotniczej zrobiła ta firma, która dla niego jest wiarygodna. Dodał, że na Olszynie nie widzi 
nic złego prócz tego, że mieszkańcy nie chcieli przepustów. 



str. 3 
 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie wie jak Pan Wójt nadzoruje, ponieważ na łuku 
drogi krajowej 11 są zapadnięcia nawierzchni. Zapadniecie jest przy progu zwalniającym, 
gdzie są zalania.   

Radny Andrzej Basarab wnioskował, aby prowadzić obrady zgodnie z porządkiem obrad. 
Dodał, że zgadza się, że są pęknięcia drogi, gdzie były robione ściskiem, wypłukana była 
ziemia, ciąży to na MWIK. Poprosił, aby skupić się na ludziach, których spotkało 
nieszczęście  

Radny Marek Leciaho powiedział, że pierwsze było zamówienie, do którego nikt nie 
przystąpił – 13.06.2017. Zapytał, dlaczego tak długo trwało kolejne ogłoszenie przetargu – 
ponad dwa miesiące i zgłosiła się tylko jedna firma, INFRABUD i wygrała za 686 300, 00 zł, 
a Urząd chce 700 000, 00 zł.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ktoś musi prowadzić 
nadzór inwestorski.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy te ogłoszenia się 
różniły, czy warunki zamówienia były takie same. 

Kierownik Referat IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że ogłoszenia niczym się nie 
różniły, warunki były jednakowe.  

Radny Marek Leciaho zapytał, dlaczego ogłoszono zmianę w przetargu dwa dni przed 
otwarciem ofert. Zmieniono zapisy dot. oferty.  

Kierownik Referat IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że przepisy ustawy na to 
pozwalają, bodajże były zapytania wykonawców. Powiedziała, że żadne zapisy nie zostały 
zmienione, udzielono odpowiedzi na pytania. Była rozbieżność między przedmiarem, a 
opisem, zostało wyjaśnione przez projektanta, została ustalona grubość kruszywa.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jest to istotny element przetargu.  

Kierownik Referat IK Magdalena Kołosowska powiedziała, że jest obowiązek udzielenia 
odpowiedzi najpóźniej dwa dni przed terminem składania ofert, zostało to spełnione. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, jakie jest dofinansowanie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 130 106, 40 zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że było w planie 
200 000, 00 zł. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest możliwość pozyskania większej kwoty. 

GŁOSOWANIE - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017:   
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W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 12 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXXV/270/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w 
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 została podjęta większością głosów.   

Druk nr 2 – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Lotniczej w 
Sianożętach  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że § 1. W uchwale Nr 
XXXII/246/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Kołobrzeskiego, wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona w 
formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2017 rok, w wysokości 140.000,00 zł 
(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100)”. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie 
pn. Remont nawierzchni ulicy Lotniczej w Sianożętach kwota realizacji zadania wyniosła 
281.670,00 zł. Przy założeniu finansowania zadania przez Gminę 
Ustronie Morskie w wysokości 50% wartości zadania, zachodzi konieczność zwiększenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego o kwotę 40.000,00 zł. Kwota pomocy 
finansowej po zmianie wyniesie 140.000,00 zł. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w uchwale 246/2017 z dnia 26 kwietnia w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nie było zapisu 50/50, była mowa 
o kwocie 100 000, 00 zł. Zapytał, skąd wziął się zapis, że mamy 50 % środków przekazać.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że każda gmina w powiecie kołobrzeskim 
otrzymała od powiatu 100 000, 00 zł na odcinki typowo drogi powiatowej. Beneficjentem jest 
powiat i zarząd dróg powiatowych, gmina zgodziła się, aby przekazać taką samą kwotę, aby 
można było cokolwiek zrobić. Kulą u nogi był odcinek w Sianożętach od skrzyżowania do 
kapliczki do – droga niebezpieczna, duża ilość dziur. Jest to bardzo ważna droga w gminie, 
nawet niektórzy mieszkańcy nie wiedzą, że jest to droga powiatowa. Dodał, że zależało mu na 
tym, aby ten odcinek wyremontować, ustalono ze Starostą, że będzie finansowane pół na pół.  
Z przetargu wyszło ponad 280 000, 00 zł, Starosta pytał, czy gmina chce zrobić tę drogę czy 
nie, bo jeśli nie to Starostwo może zrealizować tylko dany odcinek za 200 000, 00 zł. 
Oznajmił, że byłby to absurd, dlatego zdecydowano, żeby zrobić drogę na całości, a gmina 
dołoży się finansowo. Powiedział, że można głosować, przeciwko, ale odbije się to na innych 
drogach powiatowych. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że sam Pan Wójt wspomniał, że jest to droga powiatowa, 
jest to zadanie powiatu. Gmina ma wiele swoich dróg, które są w opłakanym stanie, a środki 
daje się na drogi powiatowe. Dodał, że pamięta dyskusje o mieszkańcach, którzy mieszkają w 
Rusowie i nie mają dojazdu. Powiedział, że środki te byłyby bardziej potrzebne tam, a nie 
daje się pieniądze na powiat, którego jest to zadaniem. Gmina dając środki na powiat nie 
realizuje zadań związanych z gminnymi drogami.      

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest to prawdą, bo gmina realizuje 
zadania związane z przebudową, rozbudową dróg lokalnych. Ulica Polna jest również drogą 
powiatową, prosił, aby Radni przypomnieli sobie jak było, a jak jest teraz. Podkreślił, że 
gmina dołożyła do tej drogi ponad milion złotych. Zawsze gminy partycypowały w kosztach, 
ponieważ nie ma subwencji drogowej, kiedyś była, ale została zniesiona. Sam zarząd dróg nie 
jest w stanie tego zrobić bez pomocy gmin. Podkreślił, że gmina chce wybudować drogę, w 
którą wkłada się rocznie około 40 000, 00 zł na naprawy szczątkowe. Stara się, aby robić jak 
najwięcej dróg, które nie były utwardzone.  

GŁOSOWANIE - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. 
Lotniczej w Sianożętach  

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych 
Oddano 11 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
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• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 3 głosy „wstrzymujące” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 sierpnia 2017 roku w 
sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Lotniczej w Sianożętach 
została podjęta większością głosów.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w piątek stała się w gminie tragedia, spalił 
się doszczętnie budynek mieszkalny zamieszkiwany przez cztery rodziny, nikt nie ucierpiał w 
wypadku. Gminne straże były na miejscu, jako pierwsze, nie udało się uratować budynku, pod 
blachą była papa, która się paliła. Pożar trwał od 14 do 23, wszystko zostało zniszczone. 
Propozycja gminy jest taka, aby dla każdej z rodzin przeznaczyć po 10 000, 00 zł, nie wie 
jeszcze, w jakiej formie. Dodał, że wie, ze jest akcja ludzi dobrej woli, aby pomóc odbudować 
dom. Powiedział, że miał informację z nadzoru budowlanego, że dom nie nadaje się do 
zamieszkania, rozmawiał z Panią Wąsiewską, dyrektor energetyki, żeby podłączyć prąd, który 
został odcięty na całej długości. Dodał, że rozmawiał z Panem Starostą, jest fundacja 
Bezpieczny Powiat, przez którą będzie można przeznaczyć środki. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przez fundację, ponieważ gmina 
nie będzie przeznaczać środków finansowych i dawać Państwu gotówkę, tylko należy 
wskazać, czy będą środki na materiały, usługę czy na rzeczy. Jest to do zastanowienia do 
kolejnej sesji jak miałoby to wyglądać, w jakiej formie gmina może przekazać środki. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że na tę chwilę Państwo nie mają gdzie mieszkać. Zapytał, 
co z mieszkaniami socjalnymi. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że gmina oprócz pomocy doraźnej musi 
przygotować się do długoterminowej pomocy. Na tę chwilę właściciele ośrodka Imperial 
zaoferowali się, że nawet na okres kilku miesięcy do czasu znalezienia dachu nad głową są w 
stanie oddać do dyspozycji dwa domki. Dodała, że rodzina musi się określić. 

Przedstawiciel ośrodka Imperial Sianożęty powiedziała, że ośrodek jest przygotowany na 
to, aby rodzina przyjechała w dniu dzisiejszym, są zabezpieczone dwa domki sześcioma 
osobowe, zapewnione jest wyżywienie. Wszystko jest bezpłatne, w każdej chwili mogą 
poszkodowani przyjechać i zamieszkać do jakiegoś czasu  
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Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że z ramienia GOPSU na tę chwilę jest 
w stanie wypłacić każdej z rodzin po 2 000,00 zł w uproszczonej procedurze. Dodała, że 
jeżeli będzie potrzeba jest również możliwość pomocy psychologicznej. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że dziękuje za pomoc Imperialowi. Dodał, że jest Pani, 
która porusza się na wózku inwalidzkim, jest to też problem. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na świetlicy OSP zabezpieczono łóżka, 
kołdry dla 9 osób. Jest to blisko nieruchomości, klucze ma Pan Piotr. Podziękował Panu 
Marcinowi Kozakowi za pomoc i inicjatywę. 

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy uproszczona procedura 2 000, 00 zł, czy jest to finał, 
czy Państwo mogą liczyć na inne środki. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że w przypadku nagłych wypadków 
procedura jest uproszczona, nie jest poprzedzona wywiadem środowiskowym, wniosek też 
ma formę uproszczoną. Ważne jest to, że rodzina może pieniądze otrzymać natychmiast.  

Radny Marek Leciaho dopytywał, czy jest to maksymalna kwota, jaką każda z rodzin może 
otrzymać od GOPS. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że jest to pomoc doraźna, a w 
następnych miesiącach mogą być to zasiłki, ale w o wiele mniejszych kwotach.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że gmina chce przekazać kwotę, kiedy gmina jako Rada 
może zdecydować o przekazaniu większych środków. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że można zwiększyć środki w budżecie 
GOPS i przekazać rodzinie.  

Radny Andrzej Basarab zapytał Pana Kamedułe, jakie zostały podjęte decyzje. Dopytywał, 
czy chcą ten dom odbudowywać, czy oczekują czegoś innego. 

Pan Kameduła powiedział, że chcą odbudowywać jak najszybciej. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że uważa, że deklarowana przez Wójta kwota na 
rodzinę jest nie za duża, jeżeli chcą obudować powinno się kwotę urealnić i przeznaczyć po 
20 000, 00 zł na rodzinę, nie przekazywać pieniążków do rąk tylko przeznaczyć na pokrycie 
zakupu materiałów.  Zaproponował, aby przeznaczyć dla rodzin kwotę 80 000,00 zł, aby 
mogli przed zimą zamieszkać.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, kto jest właścicielem 
budynku, czy Pan Kameduła, czy któryś z synów. 

Pan Kameduła odpowiedział, że syn Marek. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że trzeba 
przeanalizować sytuację, aby nie zrobić więcej złego niż dobrego, że pan nie powiedział 
później, że jest to jego dom. Nie można pochopnie decydować. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że działania powinny być podjęte jak najszybciej. Dodał, 
że trzeba jak najszybciej pomóc. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że podziela zdanie Pani przewodniczącej, bo 
jeśli mowa o formie pomocy to trzeba rozgraniczyć, kto jest właścicielem, bo osoba ta można 
otrzymać dotacje z gminy i wykorzystać ją w inny sposób np. wynajem mieszkania. Trzeba 
spotkać się z Państwem i porozmawiać. Oznajmił, że Nadzór Budowlany powiedział, że dom 
ten nie nadaje się do niczego, są to przedwojenne budynki. Musi być dokumentacja, 
pozwolenie na budowę, trzeba wszystko podłączyć. Trzeba sprawdzić aspekty prawne, żeby 
nie została wybudowana samowola, bo Urząd Nadzoru Budowlanego będzie kazał rozebrać. 
Trzeba zastanowić się, kto jest beneficjentem dotacji, jak cztery rodziny dostaną środki.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że tylko na właściciela może być 
dotacja. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że poszkodowanych jest 12 osób.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dniu dzisiejszym jak rozmawiał 
Pan Wójt z energetyką, dzwoniła Pani z nadzoru informując, że zostanie wydana decyzja, że 
budynek całkowicie nie nadaje się do zamieszkania. Trzeba zacząć budowę od początku. 

Pan Kameduła powiedział, że trzeba działać, nie ma na co czekać.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba zrównać dom z ziemią. Dodał, że 
rozmawiał z Panem Małyszewiczem, jest przychylność, udostępni sprzęt. 

Pan Kameduła powiedział, że cegły może sobie zabrać, jeśli będą mu potrzebne, a nowe się 
postawi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że skoro cegły są do 
odzysku to, dlaczego ma je zabrać Pan Małyszewicz, a Pan Kameduła ma kupować nowe. 
Dodała, że Pan Małaszewicz chce pomóc bezpłatnie. Powiedziała, że jeśli kiedykolwiek ktoś 
budował dom to wie, że 80 000, 00 zł wystarczy na projekt i może na fundamenty.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że trzeba pamiętać, że jeżeli będzie 
to 80 000,00 zł na jedną osobę to trzeba odprowadzić podatek.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie na osobę, tylko 
Wójt powiedział, że na rodzinę. Nie wiadomo czy będzie można, jeżeli nie jest właścicielem,  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że chciałby usłyszeć od właściciela, jaką ma wizję, w 
jaki sposób chce ten problem rozwiązać. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że syn jest 
właścicielem. 

Właściciel domu powiedział, że chce ten dom odbudować. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że pan chce odbudować dom, a pozostali będą 
mieszkać. Dostanie pan środki, które będą szły na pozostałych członków rodziny, aby się nie 
kłócili, bo będzie kłopot. Jeśli chcą odbudować musza dostać pozwolenie ze Starostwa, 
Nadzór wydał decyzję, że budynek do rozbiórki. W ramach tego trzeba zrobić projekt jak 
dom ma wyglądać. Wiadomo, że pan Wójt włączy się i pomoże, aby procedura wydania 
pozwolenia nie trwała 60 dni tylko szybciej. Podkreślił, że jest procedura administracyjna, 
którą trzeba przejść i nie da się jej ominąć. Beneficjentem będzie Pan Marek, ale wszyscy 
muszą się dogadać, czy pozostałe rodziny chcą razem mieszkać, czy chcą mieszkać gdzie 
indziej.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że musi być to na 
piśmie. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że jest problem własności nieruchomości, 
jeżeli Państwo mieliby budować dom wspólnie i otrzymać od gminy na to środki to 
najprostszym sposobem jest rozszerzenie własności, obdarowanie pozostałych rodzin 
współwłasnością działki, na której ma ten dom powstać. Dodał, że wtedy gmina może dać 
środki dla czterech rodzin, a w obecnej chwili właściciel jest jeden i byłoby to wsparcie tylko 
dla jednej rodziny.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy Pan Kameduła ma 
służebność dla rodziców. 

Pan Kameduła odpowiedział, że tak. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że jest prawie wrzesień, do zimy państwo się nie 
wybudują. Trzeba pomyśleć o budynku, gdzie będą mogli ludzie mieszkać przez zimę, gdzie 
pani będzie mogła wjeżdżać wózkiem. Z tego, co wie, mieszkań socjalnych gmina nie ma, 
być może będzie trzeba wynająć mieszkanie. Gminy obowiązkiem jest płacić za mieszkania. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pieniążki, które by zostały przeznaczone dla 
poszczególnych rodzin mogłyby być dodatkiem, aby poszkodowani mogli wynająć 
mieszkania przez zimę. 

Pan Kameduła zapytał, co z tego, że mieszkania wynajmą, pieniądze przepuszczą się i co 
dalej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że mowa o doraźnej pomocy. Dodał, że to nie 
jest tak, że gmina wybuduje dom. Oznajmił, że szkoda, że budynek nie był ubezpieczony, bo 
problem byłby zupełnie inny. Gmina ma obowiązek pomagać, ale do pewnego moment. 
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Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że takie historie się zdarzają w całej Polsce. 
Zaproponował, aby Wójt zorientował się, czy jest możliwość wynajęcia kontenerów 
mieszkalne, może takie pomieszczenia byłyby szybciej do postawienia na działce gminnej.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że myślał o tych kontenerach i sprawdzał w 
internecie, można kontenery kupić i wydzierżawić.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że kontenery są jak mieszkania i stałyby na posesji i 
mogliby Państwo działać z budową. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że pomoc jest niezbędna i doraźna i docelowa. 
Podkreślił, że nie jest znany stan prawny, nie wiedzą Radni, co Państwo chcą osiągnąć, czy 
odbudować czy zamieszkać w kontenerach. Podkreślił, że najrozsądniej będzie jak ustalą to z 
Wójtem i Radcą Prawnym, termin ucieka, zbliża się zima i nie da się tego zrobić. Trzeba 
ustalić jaka jest moc prawna, w jaki sposób mogą być środki przekazane, czy jako 
współwłasność czy na jednego właściciela. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że trzeba zobowiązać 
Pan Wójta, żeby rozmawiać, przemyśleć sytuację. 

Radny Andrzej Basarab zadeklarował w imieniu klubu Radnych Sami Swoi, że zrzekają się 
diety za miesiąc sierpień na rzecz pogorzelców. 

Radny Piotr Barycki powiedział, że może ktoś z urzędu ściągnie prospekty kontenerów, są 
to ładne kontenery i warto je zobaczyć. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radni dużo szumu zrobili, a nic nie ustalili. Dodał, że 
myśli, że trzeba upoważnić Wójta do działania, aby tym ludziom pomóc. Wystarczy, że dla 
każdej rodziny, która zamieszkiwała przekaże się jakąś kwotę, co ta rodzina z tym zrobi. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Radni do końca nie 
znają ludzi, może być tak, że w coś zainwestują, a nie będą mieli gdzie mieszkać przez zimę, 
lepiej zabezpieczyć mieszkanie. Uważa, że bardzo dobrym rozwiązaniem będzie propozycja 
Pana Rymaszewskiego, aby postawić cztery kontenery, a Państwo budowaliby sobie dalej.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że dzisiaj będzie rozmawiał w sprawie 
dostarczenia prądu, poszuka poszukać takich mieszkań zastępczych, gdzie jest ogrzewanie, 
kuchnia i możliwość zamieszkania przez zimę. Mówienie, że dom się buduje w dwa tygodnie, 
zgadza się, ale trzeba mieć pozwolenie na budowę, bo postawienie bez dokumentacji to 
samowola budowlana.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że proponuje pomysł Pana Tomka, bo trzeba gdzieś do 
tego czasu mieszkać, a tynki i posadzki nie wyschną nawet do wiosny. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jedna rodzina może mieszkać na świetlicy w 
OSP. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, żeby poszkodowani 
spotkali się z Panem Wójtem i Radcą prawnym i uzgodnić, w jakim kierunku to pójdzie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, żeby zadeklarować, że decyzja odnośnie pomocy 
zapadnie najdalej na najbliższej sesji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zostanie wypracowany model pomocy. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że na trzeciej czy czwartej sesji tej kadencji 
poruszał problem budynku po SKRZE, który gmina mogłaby przejąć i w takiej sytuacji 
byłoby dobrym rozwiązaniem. Zapytał, czy coś było z tym robione. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nie wie, jaki jest stan prawny budynku. 

Radny Piotr Barycki zapytał, czy poszkodowani mają gdzie mieszkać przez najbliższy 
miesiąc. 

Przedstawiciel ośrodka Imperial Sianożęty powiedziała, że poszkodowani mogą 
zamieszkać w dniu dzisiejszym w Imperialu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 
posiedzenia zamknęła XXXV sesję Rady Gminy Ustronie Morskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 09:09 
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