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 PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 27 WRZESIEŃ 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska otworzyła XXXVI Sesję Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim. Przywitała Radnych, Panią Skarbnik, Wójta, Sekretarza gminy, 
Dyrektorów i Kierowników jednostek, Sołtysów oraz przybyłych gości.  

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum – obecnych 14 
Radnych, nieobecny Radny Piotr Barycki (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). 
Zapytała, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad, z którym każdy się zapoznał.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że proponuje wycofać z obrad sesji druk nr 3, 4 i 5 w 
sprawie sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Dodał, 
że, mimo, że było to rozpatrywane przez inne komisje proponuje, aby przedstawić projekty na 
komisji wspólnej, żeby to szerzej omówić, ponieważ jest wiele niejasności.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że stawia wniosek o nieprzegłosowywanie tego 
zagadnienia, ponieważ było to omówione na trzech komisjach, zapytał, jaki jest cel robić 
komisję wspólną.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że właściwą komisją jest 
komisja budżetowa, spraw społecznych i komunalna opiniowała. Zostało mało czasu, dlatego 
prosi, aby nie lekceważyć, a przegłosować.  

Radny Marek Leciaho zapytał, jaki jest obieg dokumentów w Radzie Gminy, czy dzwoni 
Pani Kasia do Pana Stasia, czy jest określone w statucie. Dodał, że paragraf 49 ust. 1 punkt 1 
mówi, że dokumenty wpływają do Przewodniczącego Rady, w punkcie 3 jest określone, że to 
Przewodniczący decyduje, jaka komisja ma rozpatrywać. Zapytał, na jakiej zasadzie komisje 
odbyły spotkania.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że po to jest Przewodniczący 
komisji i Przewodniczący komisji decyduje, co rozpatrzyć i w jaki sposób, a Wójt, jako organ 
do właściwej komisji przekazuje. Podkreślił, że nie wolno lekceważyć Przewodniczących 
komisji. Przez tyle lat bycia w samorządzie nie spotkał się z absurdem, który próbuje się 
wcisnąć ludziom. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że potwierdza to, że Pan Wójt dalej nie ma wiedzy 
o prawie miejscowym, prawem miejscowym jest Radny Gminy Ustronie Morskie. Zapytał 
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Pana Mecenasa, czy tak mówi statut, jaki jest obiekt dokumentów. Jest prawo miejscowe 
uchwalone przez Radę, albo przestrzega się tego prawa. Paragraf 49 ust. 1 punkt 1 projekt 
uchwały w celu zaopiniowania przez komisję rady przedkłada się Przewodniczącemu Rady, 
ustęp 3 mówi jednoznacznie: Przewodniczący Rady kieruje projekt uchwały do komisji, która 
opiniuje projekt w zakresie swojej właściwości. Wszędzie jest mowa o Przewodniczącym 
Rady.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że chciałby zaznaczyć, że to 
nie były uchwały tylko projekty uchwał.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że proponuje procedować obrady sesji, poddać wnioski 
pod głosowanie. Poddać wniosek dalej idący pod głosowanie, odbyły się dwa posiedzenia, 
Radni zapoznali się z materiałami. Jest wniosek, żeby wycofać projekty uchwał i jest wniosek 
dalej idący, żeby pozostawić projekty w porządku obrad i je procedować.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że wniosek dalej 
idący jest wnioskiem o wycofanie.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że pytanie Radnego zrozumiał, kto 
decyduje o kierowaniu uchwał na komisje. Komisje podlegają Radzie, Rada panuje nad 
komisjami, w obecnie obowiązującym statucie są określone ogólne kompetencje komisji. 
Ogólnie z zapisu art. 49 wynika, że projekty uchwał przekierowuje Przewodnicząca Rady, ma 
do tego kompetencje i powinna decydować, na jakie komisje dane projekty uchwał są 
kierowane.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że jeżeli jest mowa o projekcie uchwały to nic takiego 
nie było przedstawione, było przedstawione zapoznanie się z nowymi przepisami odnośnie 
uchwały.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie było uchwały 
i nie było opinii. 

Przewodnicząca komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Zofia Majewska 
powiedziała, że nie było opinii do uchwały, było zapoznanie się z tematem.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że były przedstawione dwa wnioski pod głosowanie, 
prosi, aby to przeprowadzić, a jeżeli ktoś ma wątpliwości to w wolnym czasie niech się 
zapozna. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jeżeli padł wniosek, 
że nie jest to jeszcze doskonałe, to uważa, że powinno wrócić to na komisje wspólną z 
uchwałą, aby zapoznać się jeszcze raz i dopiero dać na sesję. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że jego zdaniem rozmowy na ten temat nigdy nie jest za 
dużo, ale wszystkie czynności obligatoryjne zostały wykonane. Sesja jest po to, aby podjąć 
uchwałę, a z punktami wszystkie komisje się zapoznały poza rewizyjną. Na komisji spraw 
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społecznych i na komisji komunalnej byli również przedstawiciele z ugrupowania 
przeciwnego, była dyskusja, rozmawiano, zapoznano się z tym, nikt nie opiniował tego. 

GŁOSOWANIE wniosek Radnego Wajgerta – wycofanie druk nr 3, 4 i 5 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 7 głosów „za” 
Oddano 6 głosów „przeciw” 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że do Przewodniczącej wpłynęło pismo, żeby zwołać 
posiedzenie, żeby min. podpisać porozumienie z gminą Stronie Śląskie. Zapytał, czy ktoś z 
Urzędu Gminy, członkowie Rady byli na podpisaniu umowy w Stroniu Śląskim. Kto podpisał 
porozumienie w Stroniu Śląskim, czy Pani Przewodnicząca była, czy Rada była o tym 
powiadomiona.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Stronie Śląskie jest to 
miasto partnerskie Gminy Ustronie Morskie, od dłuższego czasu trwa praca nad tym, aby 
wypracować wspólne porozumienie, jest treść porozumienia, zostały podjęte uchwały dot. 
przystąpienia do partnerstwa, był wyjazd do Stronia z okazji 50 lecia miasta, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele Rady i Urzędu Gminy.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Pani Przewodnicząca uczestniczyła w wyjeździe. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy Pani Przewodnicząca delegowała Radnych i czy była 
zaproszona. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie delegowała.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, czy Panu Radnemu chodzi o to, czy było 
podpisywane jakieś porozumienie w Stroniu Śląskim. Oznajmił, że nie było podpisywane 
żadne porozumienie, że będzie podpisane w dniu dzisiejszym, przy czym będzie Pani 
Przewodnicząca.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że myśli, że 
kolegę radnego w błąd wprowadziła informacja, którą dostali Radni e-mail, że 16 czerwca 
takie porozumienie zostało podpisane.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że podpisanie pierwszej części miało miejsce w Stroniu 
Śląskim 16 czerwca, tak sformułował i podpisał Wójt pismo.  

Urszula Czachorowska kierownik referatu Promocji i Rozwoju powiedziała, że 16 
czerwca był wyjazd delegacji z Ustronia Morskiego, w którym udział wzięli pracownicy 
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Urzędu i Radni Gminy, pracownicy jednostek organizacyjnych, strażacka orkiestra dęta 
Morka. Przygotowane było porozumienie, kontrasygnata Wójta, umowa była podpisana, przy 
czym Wójt miał pojechać i oficjalnie ją podpisać. Z przyczyn służbowych nie pojechał, 
ustalono z partnerem, że uroczyste podpisanie porozumienia zostanie zrobione na dzisiejszej 
sesji stąd też zaproszenie delegacji w dniu dzisiejszym.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że druk nr 1, 2, druk nr 
6 będzie drukiem 3, 7 będzie 4, 8 będzie 5, 9 będzie 6, 10 będzie nr 7.  

GŁOSOWANIE za porządkiem obrad po poprawce 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 

2. Przyjęcie protokołu  
 

• nr XXXII/2017 z 26 kwietnia 2017 roku; 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
• nr XXXIII/2017 z 30 maja2017 roku 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
• nr XXXIV/2017 z 28 czerwca 2017 roku 

GŁOSOWANIE za przyjęciem protokołu 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 13 głosów „za” 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie międzysesyjnym odbyło się 
postępowanie przetargowe na Przebudowę drogi w miejscowości Grąbnica na dz. Nr 549 
obręb Ustronie Morskie, zamawiający zamierzał przeznaczyć brutto 400 000, 00 zł, kwota 
najniższej oferty brutto 686 340, 00 zł, jedna oferta, umowa została podpisana z firmą 
Infrabud. Gmina czeka na zakończenie realizacji zadania. Poinformował, że w okresie 
międzysesyjnym przetarg na działkę nr 537/3 o powierzchni 0, 0977 ha w Sianożętach ul. 
Akacjowa – cena sprzedaży brutto 95 600, 00 zł zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi 
przetarg ustny nieograniczony na działkę nr 1018 o pow. 0, 1614 ha w Ustroniu Morskim ul. 
Górna cena brutto 222 000, 00 zł wynik negatywny. Drugi ustny przetarg nieograniczony na 
działki Wieniotowo numery od 24 do 1/39 w cenach od 85 400, 00 zł do 90 900, 00 zł 
przetarg zakończył się negatywnie. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony z 18 września na 
działki ul. Osiedlowa / Bogusława XIV działka 225/1 o pow. 0, 1498 ha 272 500,00 zł i 
działka 225/1 o powierzchni 0,1497 ha 272 200,00 zł, oba przetargi zakończyły się sprzedażą 
nabywca Pan Jarosław Mikołajczyk. 

Powiedział, że uchwała 271/2017 dot. ul. Lotniczej sprawa zamknięta i zrealizowana, 
uchwała 270 uchwała obowiązująca, uchwała 269/2017 w sprawie przyjęcia Startegii 
Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016-2020+ jest obowiązująca, niedopracowana 
jest korekta, poprawka przez autora strategii, uchwała 268/2017 w sprawie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Ustronie Morskie I część jest w trakcie rozliczenia z 
Urzędem Marszałkowskim. Uchwała 267/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
studium uwarunkowań w dniu dzisiejszym Radni otrzymają zaproszenie na spotkanie na 5 
października celem zaopiniowania ostatniego wariantu studium, uchwała 266/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości umowa została zawarta, 265/2017 
Ustronie Centrum plan jest obowiązujący, uchwały finansowe są obowiązujące, uchwała 
261/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok samorządowych 
instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie – Wojewoda zakwestionował, uchwała 260/2017 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – obowiązująca.  

Poinformował, że przebudowa drogi Grąbnica jest w trakcie realizacji, realizacja programu 
azbestowego w trakcie realizacji do 30.11, budowa miejsc postojowych za budynkiem Urzędu 
gminy, wzdłuż ulicy Jantarowej – zakończona realizacja, budowa ulicy Okrzei zakończona 
realizacja, budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w trakcie 
realizacji do 31.10.2017 termin zakończenia, przebudowa ul. Bogusława XIV pierwszy etap 
przetarg ogłoszony w dniu wczorajszym, wykonanie odwodnienia na ulicy Słonecznej w 
trakcie realizacji opracowanie dokumentacji do 30.09.2017 roku, modernizacja pomieszczeń 
świetlicy w Gwiździe gmina czeka na nabór wniosków przez Siłę w Grupie, świetlica 
Melmak w trakcie realizacji dokumentacji do 31.10.2017. 

4. Głos mieszkańców: 

Pani Winiecka powiedziała, że przyszła w sprawie ulicy Wiejskiej, na pewno Radni 
zapoznali się z pismem z 15.07.2017, w związku z powyższym proszą o przywrócenie 
parkingu, aby był ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Dodała, że mieszkańcy 
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proszą o zrobienie porządku, bo to się dzieje od dwóch lat. Proszą o to, aby wszyscy mogli 
czy mieszkańcy czy goście skorzystać i postawić samochód.  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że temat nie jest po raz pierwszy poruszany, punktem 
spornym był temat zagospodarowania działki gminnej, która została zabudowana i przejęta 
przez daną posesję. W przypadku drugiej posesji chodziło tylko o oznakowanie. Zrobiono 
oznaczenie, rozmawiał z Panem Markiem, który ma doświadczenie, czy jest dopuszczalne 
takie oznakowanie, jakie jest np. przejście dla pieszych nie przez ulicę, a z ulicy do posesji 
prywatnej, albo koperta narysowana w miejscu, miejsce parkingowe namalowane w miejscu 
wjazdu. Dodał, że nie raz się spotyka, że miejsca parkingowe w sezonie są blokowane przez 
kosze na śmieci, worki na śmieci, które stoją przez pare dni i stoją tylko wtedy, kiedy pojazd 
z danej posesji wyjedzie, z chwilą, gdy wraca worek czy kosz na śmieci wraca na swoje 
miejsce. Powiedział, że rozumie, że do parkowania pojazdu ma prawo każdy zarówno 
właściciele tych dwóch posesji jak i pozostałych, ale nie można tego robić poprzez obejście, 
poprzez malowanie znaków drogowych na terenie parkingu, poprzez blokowanie miejsc 
parkingowych poprzez kosze na śmieci tym bardziej, że ci państwo mają trzy wjazdy, mają 
miejsca parkingowe na własnej posesji, ale ich nie wykorzystują. Istnieje podejrzenie, że 
samochód Pani Winieckiej został uszkodzony złośliwie, wolałby, aby na ten temat 
wypowiadały się osoby do tego uprawnione. Przedstawiono w owej sprawie pismo do Wójta 
podpisane przez większość mieszkańców części ulicy Wiejskiej, którzy oczekują na 
rozwiązanie sprawy.   

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawa jest złożona. 
Państwo Węclewscy mówili, że mają zgodę Gminy, a nie mają takiej zgody i nigdy nie mieli. 
Chodnik jest bardzo wąski, przejście mogłoby tam być i tak zostało to zrobione, natomiast 
nikt nigdy nie dawał prawa do stawiania pachołków. Sprawa została przedstawiona na policji, 
jest dokumentacja fotograficzna, był monitoring policji, nie wie czy wystawiali mandaty, ale 
reagowali. Pan Sekretarz też interweniował niejednokrotnie z policją.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że był na miejscu osobiście 
z funkcjonariuszem policji, ale jak przyjechali było nie wielkie odstępstwo, jeśli chodzi 
o parkowanie. Cały czas policja jest proszona o monitorowanie, gmina złożyła 
zawiadomienie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że rozumie, że jest to teren ogólnodostępny i droga 
należąca do gminy. Zapytał, jak tam się znalazły takie znaki jak P 10 przejście dla pieszych, 
P 20 koperta i P 24 miejsce dla osoby niepełnosprawnej, ktoś te znaki poziome naniósł tam. 
Przypomniał, że rada podjęła kiedyś uchwałę, że pod wydzielone miejsce postojowe 
pobierana jest opłata 1, 50 za m². Jest projekt organizacji ruchu, ktoś go zatwierdził, jeśli ktoś 
samowoli dokonał, trzeba ponieść tego konsekwencje, bo albo gmina te znaki naniosła, albo 
ta pani. Jeżeli zrobiła to pani trzeba złożyć zawiadomienie, jeżeli gmina to gmina ponosi 
odpowiedzialność za bałagan, który się tam wytworzył.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli Pan Radny uważa, 
że miejsce dla niepełnosprawnych jest miejscem niepotrzebnym to czegoś nie rozumie. 
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Radny Marek Leciaho powiedział, że Pan Wójt jak zwykle … ?????? 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak samo przed urzędem 
gminy jest miejsce dla niepełnosprawnych tylko, dlatego, aby ludzie, którzy mają 
uprawnienia mogli tam stawiać, a to, że pani sąsiadka stawia na tym miejscu samochód, 
dlatego tam policja interweniowała.  

Radny Marek Leciaho zapytał, na czy na to był stworzony projekt organizacji ruchu, jeżeli 
był projekt organizacji ruchu, czy znaki poziome zostały naniesione przez pracowników 
gminy, organ zarządzający, którym jest gmina.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że przypomina sobie, że w 2016 roku Radny Bęben 
monitował, że takie zdarzenie na ulicy Wiejskiej ma miejsce. Pani była na komisji wspólnej 
lub budżetu i przedstawiała sprawę, że chce zrobić dojście. Komisja nie wyraziła zgody za 
sugestią Radnego Bębna, który powiedział, że będzie to przeszkadzało i utrudniało życie 
innym mieszkańcom, którzy w tym terenie mieszkają. Nie rada wyraziła zgodę tylko Urząd 
gminy na coś takiego musiał pozwolić, Pan Wójt powiedział, że pracownicy Urzędu coś 
stworzyli, zrobili. Toczy się sprawa od 2016 roku, przypadek był 15 lipca do tej pory nie było 
żadnego odzewu Urzędu gminy, tym bardziej, że monitował Radny Bęben.  

Pani Winiecka powiedziała, że jest tam pas zieleni, pani go wypolbrukowała do krawężnika 
postojowego, zajmuje jako swoje naprzeciw parkingu, tam nie może tak być. Powiedziała, ze 
jak chciała zabezpieczyć to miałaby płacić 1,50 zł za m², a pani ta korzystała z parkingu przez 
jeden, drugi rok. Teraz są postawione pachołki, śmieci stawiane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba dzwonić na policję. 
Dodał, że są ludzie niepełnosprawni, którzy potrzebują miejsc oznakowanych, trzeba zgłaszać 
na policję jak stoi samochód nieoznakowany na miejscu dla niepełnosprawnych.    

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na uroczystych sesjach nie wyciąga się 
dokumentacji. Dodał, że mieszkańcy mają prawo wnosić swoje postulaty, a Radni mogą je 
procedować na dowolnej komisji. Zaproponował, aby odbyła się komisja, na której zostaną 
przedłożone dokumenty, pisma które wpłynęły i wyszły z Urzędu.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że pani przyszła, aby podjąć 
jakąś decyzję w sprawie parkingu, czy dalej ma stać nieogrodzony czy  

Radny Stanisław Bęben powiedział, że nie problem w tym, że na terenie parkingu jest 
miejsce dla niepełnosprawnych tylko to, że poprzez cwaniactwo zostało to miejsce 
obrysowane w wjazd. Zaparkować nie można dla inwalidy, bo jest wjazd, a miejsce te jest 
przeznaczone tylko i wyłącznie dla danej rodziny. Popiera Pana Sekretarza, że nie czas i 
miejsce w tej chwili, ale pyta, kiedy czas. Problem trwa ponad rok i nie jest rozwiązany. 
Działka budowlana gminy jest zagospodarowana przez osobę nieuprawnioną. Czas, żeby się 
tym zająć na poważnie, ponieważ, wydaje mu się, że jest to niedopuszczalne.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że jest ustawa o drogach publicznych, która mówi, że 
zarządcą drogi gminnej jest Wójt, który odpowiada za wszystko, co na tej drodze się dzieje. 

Radny Andrzej Basarab poprosił, aby uszanować zaproszonych gości. Postawił oficjalny 
wniosek, aby sprawę parkingu zbadała komisja rewizyjna, żeby zbadała zgodność wjazdów 
na posesje, czy te wjazdy, które są zrobione są zgodne z pozwoleniem, czyli planem 
zagospodarowania terenu. Wniosek, aby tę sprawę na cito skierować do komisji Rewizyjnej, 
żeby zapoznała się czy właścicielka posesji nie zajęła terenów zielonych, nie utwardziła bez 
zgody, żeby wyjaśnić, bo miejsca publiczne są dla wszystkich.  

GŁOSOWANIE za wnioskiem; 

Oddano 14 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 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Denis Tomala 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Przedstawiona sprawa została zaopiniowana pozytywnie.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

5. Uroczyste podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą 
Ustronie Morskie a Gminą Stronie Śląskie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska przywitała Starostę Tomasza 
Tamborskiego, Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Stronie Śląskie Ryszarda Wiktora, Sekretarza Gminy Stronie Śląskie Tomasza 
Olszewskiego, Radne Rady Miejskiej Magdalenę Laskowska i Krystynę Brzezicką, Prezesa 
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SPA Jaskinia Niedźwiedzia, Natalię Gancarz specjalistę ds. organizacji i promocji projektów 
w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim.   

Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz podziękował za zaproszenie. Dodał, że 
od pewnego czasu gminy próbują nawiązać współpracę i realizuje się to. Miejscowości różnią 
się w nazwie przymiotnikami, Stronie jest miejscowością za górą, Ustronia granicą jest 
morze, a oni są pierwszą gminą, a za nimi z trzech stron są Czechy.  Poinformował, że 
przywiózł ze sobą film, który mówi o gminie Stronie Śląskie i delegacji Ustronia Morskiego, 
która gościła przy obchodach 50-lecia. Podziękował orkiestrze Morka, która uczestniczyła w 
przemarszu.  

Odtworzono film. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska podziękowała za film. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w dniu dzisiejszym jest bardzo 
radosny finał podpisania umowy partnerskiej między Stroniem Śląskim a Ustroniem Morskim od 
morza do gór i od gór do morza. Partnerstwo będzie efektywne, ma nadzieję, że skorzystają z tego 
jednostki. Cieszy się, że ten moment nastąpił. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie i Burmistrz Stronia Śląskiego podpisali porozumienie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował Panu Staroście za udział w 
uroczystym podpisaniu.  

Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski podziękował za zaproszenie, jest przekonany, że ta 
odległość nie będzie dzieliła, a będzie łączyła. Widzi wiele przestrzeni do współpracy, chociażby 
wymiana z nad morza do gór.  

Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz przekazał Wójtowi Gminy Ustronie 
Morskie tablicę Stronie Śląskie oraz drewnianego niedźwiedzia.  

Przewodniczący Rady Gminy Stronie Śląskie w imieniu Radnych, którzy go oddelegowali 
życzył wszystkim wszystkiego dobrego licząc na miłą współpracę, życzył samych sukcesów 
gminie. 

Przerwa. 

Po przerwie.  

6. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w imieniu Pana Wójta została 
przedłożona Radnym autopoprawka z dnia 27.09.2017 roku do projektu uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2017 rok. W dziale 852 pomoc społeczna zabezpieczenie kwoty 
40 000, 00 zł na zasiłki stałe celowe – zadanie własne, środki na pokrycie wypłaty zasiłków 
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celowych i celowych specjalnych dla czterech rodzin, które poniosły straty w wyniku 
zdarzenia losowego budynku mieszkalnego zgodnie z art. 40 ustawy o pomocy społecznej.  
Kwota zasiłku będzie wypłacana w ratach, które będą uzależnione od etapu pracy. W dziale 
750 Administracja Publiczna zabezpieczenie kwoty 10 000, 00 zł związane z pomalowaniem 
łodzi oraz zabezpieczeniem środków na usługi. Środki te będą pokryte z działu 758 Różne 
rozliczenia – 50 000, 00 zł rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Powiedziała, że w 
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 532.102,22, zł, z tego: 
zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 303.294,97,-zł; zwiększenie dochodów 
majątkowych o kwotę 228.807,25, zł; § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 rok o 
kwotę 532.102,22,zł, z tego: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 371.763,03,-zł, 
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.339,19,-zł, 
I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;  
 
600 Transport i łączność; 
-7 000, 00 Wpływy z różnych dochodów 
7 000, 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego korekta klasyfikacji 
budżetowej dot. dotacji celowej na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem z 
Powiatem Kołobrzeskim 
 
630 Turystyka 6.437,00 zł; 
37, 00 Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowej wpłaty dot. kary za 
nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. Budowa 
dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 
6 400, 00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływ kary za 
nieterminowe wykonanie umowy dot. wykonania dokumentacji na zadanie pn. Budowa 
dojścia do plaży nr 17 wraz z dokumentacją. Działka nr 35/18 
 
700 Gospodarka mieszkaniowa 48.934,32 zł; 
48 034, 32 Wpływy z najmu i dzierżawy korekta opłaty dokonana przez KTBS. Sp. z o.o. za 
okres 01.09.2013 do 05.06.2017r.   
400, 00 Wpływy z usług - koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży 
500, 00 Wpływy z różnych dochodów - przepadek wadium na rzecz gminy (czynsz 
dzierżawny) 
 
750 Administracja publiczna 28.880,00 zł; 
900, 00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot kosztów egzekucyjnych 
50, 00 Wpływy z różnych opłat - wykreślenie hipotek, poświadczenie podpisu 
20, 00 Wpływy z usług - wykonanie kserokopii 
280, 00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot za faktury dot. przeglądów 
ogólnobudowlanych i opłat internetowych 
1 700, 00 Wpływy z różnych dochodów kara za nieterminowe sporządzenie sprawozdania 
przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej dot. gminnego systemu 
gospodarowania odpadami 
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600, 00 Wpływy z usług opłata za usługę internetową, sprzedaż tabliczek usług hotelarskich 
6 930, 00 Wpływy z różnych dochodów- umowa kompensaty – dzierżawa plaży dla TV 
POLSAT (1.230,00), Wykonanie ulotek promocyjnych (3.000,00),Wsparcie BBS – nagrody 
dożynkowe (2.700,00)   
2 000, 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 
16 400, 00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych rozliczenia z lat ubiegłych 
rozliczenie projektu Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty i 
zwrot składki członkowskiej za 2016 r. – Pomerania 
 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 194.000,00 
zł ; 
180 000, 00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochody przekazywane przez Urzędy 
Skarbowe) 
10 000, 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - os. 
fizyczne 
4 000, 00 Wpływy z opłaty skarbowej 
 
758 Różne rozliczenia 11.890,00 zł ; 
4 500, 00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego dot. zadania pn. Wykonanie analizy ekonomicznej, 
środowiskowej, społecznej, prognozy demograficznej możliwości finansowania przez gminę 
wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej 
służących realizacji zadań własnych Gminy oraz bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, a także dokonania zmian w aktualnej wersji projektu Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie 
7 390, 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
 
801 Oświata i wychowanie 145,65 zł ; 
145, 65 Wpływy z różnych dochodów zgodnie z wnioskiem Gimnazjum w Ustroniu 
Morskim- wynagrodzenie płatnika składek 
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.008,00 zł ; 
2 000, 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 
opłata za gospodarowanie odpadami 
3 000, 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - opłata za 
gospodarowanie odpadami 
8, 00 Wpływy z pozostałych odsetek - dot. sprzedaży składników majątkowych 
 
926 Kultura fizyczna 8.000,00 zł ; 
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8 000, 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zakup wyposażenia 
zewnętrznego boisk sportowych 
 
II. Zmiany po stronie dochodów majątkowych dokonano w związku z;  
 
600 Transport i łączność 219.439,00 zł; 
219 439, 00 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu 
publicznego – nieruchomość położona w obrębach ewidencyjnych Kukinia oraz Rusowo, 
które stały się własnością Skarbu Państwa  
 
700 Gospodarka mieszkaniowa; 
6 300, 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 
 
750 Administracja publiczna; 
0, 25 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
3 068, 00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 
 
III. Zmiany po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z ; 
 
600 Transport i łączność 
15 000, 00 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych 
44 668, 00 Zakup usług remontowych – remont dróg gminnych (30.000,00), bieżące naprawy 
i remonty (awarie) (14.668,00) 
 
630 Turystyka 
3 000, 00 Zakup energii – szalety publiczne  
-29 668, 00 Zakup usług remontowych – korekta zadania remont łącznika molo- ul. Rybacka 
w Ustroniu Morskim 
5 500, 00·Zakup usług pozostałych 
 
700 Gospodarka mieszkaniowa 
5 000, 00·Zakup usług remontowych – awarie mieszkaniówka 
11 852, 50·Zakup usług pozostałych – przeglądy przewodów wentylacyjnych, kominiarskich, 
budowlanych, ścieki szalety publiczne (2.500,00), bieżące utrzymanie szaletów publicznych 
(3.000,00) 
31 181, 82·Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 
– koszty zarządu wspólnoty ul. Górna 
- 30 000, 00 Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wyłącznie gruntów z produkcji 
rolnej –CSR w Ustroniu Morskim 
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710 Działalność usługowa 
15 300, 00 Zakup usług pozostałych- wydanie decyzji o warunkach zabudowy (10.800,00), 
zabezpieczenie środków finansowych z wydatków niewygasających w roku 2016 (4.500,00)- 
środki wprowadzono po dochodach 
 
750 Administracja publiczna 
5 000, 00 Zakup usług pozostałych zwiększenie środków na przesyłki pocztowe – egzekucje 
-2 263, 00 Składki na ubezpieczenia społeczne – zabezpieczenie środków na wynagrodzenie 
bezosobowe do działu 754 
10 000, 00 Wynagrodzenia bezosobowe – konieczność zabezpieczenia środków w UG na 
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na czas zastępstwa za pracownika na zwolnieniu 
lekarskim 
1 200, 00 Zakup środków żywności art. spożywcze do sekretariatu 
17 000, 00 Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe wymiar podatków  
-5 000, 00 Wynagrodzenia bezosobowe – przesunięcie na wynagrodzenie bezosobowe do UG 
2 700, 00 Nagrody konkursowe 
3 860, 00 Zakup usług remontowych – korekta paragrafu przesunięcie z § 4270 –nowy 
paragraf 
1 140, 00 Zakup usług pozostałych – korekta na § 4300 (-3 860, 00), usługi związane z 
remontem łodzi 
5 500, 00 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości do UG i SK, materiały do 
pomalowania łodzi rybackiej 
 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
- 5 000, 00 Wynagrodzenia bezosobowe – przesunięcie środków do działu 754 na 
zabezpieczenie środków w UG  
350, 00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – zarządzanie kryzysowe 
- 1 000, 00 Wynagrodzenie osobowe pracowników –korekta paragrafu klasyfikacji 
budżetowej przesunięcie na paragraf wynagrodzenia bezosobowych 
337, 00 Składki na ubezpieczenia społeczne  
- 132, 00 Składki na Fundusz Pracy 
3 058, 00 Wynagrodzenie bezosobowe – dotyczy obsługi ratowników w sezonie letnik 
korekta z działu 750 składki na ubezpieczenie społeczne 
-1 008, 00 Zakup materiałów i wyposażenia –korekta paragrafu klasyfikacji budżetowej dot. 
zakupu wody dla ratowników plan zabezpieczony w paragrafie 4210 
1 008, 00 Zakup środków żywności – nowy paragraf dot. zakupu wody dla ratowników 
7 000, 00 Zakup energii – punkty ratowników 
 
801 Oświata i wychowanie 
10 706, 60 Wynagrodzenia osobowe pracowników  
- 1 830, 84 Składki na ubezpieczenia społeczne 
- 262, 32 Składki na Fundusz Pracy 
- 2 600, 00 Wynagrodzenia bezosobowe 
3 200, 00 Zakup usług pozostałych – dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia 
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10 706, 60 Wynagrodzenia osobowe pracowników 
1 830, 84 Składki na ubezpieczenia społeczne 
262, 32 Składki na Fundusz Pracy 
3 200, 00 Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych  
- 600, 00 Zakup usług pozostałych 
 
851 Ochrona zdrowia 
4 100, 00 Zakup usług pozostałych – wymiana stolarki okiennej umowa kompensacyjna  
 
852 Pomoc społeczna 
40 000, 00 Zasiłki celowe, celowe specjalne 
 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
2 000, 00 Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe – gospodarka odpadami 
2 589, 74 Zakup usług remontowych –opłata za prace awaryjne dotyczące oświetlenia 
ulicznego (odszkodowanie) 
 
926 Kultura fizyczna 
60 428, 97 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia zewnętrznego boisk 
sportowych (24.401,97) w ramach zadania została pozyskana dotacja par. dochodowy, 
wymiana podzespołów, urządzeń CSR (36.027,00),  
117 300, 00 Zakup energii – energia CSR (87.300,00), woda CSR (9.600,00), gaz CSR 
(20.400,00) 
3 560, 00 Zakup usług remontowych – serwis urządzeń CSR 
23 000, 00 Zakup usług pozostałych- ścieki CSR 
 
III. Zmiany po stronie wydatków majątkowych dokonano w związku z ; 
 
600 Transport i łączność 52.000,00 zł; 
22 000, 00 budowa chodnika wzdłuż ulicy Topolowej w Ustroniu Morskim 
- 10 000, 00 budowa odcinka drogi - ulicy Górnej (dz. nr 189 obr. Ustronie Morskie) 
15 000, 00 budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim dz. nr 784/2; 782/2; 782/3; 788/2 
dokumentacja 
15 000, 00 budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskiem dz. Nr 407;472/6;472/3;472/17 - 
dokumentacja 
10 000, 00 budowa ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim dz. nr 207 – opracowanie 
dokumentacji projektowej 
 
758 Różne rozliczenia 
- 70 204, 19 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
 
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 118.323,38 zł; 
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19 360, 00 budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 
Ustronie Morskie 
95 963, 38 zł budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy 
ustronie morskie 
3 000, 00 zł budowa placu zabaw w Sianożętach-dokumentacja projektowa 
 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00 zł; 
50 000, 00 budowa chaty rybackiej typu saskiego - opracowanie dokumentacji projektowej 
 
926 Kultura fizyczna 10.220,00 zł; 
10 220, 00 wykonanie instalacji ppoż w budynku socjalnym stadionu sportowego 
  
Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: , 
dochodami budżetu w kwocie 32.744.571,85 zł, z tego: dochody bieżące 28.323.517,95 zł, 
dochody majątkowe 4.421.053,90 zł; wydatkami budżetu w kwocie 32.494.325,63 zł, z tego: 
wydatki bieżące 26.862.116,63 zł, wydatki majątkowe 5.632.209,00, zł; nadwyżką budżetu w 
kwocie 250.246,22, zł, która zostanie przeznaczona na: spłatę pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 1.698.955,77 zł oraz przychodami stanowiącymi kwotę 1.448.709,55 zł, z tyt.: 
wolnych środków 1.448.709,55, zł. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Denis Tomala powiedział, 
że komisja nie opiniowała autopoprawki. Dodał, że projekt uchwały uzyskał opinie 
pozytywną stosunkiem głosów 2 głosy za i 4 głosy wstrzymujące.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub 
opiniował projekt uchwały, ale ma zastrzeżenia, ponieważ wprowadza się nowe zadania, a nie 
realizuje się zadań, które były przedstawione w projekcie uchwały w budżecie na rok 2017. 
Są zastrzeżenia do działu 600 kwota 10 000, 00 zł budowa ulicy Osiedlowej, następnie dział 
900 PSZOK, zapytał, czy jest wyznaczona druga lokalizacja, pierwsza miała być na Bagiczu, 
druga przy ulicy Koszalińskiej, Kołobrzeskiej. Dopytywał, czy jest już decyzja, było 
zapewnienie ustne, Radni chcą decyzję zobaczyć. Dział 921 budowa chaty rybackiej typu 
saskiego opracowanie dokumentacji projektowej – jest to nowe zadanie, które wynikło na 
komisji budżetu, o którym nikt wcześniej nie wiedział, było zadanie Nad brzegiem Kultury, 
gdzie miały być przeznaczone środki, które umarło śmiercią naturalną. Jest w budżecie na 
20174 rok dużo zadań, które są wpisane, a nie są realizowane, a wprowadza się nowe zadania 
do budżetu dlatego myślą, że to zadanie należałoby wykreślić. Środki, które zostaną 
wprowadzają do działu 750 rezerwy inwestycyjne. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że nie zgadza się z 
Radnym Wajgertem odnośnie projektu chaty rybackiej, że nie jest to potrzebne, ponieważ 
Ustronie Morskie jest miejscowością turystyczną, która jest uboga w atrakcje turystyczne. 
Dodała, że gmina myśli, że jest to potrzebne.  
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Radny Andrzej Basarab zapytał, czy ocena, którą przedstawił Przewodniczący klubu, że 
chata nie jest potrzebna to ocena całego klubu, czy ocena Pana Radnego.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że są inwestycje 
wprowadzone w 2017 roku, wypowiadał się w imieniu klubu. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że ubolewa nad tym, że mówi Pan Wajgert, że nie było 
mówione o PSZOKU, dawno było mówione, że ma być na bazie. Zdziwiony jest tym, że nie 
jest stwierdzają, jako klub, że nie trzeba przeznaczyć 50 000, 00 zł na projekt, na atrakcyjność 
Ustronia. Trzeba się nad tym zastanowić, podejść gospodarczo, jeżeli Radni będą się 
kierować nie gospodarczo tylko emocjami, żeby pokazać, że w tym kierunku kształtuje się 
rozwój Ustronia to jest nie tędy droga. Radni pracują w tym składzie trzy lata, został tylko rok 
i Radni nie będą mogli się niczym pochwalić ani zaszczycić tylko samymi kłótniami i 
awanturami. Nie zrobiono nic konkretnego dla Ustronia w tej kadencji, dopytywał, czy tak 
dalej w tym kierunku ma iść, że jak powstają jakieś pomysły, gdzie ma być bardziej 
atrakcyjna miejscowość, przyciągać klientów to klub wykreśla, wykreślono też projekt 
amfiteatru. 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że nie jest to na temat. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie może Przewodnicząca jednej stronie wyrażać 
zgody na mówienie wywodów, a jemu mówić, że nie na temat. Poprosił, aby nie zwracać mu 
uwagi. Powiedział, że uważa, że trzeba się głęboko zastanowić, w jakim kierunku ta kadencja 
rady zmierza, bo niedługo Radnych ocenią za pracę wyborcy. W tej chwili głoszenie tego, że 
Radni chcą zrobić, a Wójt nie chce zrobić, wprowadzanie w projekty uchwał odwodnienie 
swoich prywatnych działek to czy uważają, że jest rozsądne. W stosownym czasie będzie 
wiadomo, które prywatne działki, kto chce odwodnić.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeśli chodzi o lobbowanie pewnych rzeczy to ktoś był 
rekordzistą, więc prosi, aby nie wypominać nikomu, bo lobbowanie to Pana Radnego 
specjalizacji. Dodał, że chciałby przypomnieć, że Radnego autorytet został niejednokrotnie 
zachwiany, szczególnie przy działkach przekazywanych, dla fotowoltaiki, gdzie Pan Radny 
był autorytetem i określił, że działki mają wartość 7x 25 000, 00 zł – 175 000,00 zł, a wyszło, 
że działki mają wartość 6 000 000,00 zł. Zapytał, kto kogo wprowadza w błąd.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że nie są przeciwni chacie rybaka, nie są do końca 
zgodni, co do położenia, zwracali uwagę na komisji budżetu Panu Kamilowi, że warunek 
wydany przez Urząd Morski, że nie można wyciąć tam drzew, bo jest to natura 2000 śmieszy 
go, ponieważ jest to możliwe i można było pod chatę wyciąć pare drzew naprzeciwko domu 
kultury, gdzie obiekt byłby bardzo dobrze wyeksponowany i widoczny. Dodał, że w parku za 
jego posesją został wycięty hektar lasu, na kolejnej działce pół hektara. Gdyby zostało 
przekazane 300 metrów z Urzędu Morskiego nie byłoby to żadną tragedią.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że uważają, że projekt jest bardzo ciekawy, 
natomiast istotna jest ekspozycja, wyeksponowanie odpowiednio chaty jest bardzo istotne, 



str. 17 
 

jeżeli chodzi o kwestie wizerunkowe i odwiedzanie przez turystów. Obecnie proponowana 
lokalizacja jest niefortunna. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że co do wyceny nie wie skąd Radny Leciaho ma takie 
dane, jakim posługuje się operatem. Projekt chaty jest to propozycja i koncepcja, co do 
lokalizacji nie jest prosto, aby ze Skarbu Państwa ktoś wyznaczył teren w tym miejscu, 
procedura pozyskania terenu może trwać latami. Trzeba posiadać wiedze, jakie były zapisy w 
planie przestrzennym w tym terenie, o którym Pan Tomasz wspomniał. Zastanawia się nad 
tym, czy Radni chcą ten projekt mieć, a w między czasie jak uda się pozyskać teren można 
zmienić lokalizację. Powiedział, aby Radni zadali sobie zasadnicze pytanie, czy chcą mieć ten 
projekt, dokumentację, bo to też potrwa, a jednocześnie można starać się o pozyskanie terenu, 
a nie czekać aż się pozyska teren, żeby zrobić projekt.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że obszar natura 2000 istnieje przy Gminnym 
Ośrodku Kultury i tak samo na jego terenie, był to główny warunek, dlaczego Urząd Morski 
nie chciał przekazać terenu, o innych rzeczach nie wie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że chciałby zauważyć, ze najpierw Radni powinni dokonać 
wszelkich starań, aby zostały zrealizowane inwestycje, które są od wielu lat projektowane w 
uchwale budżetowej, na które są zabezpieczone środki, a do dnia dzisiejszego tych inwestycji 
nie ma zrealizowanych. Myśli, że te inwestycje są priorytetowe, a dopiero później powinno 
się zastanawiać nad nowymi inwestycjami. Nie ma kwestii czy Radni są za czy przeciw, 
myśli, że większość jest, za, aby gmina Ustronie Morskie stała się bardziej atrakcyjna. 
Powiedział, że w dziale 750 w jednym paragrafie zostały zmniejszone wydatki o 5 000, 00 zł 
na wynagrodzenia, natomiast zwiększone o 10 000, 00 zł, czyli sumując zostały zwiększone 
o 5 000, 00 zł na umowę ze względu na zwolnienie lekarskie, a jak jest zwolnienie lekarskie 
to wtedy pracodawca nie płaci wynagrodzenia, zapytał skąd różnica 5 000, 00 zł. Dopytywał, 
na jakim poziomie kształtują się dochody majątkowe. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że niektóre panie zachodzą 
w ciążę. Podkreślił, że Radni zapominają, że kierunki rozwoju wychodzą od Wójta, przy 
dobrej woli Radnych i Wójta robi się to wspólnie, tak było od zawsze, tak jest i tak będzie. 
Powiedział, że w poniedziałek był z Sekretarzem w Szczecinie na Związku Gmin Wiejskich 
RP, były omawiane min. środki unijne z PROW, znalazło się tam to działanie, które 
pozwoliłoby uzyskać środki na działanie Dyrektora Kamila Lepy dla Gminnego Ośrodka 
Kultury dla tej inwestycji. Jeśli chodzi o lokalizację plan zagospodarowania przestrzennego 
musi być dopasowany do tej inwestycji, ponieważ ziemia jest w trwałym zarządzie Urzędu 
Morskiego Pani kierownik powiedziała, że nigdy w życiu się nie zgodzi, ponieważ sama 
osobiście te drzewka sadziła, a żeby ten teren przejąć Urząd Morski musi przekazać to 
Wojewodzie, Wojewoda dopiero może przekazać to Staroście, a Starosta dopiero gminie. 
Druga lokalizacja, o jakiej myślano to działka koło amfiteatru, gdzie są ratownicy 
wyodrębniona jest działka, ale zapisy nie pozwalają. Przy Domu Kultury jest ładna, duża 
działka, fajne miejsce, setki ludzi się tam przemieszcza, jest to pod opieką pana Dyrektora i 
pracowników, którzy tam pracują na miejscu. Poprosił, aby Radni dali szanse na pozyskanie 
środków, jeżeli nie będzie zgody Rady to gmina nie pozyska środków ani na dokumentację, 
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ani na realizację zadania. Poprosił, aby Pan Marek ważył słowa, jeśli mówi o lobbingu, 
ponieważ uderza to bezpośrednio w Urząd, nie spotkał się, aby Pan Andrzej Basarab 
lobbował cokolwiek. Nie było takich rzeczy i nie będzie, nie pozwala sobie na coś takiego. Są 
pomysły, ale lobbowanie jest nieadekwatne do tego, co się dzieje.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zadanie dot. budowy ulicy 
Osiedlowej w Ustroniu Morskim zakłada się wybudowanie drogi pieszo jezdnej wraz z 
odwodnieniem o długości około 460 metrów odcinek między ulicą Górną, a ulicą Słoneczną 
w Ustroniu Morskim. Planuje się, aby droga miała szerokość 5, 5 metra ze względu na 
szerokość pasa drogowego, który wynosi około 6 metrów. Kolejne zadanie dział 900 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 19 360, 00 zł, w budżecie gminy 
zaplanowane zostały środki w wysokości 20 00, 00 zł, należy zwiększyć do kwoty 39 360, 00 
zł, ponieważ wpłynęła oferta na wykonanie koncepcji dokumentacji związanej ze zmianą 
miejsca lokalizacji. Gmina dostała zgodę na zmianę lokalizacji położenia PSZOKU na ulicę 
Kołobrzeską – trzeba przygotować nową dokumentację, koncepcję, co do warunków, jakie 
zostaną wydane. Pozostała kwota są to środki na zabezpieczenia, które po nowej 
dokumentacji, nowych kosztorysach zostaną skorygowane i rozliczone do projektu. W dziale 
750 Administracja publiczna zabezpieczenie kwoty 10 000, 00 zł jest to przesunięcie środków 
z wynagrodzeń bezosobowych minus 5 000, 00 zł i dział 754 jest korekta minus 5 000, 00 zł, 
łącznie 10 000, 00 zł. Środki na wynagrodzenie bezosobowe dotyczą bezpośrednio jej 
referatu, gdzie dwóch pracowników jest na zwolnieniu lekarskich, trzecia pani jest w ciąży i 
zgodnie z zaleceniami lekarskimi będzie szła na zwolnienie lekarskie. W związku z tym musi 
być pracownik przynajmniej do końca roku za nim jedna z pan wróci z urlopu 
macierzyńskiego. Nie chce zatrudniać pracownika, ponieważ po powrocie Inspektora od 
spraw dochodów praca za panią, która pójdzie na zwolnienie zostanie rozłożona pomiędzy 
pracowników, do czasu kiedy nie będzie pracowników zlecenie musi być zabezpieczone. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że cieszy się, że Pan Wójt zauważył słowa, które 
wypowiedział, ale wcześniej padły gorsze słowa, że ktoś załatwił sobie działkę, a teraz ją 
odwadnia. Powiedział, że Pan Wójt chce przeznaczyć na dokumentację chaty rybackiej 
50 000,00 zł, a nie ma zagwarantowanego dofinansowania, czyli jeśli gmina nie otrzyma 
dofinansowania nie wybuduje chaty, albo wybuduje z własnych środków. Zapytał, jaka jest 
wartość tej inwestycji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zawsze jest tak, że najpierw przygotowuje się 
dokumentację, żeby aplikować o środki będąc przygotowanym do inwestycji zwiększają się 
szanse pozyskania dofinansowania, jeśli gmina jest przygotowana do realizacji. Do tej pory 
jak gmina aplikowała o środki zawsze była w czołówce. Dodał, że kosztorys będzie wynikał z 
dokumentacji, dokumentacja jest ważna 3 lata, po trzech latach można odnowić dokumentację 
na następne trzy lata, jeśli gmina nie dostanie dofinansowania z PROW w tym rozdaniu, 
będzie próbować w następnym. Jeśli ukazały się środki trzeba próbować, byłaby to atrakcja 
tak jak zalew pokazany na filmiku.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że budowa chaty rybackiej 
rauhaus, fischerhaus, które stały w Ustroniu Morskim wiele lat temu do roku 1945, ale i po 
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roku 45 były zachowane i były atrakcja turystyczną, kiedy na terenach gminy Ustronie 
Morskie zaczęła rozwijać się turystyka, z której ludzie głównie czerpali dochody. Dodał, że 
Radni mieli możliwość obejrzenia filmu promocyjnego miasta, z którym gmina podpisała 
partnerstwo. Jest to przykład na rozwój miejscowości, miasta, gminy, atrakcje turystyczne są 
niezbędne do tego, aby podwyższać potencjał miejscowości. Na terenie gminy Ustronie 
Morskie oprócz morza i plaży takich atrakcji nie ma. Kilka lat temu pracując w punkcie 
Informacji Turystycznej miasta Kołobrzeg spotykał się z turystami, którzy przyjeżdżali z 
Ustronia Morskiego i zadawali mu pytanie, gdzie przyjechali, bo nie ma, co zwiedzać, nie ma 
gdzie iść, nie ma wariantu na niepogodę. W tym momencie w jego głowie powstał pomysł 
atrakcji turystycznej wyróżniającej gminę wśród miejscowości turystycznych, które ciągle są 
na ryku i walczą turystów. Powstała chata, wspólnie z Andrzejem Pogonowiczem postanowili 
stworzyć taką chatę, aby mieć argumenty do tego, żeby przekonać innych, aby taka chata 
rybacka powstała w Ustroniu Morskim. Gminny Ośrodek Kultury jest po imprezie Noc 
Rybołówstwa, był to krok do tego, aby przybliżyć jeszcze bardziej, zapoznać się z tradycjami, 
jakie po 45 roku w Ustroniu Morskim były, te tradycje są, wspierają je w tych działania 
Ustrońscy Rybacy, którzy również w późniejszym czasie chcieliby wytworzyć ekspozycje 
muzealne. Jak już wspominał na komisji budżetu ten pomysł, zamiar wybudowania atrakcji 
turystycznej trwał 8 lat, cały czas nie było środków na tego typu infrastrukturę, cały czas była 
infrastruktura drogowa i inne, nie było odbudowy rekonstrukcji, rozbudowy takiej 
architektury. Teraz pokazuje się takie dofinansowanie w kwocie 500 000, 00 zł, bez 
dokumentacji projektowej, bez koncepcji gmina jest na starcie skreślona, aby ubiegać się 
o środki. Oznajmił, że lokalizacja nie jest wymarzona, napisał pismo do Urzędu Morskiego, 
dostał negatywną odpowiedź, o czym Radni wiedzą. Nie chce czekać kolejnych ośmiu lat, 
aby taka atrakcja turystyczna w Gminie Ustronie Morskie powstała dla korzyści wszystkich 
mieszkańców. Lokalizacja, która jest obecnie zaproponowana jest to lokalizacja optymalna, 
rezerwowa, fajnym miejscem był teren przy Amfiteatrze, ponieważ gdyby powstał Amfiteatr 
nowy z prawdziwego zdarzenia stworzyłoby to ładny kompleks. Dodał, że wie, że 
dofinansowania na Amfiteatr gmina nie dostanie, ukazały się środki na rozbudowę takiej 
infrastruktury. Atrakcyjność tego miejsca polega na tym, że znajduje się na terenie działki 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem. Ta 
lokalizacja pozwala na rozbudowanie ośrodka i wykorzystania maksymalnie powierzchni 
użytkowej Ośrodka Kultury. Nie wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowych pracowników, 
poza sezonem mogą odbywać się warsztaty kulinarne, artystyczne, wernisaże, wystawy. 
W sezonie letnim obiekt nastawiony głównie na turystę, więc ekspozycje muzealne, inwentarz 
żywy, do tego multimedialne projekcje legend o gminie Ustronie Morskie. Poinformował, że 
między czasie nawiązał współpracę z muzeum w Swołowie, jest po rozmowie z kierownikiem 
tamtego kompleksu, pomysł mu się podoba, ma przyjechać razem z projektantem. Cena 
50 000, 00 zł za projekt jest to cena bardzo promocyjna, wcześniej rozmawiał z 
projektantami, którzy projektowali skansen w Niechorzu, jest to dużo większy skansen 
wyliczony na koszt dziewięciu milionów, natomiast architekt wycenił projekt gminny na dwa 
miliony, a za dokumentacje projektową 10 %. Lokalizacja nie jest idealna, ale jest optymalna, 
leży przy ścieżce rowerowej, pieszej, międzynarodowej, każdy turysta, który przejeżdża jest 
szansa, że do muzeum wejdzie. W chacie planowana jest izba pamięci mieszkańców gminy 
Ustronie Morskie. Koszt bez kosztorysów, przy doświadczeniu etnografa wyceniony jest na 



str. 20 
 

około 800 000, 00 zł, drogimi elementami są strzecha i ogrzewanie podłogowe, które musi 
być zastosowane w wariancie, kiedy będzie czynne cały rok.  

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy były rozważane geotermalne źródła, pompy 
ciepła, aby ogrzać budynek, może można by było dostać jakieś dofinansowanie.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że można pomyśleć, dzięki 
tej lokalizacji można podłączyć budynek do sieci Gminnego Ośrodka Kultury i ogrzewać 
piecem, który jest. Podkreślił, że nie chce, aby chata była jakąś kością niezgody, jest to 
element promocji, turystyki. Nie wystarczy, że turysta przyjeżdżający do Ustronia Morskiego 
pójdzie na plażę, na loda, w tych czasach turyści chcą czegoś więcej czego przykładem jest 
Stronie Śląskie, które zainwestowało w atrakcje turystyczne, próbują wykorzystać 
przedłużenie sezonu – jaskinia czynna cały rok, napędzają turystykę. W Ustroniu Morskim 
brakuje takich miejsc i chyba nikt nie zaprzeczy.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jest piękny Dom 
Kultury, ale niestety w sezonie jest on zasłonięty, nie jest wyeksponowane, że jest to miejsce 
dla kultury.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że wie jak jest, jego wizja 
Domu Kultury jest zupełnie inna, dzięki funduszom sołeckim, interwencji Pani Radnej Sylwii 
jest wspólny pomysł na zagospodarowanie tego terenu i ma nadzieję, że przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury może częściowo znikną stoiska. Marzy mu się tam fontanna, ławeczki, 
scena, miejsce do spędzenia czasu. Jest to złożony temat, wizualnie gryzie się z przeciwną 
stroną. Podkreślił, że trzeba rozmawiać konstruktywnie bez emocji, być gotowym na 
kompromisy, bo wtedy osiąga się jakieś cele. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że mogą się przychylić, zgodzić, co do chaty rybackiej, 
ale dobrze by było zaznaczyć ten punkt w budżecie na 2018 rok, znaleźć dobrą lokalizację 
tego obiektu, inną, bo ta jest niefortunna. Pan Dyrektor wspomniał, aby przed Domem 
Kultury postawić fontannę, jest to bardzo dobry pomysł, z tego, co wie, koleżanka Sylwia 
Kręglewska miała projekt Nad brzegiem kultury, w tym temacie nic się nie działo. Dodał, że 
myśli, że są to nie duże pieniądze, aby zrobić coś przed Domem Kultury, żeby było to 
widoczne, a nieschowane z tyłu. Nikt nie jest przeciwny budowie chaty, aby uatrakcyjnić 
miejscowość całą, ale należy najpierw przygotować lokalizacje odpowiednią, zastanowić się i 
wprowadzić do budżetu na 2018. Podkreślił, że w Sianożętach nie ma placu zabaw nie wie od 
ilu lat, a lokalizacja wskazana, na której miał być pod górkę po lewej stronie to jest to 
wysypisko i mieszkańcy pytają się, gdzie mają iść z dziećmi się pobawić na plac zabaw 
ogólnodostępny. Powiedział, aby zrobić to, co jest planowane od wielu lat, jest w budżetach 
zapisywane, a nierealizowane. 

Radny Stanisław Bęben zapytał, w czyim imieniu Radny Wajgert się wypowiada mówią: 
„możemy się zgodzić na budowę, damy przyzwolenie. Dopytywał, czy Radny reprezentuje 
siebie, czy daną komisję, kiedy uzgodnił dany temat, czy jest to pewnego rodzaju mania 
wyższości. 



str. 21 
 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w autopoprawce jest zapis mówiący o 5 000,00 zł na 
materiały do pomalowania łodzi drewnianej. Rozumie, że by to stanowiło całość, dołożenie 
do chaty drewnianej łódź, gdzie gmina znajdzie tyle miejsca na to. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że dobrze Pan Radny 
zauważył, że miejsca na łódź przy skansenie nie będzie, docelowo przy chacie ma powstać 
wiata na mniejszą łódź. Powiedział, że została przekazana dla gminy Ustronie Morskie łódź 
rybacka, kolejna mała infrastruktura, mała perełka, która upiększa gminę Ustronie Morskie. 
Były starania, wie, że GOSIR własnymi środkami odrestaurował łódź, wymienili popękane 
deski. Teraz zdałoby się ją pomalować, zabezpieczyć, zakonserwować żeby warunki 
atmosferyczne nie pozwoliły na to, aby została zniszczona. Pierwsza lokalizacja była na 
rondzie przy stadionie, przy Amfiteatrze, ale okazało się, że jest to droga powiatowa. Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji wyszedł z inicjatywą, że ta łódź mogłaby stać przed Heliosem, 
gdzie jest dużo miejsca, są w kontakcie z Panem Dyrektorem, wspólnie realizują ten projekt, 
jest szansa na zrobienie betonowych podstaw na usadowienie tej łodzi, otrzymali sieci 
rybackie, aby ozdobić tę łódź, nadać miejscowości Ustronie Morskie charakteru rybackiego. 

Radna Marzena Molcan podziękowała Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury za bliższe 
przedstawienie projektu. Dodała, że przekonał ją, ponieważ miała też wątpliwości, jeśli 
chodzi o lokalizację, natomiast w tej chwili uważa, że wykorzystanie przez cały rok bliskości 
Gminnego Ośrodka Kultury też jest atutem, jeśli chodzi o lokalizację. Dodała, że gmina jest 
uboga, jeśli chodzi o atrakcje, dlatego uważa, że tak jak i ona koledzy z klubu poprą projekt.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że radni mówią, że inwestycje były 
powpisywane do budżetu, uchwalone w budżecie, nie są realizowane przez Pana Wójta. 
Podkreślił, że aby realizować większość z inwestycji gmina musi pozyskać środki z zewnątrz 
tak jest w przypadku placów zabaw, gdzie dokumentacje i pozwolenia na budowę są, tak jest 
w przypadku planowanych w Ustroniu i Sianożętach zejść na plażę. Dodał, że gmina ma 12 
projektów, które czekają na swoją realizację i nie jest tak, że odkąd pojawiło się w budżecie 
nic nie jest robione, bo dokumentacje są realizowane i Radni o tym wiedzą, jest to omawiane 
na komisjach. Podkreślił, że bez środków unijnych nie będzie to realizowane, przynajmniej 
musi być stosunek 50 % na 50 %. Niektóre zadania z dofinansowania, które miały być dawno 
zrealizowane są przetrzymywane na szczeblu Warszawy, czy Urzędu Marszałkowskiego. 
Przypomniał, że gmina czekała na uruchomienie środków z PORYBY prawie 3 lata i nie jest 
prawdą, że Pan Wójt nie realizuje placu zabaw i zejść na plażę, a obiecał w poprzedniej 
kadencji, że to zrobi. Podkreślił, że Radni wiedzą, że gmina czeka na uruchomienie na 
PORYBY.  Pierwszy nabór została uruchomiony, gmina złożyła wniosek o plac zabaw w 
Sianożętach, niestety miasto Kołobrzeg przejęło większą część pieniędzy, wniosek gminy 
otrzymał niewystarczająca liczbę punktów. Dopowiedział, że będzie ogłoszony drugi nabór, 
gmina złoży kolejny raz wniosek o plac zabaw w Sianożętach, sam osobiście zawiózł wniosek 
na schetynówkę w sprawie Wiejskiej, gmina czekała na nabór ponad rok od niefortunnego 
zdarzenia, gdzie, mimo iż było dofinansowanie nie zrobiono i Wiejska czeka dalej. 
Powiedział, że jeżeli chodzi o realizacje inwestycji gro rzeczy nie jest zależnych od gminy, 
trzeba cierpliwie czekać i pamiętać, że oprócz tego, że ktoś dobrze przygotuje wniosek to 
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szereg innych okoliczności musi być spełnionych. W przypadku Wiejskiej są bardzo ostro 
postawione kryteria, że gmina nie wie, czy dostanie dofinansowanie. Prosił, aby zwrócić 
uwagę na kryteria, na to że gmina jest gminą, która ma bardzo wysoki dochód, w trzech 
rankingach, które zostały opublikowane na stronach urzędu i na innych portalach gmina jest 
bardzo wysoko postawiona jako gmina wiejska. Jest to powód do dumy, bo to mieszkańcy, 
inwestorzy turystyki wypracowują to, gmina stara się to wspierać i nie utrudniać tych 
inwestycji, aby gmina się jak najbardziej rozwijała nie tylko w obszarze inwestycji 
turystycznej, ale również imprez kulturalnych. Poprosił, aby pamiętać, że kryterium 
dochodowe czasami jest przeszkodą. Dodał, że przy schetynówce im bogatsza gmina tym 
ciężej dostać dofinansowanie i tak jest tez w przypadku PROW, takie decyzje wpływają od 
władz centralnych, że preferowane do rozwoju są gminy biedniejsze. Na Związku Miast i 
Gmin Wiejskich Pan Prezes powiedział, że jest to absurd, że gminy, które mają dobre 
dochody, rozwijają się, płacą janosikowe mają nie dostawać dofinansowania.  Poprosił, aby 
radni popatrzyli na 70 % okoliczności, na które gmina nie ma wpływu w przypadku 
dofinansowania projektów i nie winić Wójta czy urzędników, że nie składają wniosków, bo 
na niektóre rzeczy nie ma to sensu wiedząc z góry, ze gmina jest na przegranej pozycji. W 
imieniu Pana Wójta przytoczył, co jest robione, co będzie zrobione. Ta kadencja w jego 
ocenie jest bardzo trudna kadencją, jeżeli chodzi o realizację jakichkolwiek zadań.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie powiedział, że gmina Ustronie Morskie nie jest członkiem 
Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, z całego województwa 
zachodniopomorskiego jest 12 gmin, składka roczna wynosi około 1200, 00 zł wnioskował, 
aby na najbliższej komisji wspólnej zaopiniować projekt, ponieważ jeździ jako Wójt na 
związek, ale nie ma prawa głosu.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Siła w Grupie jest organizacją w Gościnie i 
tam wg wszystkich statystyk Ustronie Morskie jest na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi 
o staranie się o środki. Pan Sekretarz powiedział, że gmina trzeba składać wnioski, trzeba się 
sprawdzić, Gościno ma bardzo złe zdanie na temat Ustronia, jeśli chodzi o staranie się o 
środki. Od wczoraj ruszył kolejny projekt od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł,, w budżecie gminy 
jest zapis kultura fizyczna 8 000,00 zł na rozbudowę infrastruktury, 5 000,00 zł na łódź 
rybacką. Czy ktoś złożył zapytanie, czy można dostać dofinansowanie na te dwa zadania. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina składa wniosek na dofinansowanie. 
Pani Urszula Czachorowska, kierownik referatu promocji przygotowuje wniosek, ma 
wskazany cel. Jeżeli chodzi o samorządy możemy ubiegać się o dofinansowanie do 5 000, 00 
zł, do 50 000, 00 zł mogą się ubiegać stowarzyszenia, nie samorządy.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, aby Pan Sekretarz wytłumaczył mu jak to jest z 
altaną w Rusowie, gdzie Gościno 6 000, 00 zł przeznacza na budowę altany, dwóch ław, stołu 
i są też w stanie wyszkolić animatora. Była informacja, że Ustronie do tej pory nie złożyło 
jeszcze dokumentów.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że po części uczestniczy w 
posadowieniu tej altany. Siła w Grupie wystosowała pismo, że w ramach wszystkich 
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członków będą jakby w gratisie robili takie wiaty we wszystkich gminach. Dodał, że 
zaproponował wstępnie lokalizację z a Gminnym Ośrodkiem Kultury, dopóki jeszcze nie 
powstał tam pomysł chaty. Dopowiedział, że zmieniano teraz lokalizację, na lokalizację w 
Rusowie, w poniedziałek odbyło się zebranie z mieszkańcami w Rusowie, gmina jest również 
po rozmowie z Sołtys Rusowa. Wiata powstanie blisko ogniska, żeby ewentualnie nie tylko 
pełniła funkcję animatorską, ale żeby można było podczas złej pogody pod wiatę się schować.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że wszystko się zgadza, ale wg Gościna, Ustronie 
ciężko składa dokumenty, wszystkie inne gminy składają dokumentację dużo szybciej niż 
Ustronie.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie powiedział, że jeżeli chodzi o Siłę w Grupie to są marne 
działania tych ludzi tam, gminie też się ciężko współpracuje, trzeba czekać rok, albo i dłużej 
na zwrot pieniędzy, najpierw trzeba zapłacić, a potem się czeka latami, tak jak było przy 
zakupie instrumentów. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Gościno ma przygotowane dla gminy Ustronie 
Morskie 160 000, 00 zł. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na świetlicę w Gwiździe, gmina czeka na 
uruchomienie naboru.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zejście nr 17, z tego, co wie, projektant zapłacił karę 
7 100, 00 zł, nic się nie dzieje w tej sprawie. 16 i 17 ktoś wygrodził teren nie dopuszczając 
ludzi nad morze. Zapytał, czy Urząd wie coś w tym temacie, że były tam ćwiczenia 
paramilitarne. 

Radny Denis Tomala powiedział, że mówiąc o inwestycjach, miał na myśli inwestycje 
wieloletnie zaplanowane jeszcze w poprzedniej kadencji, kadencji, kiedy Pan Wójt 
obejmował Urząd. Dodał, że wie, że Radni z Rusowa inwestycje lobbowali, sprawdzał 
poprzednie uchwały dotyczące budżetu nie były wpisane, takie inwestycje jak oświetlenie w 
Rusowie czy przebudowa, inwestycja na cmentarzu w Rusowie. Zapytał, jakiego rodzaju 
dofinansowania Pan Wójt oczekuje na tego typu inwestycje. Inwestycja, która była 
wprowadzona w pierwszym roku tej kadencji dotycząca miejsc postojowych przy Ośrodku 
Zdrowia, jakiego dofinansowania Wójt oczekuje. Dopytywał, czy Wójt ma strategię, żeby 
realizować wyłącznie inwestycje, na które są dofinansowania, czy to jest słuszne. Zapytał, z 
jakiego źródła i na jaką kwotę gmina otrzymała dofinansowanie na ulicę Rolną.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że katalog inwestycji dzieli się na inwestycje, 
które są duże, ponad kilkuset wartości, w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest 
skorzystać z dofinansowań. Dodał, że są inwestycje takie jak cmentarz, alejki w Rusowie czy 
Jantarowa z miejscami parkingowymi, czy rozbudowa miejsc parkingowych przy Urzędzie 
Gminy, czy przebudowa schodów w przy Ośrodku Zdrowia i przy Urzędzie są to inwestycje, 
na które gmina nigdy nie otrzyma dofinansowania, bo się nie kwalifikują. Podkreślił, że na 
początku czytał stan zadań inwestycyjnych, przeważające gro jest realizowane z bez 
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dofinansowania: chodnik na ulicy Klonowej, Jantarowa, Topolowa, którą gmina chce zrobić, 
Kwiatowa, Liliowa i Bogusława XIV są to odcinki, które się nie kwalifikują na 
dofinansowanie, trzeba je etapować i budować.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że na ulicy Górnej mieszkańcy czekają na plac 
zabaw  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zostało zrobione dojście na Górnej, 
poprosił o cierpliwość, bo jedni mieszkańcy chcą plac zabaw, a inni miejsca postojowe. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że oczekiwania 
ludzi dot. małej infrastruktury są duże, nie ma gdzie zrobić zdjęcia. Skro mieszkańcy sami o 
tym mówią, działają w wielu stowarzyszeniach okazuje się, że zakres społeczny nie jest 
wykorzystywany w naszej gminie, jeśli chodzi o dofinansowania, można było 50 000, 00 zł 
zdobyć dofinansowanie na atrakcje turystyczne, warto może skierować się do tych 
stowarzyszeń i wspierać ich działania, poszukać kierunku, bo z tego, co pamięta w PORYBY 
był sektor społeczny, gdzie można było takie środki pozyskiwać.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że zastanawiali się nad tym z Panem 
Kamilem i Panią Ulą, takie stowarzyszenie musi wyłożyć na początku pieniądze 100 % 
środków za cały projekt, ze składek żadne stowarzyszenie tego nie udźwignie, żeby gmina 
wsparła stowarzyszenie ze strony finansów publicznych jest problemowe. Około roku czeka 
się na zwrot środków.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że osobiście czekał ponad dwa lata. Dodał, że 
powiedziano mu, że do 50 000, 00 zł, projekt razem z budową musi się zmieścić i zwracają to 
w 100 %. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz wnioskował o 5 minut przerwy. 

Przerwa. 

Po przerwie. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że otrzymał w przerwie informację, że jest 
możliwa współpraca i otrzymanie dofinansowania do 50 000, 00 zł, tylko musi być to 
współpraca między gminą, stowarzyszeniem i radą. Inne gminy tak robią i są w stanie 
dostawać pieniądze na różne rzeczy, gmina ma duże zapotrzebowanie na place zabaw i 
zejścia na plażę, jak gmina będzie sama się starała będzie traktowana po macoszemu, będzie 
tylko w 20 % dofinansowanie. Po zakończeniu projektu przyjeżdża kontrola i od momentu 
podpisania protokołu kontrolnego nie dłużej niż dwa miesiące są zwracane pieniądze. Warto 
się zastanowić. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że uważa, że takie 
charakterystyczne punkty powinny powstawać, pomysł jest ciekawy i wart zainteresowania, 
projekt jest ściśle związany z lokalizacją, a uważa, że jest ona fatalna, robi się wszystko, żeby 
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promować jedną ulicę w Ustroniu, gdzie i tak ludzie chodzą, jest najbardziej uczęszczana. 
Dodał, że na chatę powinno poszukać się takiej lokalizacji, gdzie by zapraszała w inne 
miejsca, a dodatkowo uważa, że jest to punkt zwiedzania, grupy szkolne, wycieczki nie będą 
przyjeżdżały, więc powinien być dość łatwy dojazd autokarów stąd jego obawy do 
głosowania za tym punktem.     

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Kamil Lepa powiedział, że tak jak wspominał, nie 
jest to idealna lokalizacja, ale jest. 8 lat marzeń, 4 lata starań, w końcu pokazały się środki. 
Jeżeli chodzi o infrastrukturę jest to wzięte pod uwagę, powstała ulica Jantarowa z dużym 
placem parkingu, wycieczka wysiada, przechodzi promenadą bezpośrednio do Gminnego 
Ośrodka Kultury i do chaty.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w związku z tym, że są zastrzeżenia nie do budowy 
chaty rybackiej, a do lokalizacji, a tak jak zostało powiedziane projekt się buduje pod 
lokalizację i nie można tego zmienić, dlatego proponuje wycofać punkt w dziale 921 50 000, 
00 zł i przenieść to na rozliczenia różne, dział 758 rezerwy na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne jest to wniosek formalny. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że chce postawić dalej idący wniosek formalny, żeby 
głosować nad całym projektem uchwały, który został przedstawiony przez Pana Wójta. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że jeżeli jest zmiana 
trzeba zagłosować najpierw za zmianą.  

GŁOSOWANIE – wniosek formalny  - wycofanie chaty 

Oddano 7 głosów „za” 
Oddano 8 głosów „przeciw” 
Przedstawiona sprawa została zaopiniowana negatywnie. 

 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy jest dokumentacja na budowę chodnika na ul. 
Topolowej. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie powiedział, że jest. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie pamięta, w którym dziale jest 350 zł na usługi 
telekomunikacyjne dla zarządzania kryzysowego. Poprosił, aby bliżej powiedzieć, o co 
chodzi. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wniosek był złożony przez Pana 
Sekretarza, gdzie zwraca się z prośbą o zwiększenie środków na usługi telekomunikacyjne, 
brak środków do końca roku kwota 350, 00 zł. Brakuje środków na pokrycie z tego tytułu.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy pan ten ma aparat telefoniczny niewystarczający do 
końca roku, że trzeba mu dopłacić 350, 00 zł do końca roku.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że pan ten nie ma dodatkowego telefonu, 
korzysta z telefonu stacjonarnego. Łączy się to ze specjalistycznym łączem na potrzeby 
zarządzania kryzysowego.  

GŁOSOWANIE w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok z autopoprawkami Wójta 

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 3 głosy „przeciw” 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok została podjęta większością głosów.  

Druk nr 2 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2017-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w uchwale w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2024 w 
§ 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/2016 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na lata 2017-2025” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody po zmianie 
32 744 571, 85 zł, dochody bieżące 28 323 517, 95 zł, dochody majątkowe 4 421 053, 90 zł w 
tym ze sprzedaży majątku 3 253 607, 78 zł. Wydatki ogółem po zmianach 32 494 325, 63 zł z 
tego wydatki bieżące 26 812 116, 63 zł, wydatki majątkowe 5 682 209, 00 zł. Rozchody 
zmieniają się zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy pożyczki Nr 2015P0076K z dnia 
22.04.2015r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.; „ Rekultywacja zamkniętego wysypiska 
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odpadów stałych położonych w miejscowości Kukinia”, dokonano umorzenia części pożyczki 
w kwocie 696.600,00 zł, w wyniku, czego ostatnia rata spłaty przypada na rok 2023 w 
wysokości 53.400,00 zł. Przychody pozostają bez zmian.  

Przewodniczący Komisji Budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja nie opiniowała 
tego projektu uchwały. 

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub nie 
opiniował projektu na posiedzeniu klubu. 

GŁOSOWANIE w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2017-2025 

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 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 7 głosów „wstrzymujące” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXVI/273/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 
2017-2025 została podjęta większością głosów.  

Druk nr 3 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że ddotychczasowy Dzierżawca wystąpił 
z wnioskiem w sprawie o przedłużenie umowy dzierżawy obejmującej część działki gruntu nr 



str. 28 
 

33 o powierzchni 1m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie przy ul. 
Nadbrzeżnej 20 (przed budynkiem GOK-u), na którym w okresie sezonu letniego 
posadowiony jest bankomat. Dzierżawca wnioskuje o przedłużenie umowy o kolejne 5 lat. 

Przewodniczący Komisji budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wyraził 
opinię pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy  

Oddano 14 głosów „za” 
Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
Uchwała nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy została podjęta większością głosów.  

 

Druk nr 4 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dotychczasowy dzierżawca działek gruntu numer 
99/4 o powierzchni 0, 8245 ha oraz 98 o powierzchni 0, 1546 ha położonych w obrębie ewidencyjnym 
Rusowo wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejny okres czasu. 
Nieruchomości wykorzystywane są na cele rolne. Umowa zawarta była na okres 3 lat. 

Przewodniczący Komisji budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wyraził 
opinię pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość  

Oddano 15 głosów „za” 
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Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 0 głos „wstrzymujących” 
Uchwała nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość została podjęta jednogłośnie.  

 

Druk nr 5 – w sprawie zbycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wymieniona w uchwale działka oznaczona 
numerem 619 o powierzchni 0, 0650 ha stanowi własność Gminy Ustronie Morskie i 
położona jest w obrębie ewidencyjnym Sianożęty. W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego działka ta położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 31 UTM 
przeznaczonym na cele zabudowy usług turystycznych z możliwością lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej.  

Przewodniczący Komisji budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wyraził 
opinię pozytywna. 

GŁOSOWANIE w sprawie zbycia nieruchomości 

Oddano 15 głosów „za” 
Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 0 głos „wstrzymujących” 
Uchwała nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie.  
 

Druk nr 6 – w sprawie nieodpłatnego nabycia od PKP SA prawa użytkowania 
wieczystego gruntu - dyskusja, podjęcie uchwały  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że przedkłada się projekt uchwały w sprawie 
nieodpłatnego nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w 
obrębie ewidencyjnym Ustronie Morskie, oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków, 
jako działka nr 502/2 o powierzchni 0, 3091 ha. 
Nabycie powyższej nieruchomości niezbędne jest dla realizacji projektu pozakonkursowego 
pn. "Podniesienie atrakcyjności oraz poprawa dostępności regionu poprzez usprawnienie 
połączeń drogi gminnej nr 811022Z do istniejącej i projektowanej zabudowy produkcyjnej 
oraz usługowej wraz z wprowadzeniem alternatywnych rozwiązań transportowych" w ramach 
działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach 



str. 30 
 

Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Projekt dot. przebudowy drogi Ku Słońcu w Kukince aż do drogi powiatowej z budową 
chodnika w Kukince. Gmina złożyła wniosek w procedurze poza konkursowej, aby spełnić 
warunki aplikowania o środki unijne w procedurze konkursowej trzeba było spełnić warunki: 
pierwszy to połączenie bezpośrednie tej drogi do przebudowy z drogą sieci, ten czyli drogą 
krajową, pierwotnie jak gmina występowała o dofinansowanie miało miejsce to połączenie z 
drogą krajową 11, przebudowa drogi S 6 co jest ustalone z Generalną Dyrekcją Dróg 
i Autostrad i Urzędem Marszałkowskim straci swoją kategorię drogi krajowej i będzie zwykłą 
drogą wojewódzką. Pomimo tego, że na tym etapie nie powstała jeszcze droga S 6 i są 
opóźnienia w budowie skonsultowano to z Radnymi komisji budżetu, z Generalną Dyrekcją, 
ponieważ te opóźnienia łączą się z nietrwałością i stabilnością gruntu na tym obszarze. 
Trwałość projektu trzeba utrzymać 5 lat, jeżeli gmina planuje oficjalnie złożyć w tym roku 
wniosek, który byłby zakontraktowany przez Urząd Marszałkowski i przyznana i podpisana 
by była umowa o dofinansowanie realizacja w roku przyszłym to przez 5 lat od roku 2018 
utrzymać status qwo do 2023 roku. Droga S 6 będzie funkcjonowała i tak jak stwierdził Urząd 
Marszałkowski trwałość projektu nie zostanie zachowana, z tego elementu gmina musiała się 
wycofać, ale żeby ratować projekt w procedurze pozakonkursowej, czyli że gmina nie musi 
walczyć z pozostałymi projektami i pozostanie na liście trzeba było drugi wariant uwzględnić 
tj. połączenie drogi do przebudowy z terenami przeznaczonymi w planie pod zabudowę 
produkcyjną oraz usługową. Urząd Marszałkowski zasugerował to rozwiązanie, aby ratować 
wniosek starać się o przejęcie tego odcinka drogi, dla gminy nie będzie to duża przeszkoda 
jak włączy ten element do projektu. Jest to ok. 400- 500 metrów bieżących, teren trzeba 
włączyć do projektu, dlatego przedkłada Wójt projekt uchwały, jest pismo z PKP, że wyrażają 
zgodę w tryby użytkowania wieczystego nieodpłatnie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na tym odcinku do dworca kolejowego droga 
jest w fatalnym stanie, chce zrobić chodnik i oświetlenie, droga będzie w programie ZIT.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że gmina jest zobowiązana zamknąć temat 
formalnie, czyli przejąć w stan użytkowania prawnego na własność gminy ten odcinek, 
włączyć go do projektu, złożyć w generatorze wniosków kompletny wniosek do połowy 
grudnia.  

Przewodniczący Komisji budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja podczas pracy nad 
projektem uchwały nie wydała opinii, był 1 głos za, 1 głos przeciw, pozostałe osoby się 
wstrzymały.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że nie było 
opinii klubu Porozumienie Razem. 

GŁOSOWANIE w sprawie nieodpłatnego nabycia od PKP SA prawa użytkowania 
wieczystego gruntu 
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Oddano 7 głosów „za” 
• Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 7głosów „wstrzymujących” 

• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 

Podczas głosowania nieobecny Roman Żołnierczuk 
Uchwała nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie nieodpłatnego nabycia od PKP SA prawa użytkowania wieczystego gruntu 
została podjęta większością głosów. 

 

Druk nr 7 – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu - 
dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w związku z rozbudową instalacji 
oświetleniowej ul. Jantarowej w Ustroniu Morskim zaszła konieczność ułożenia na działce nr 
322/5 w Ustroniu Morskim - kabla oświetleniowegoYAKXS 4x25 mm2o długości 40 m, na 
głębokości 0, 8 m w rurze osłonowej typu AORT zasilającego oświetlenie deptaka z 
istniejącego słupa oświetleniowego na promenadzie. Działka ta stanowi własność Skarbu 
Państwa.  Starosta wyraził zgodę na ułożenie kabla pod warunkiem ustanowienia służebności 
przesyłu na tym odcinku. Zadanie zostało zrealizowane.   

Przewodniczący Komisji budżetu Denis Tomala powiedział, że komisja wydała opinię 
pozytywną.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub Radnych wydał 
opinię pozytywną. 

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub wyraził 
opinię pozytywna. 
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GŁOSOWANIE w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  

Oddano 14 głosów „za” 
Oddano 0 głosów „przeciw” 
Oddano 0 głos „wstrzymujących” 
Podczas głosowania nieobecny Roman Żołnierczuk 
Uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 27 września 2017 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu została podjęta 
jednogłośnie.  

7. Przyjęcia Informacji z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie oraz planów 
finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r - dyskusja.  
 

WYSZEDŁ RADNY DENIS TOMALA 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 21.08.2017 roku została 
przedłożona Radnym informacja z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 
2017 roku. Zgodnie z załączoną informacją przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 
roku kształtują się następująco: dochody z planu po zmianach 32 194 735, 75 zł zostały 
wykonane w wysokości 47, 3 % co stanowi 15 234 555, 06 zł, dochody bieżące z 27 932 489, 
07 zł zostały wykonane w wysokości 14 594 297, 90 zł, co stanowi 52, 2 %, dochody 
majątkowe 4 262 146, 65 zł wykonano 640 257, 16 zł, co wynosi 15 %. Wydatki budżetu w 
planie po zmianach 31 944 489, 50 zł wykonano w wysokości 12 254 177, 81 zł co stanowi 
38, 4 %, z tego wydatki bieżące z planu 26 352 619, 69 zł wykonano w wysokości 
12 195 149, 52 zł co stanowi 46, 3 %, wydatki majątkowe z planu 5 591 869, 81 zł wykonano 
na dzień 31.06.2017 roku w wysokości 59 028, 29 zł, co stanowi 1,1 %. Nadwyżka z planu w 
wysokości 250 246, 22 zł wyniosła 2 980 377, 25 zł. Przychody ogółem wysokości 1 448 709, 
77 zł wykonano w 100 % natomiast rozchody z planu 1 698 955, 77 zł wykonano w 
wysokości 700 000, 00 zł co stanowi 41,2 %. Przedstawiła szczegółowy plan dochodów 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Ustronie Morskie z dnia 
17.08.2017 roku (załącznik do protokołu). Powiedziała, że wykonanie dochodów ogółem 
wyniosło 46, 3 %, z planu po zmianach 26 352 619, 69 zł wydatki bieżące, wykonano za I 
półrocze w wysokości 12 195 149, 52 zł, co stanowi 46, 3 %, wynagrodzenia i pochodne z 
planu 10 704 200, 92 zł wykonano w wysokości 5 155 02, 23 zł, utrzymanie substancji z 
planu 8 441 609, 84 zł wykonano w wysokości 3 346 683, 89 zł, co stanowi 39,6 %. Usługi 
remontowe z planu 612 790, 82 zł wykonano 290 192, 05 zł, co stanowi 47,4 %. Dotacje bez 
remontów z planu 1 491 500, 00 zł wykonanie 827 000, 00 zł, co stanowi 55, 4 %, 
świadczenia z planu 3 761 389, 31 zł wykonano w wysokości 1 985 354, 78 zł, co stanowi 
52, 8 %, wpłata do budżetu państwa z planu 871 767, 00 zł, wykonanie 435 883, 50 zł, co 
stanowi 50%, obsługa długu z planu 354 000, 00 zł wykonanie 155 033, 27 zł, co stanowi 43, 
8 %, rezerwy z planu 104 044, 00 zł wykonano w 0 %, poręczenia i gwarancje nie zostały 
wykonane z planu 11 317, 80 zł. Wydatki majątkowe z planu 5 591 869, 81 zł wykonano w 
wysokości 59 028, 29 zł, nadwyżka z planu 1 579 869, 38 zł wykonanie 2 399 148, 38 zł, co 
stanowi 151,9 %. Została wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w postaci wolnych 
środków w wysokości 1 448 709, 55 zł.   
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8. Przyjęcia "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku." -  dyskusja. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w sprawozdaniu był przedłożony 
załącznik nr 10 – zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych gminy w I półroczu 2017 
roku. Przedstawiła zadania, które zostały zlecone i rozliczone do końca czerwca, zadnia, które 
zostały zlecone, a nierozliczone w sprawozdaniu widnieją, jako zerowe. W dziale 600 - 
opracowanie dokumentacji dla zadania pn. budowa ul. Akacjowej w Sianożętach z planu po 
zmianach zostało wykonane na dzień 32.06.2017 10 000,00 zł, co stanowiło 50%, 
przebudowa drogi na dz. Nr 549 w Grąbnicy z planu 400 000, 00 zł wydatkowano 150, 00 zł, 
przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi nr 871035Z z planu 82 000, 00 
zł wydatkowano 239, 00 zł, budowa chodnika i miejsc postojowych osiedle Wieniotowo ul. 
Klonowa w Ustroniu Morskim z planu 12 500, 00 zł wykonano 100%. W dziale 
710 Działalność usługowa - Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie lokalnego 
programu rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie do roku 2023 z planu 43 110, 00 zł 
wykonano 9 900, 00 zł, co stanowi 23 %. Dział 75023 Administracja publiczna – zakup 
serwerów i komputerów z planu 30 000, 00 zł wykonano 10 500, 00 zł, co stanowi 35%, W 
dziale 75075 – Administracja publiczna – promocja jst zakup prezentacji sferycznej Gminy 
Ustronie Morskie w formie wirtualnego spaceru z planu 3 690, 00 zł wykonano 100%. W 
dziale 80195 oświata i wychowanie – pozostała działalność – Udział własny w projekcie 
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez 
edukację dzieci i młodzieży z planu 1 554, 31 zł wykonano 100 %. W dziale 995 Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność – ogrodzenie i doposażenie placu 
zabaw przy ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim z planu 22 111, 20 zł wykonano 5 994, 98 zł, 
co daje 27,1%. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki 
kultury, świetlice i kluby – zakup zmywarki gastronomicznej w ramach doposażenia świetlic 
wiejskich w miejscowości Gwizd z planu 4 500,00 zł wykonano 100%. 

9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków sołeckich oraz z 
funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 r.- dyskusja 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w sprawozdaniu był przedłożony 
załącznik nr 14 i 15, wydatki bieżące z planu 145 446, 53 zł wykonano na dzień 30.06.2017 
roku wykonano 44 241, 99 zł natomiast wydatki inwestycyjne realizowane w ramach 
funduszy sołeckich przedstawia załącznik nr 15 stanowi, że z kwoty planu 86 411, 20 zł 
wykonano na dzień 30.06.2017 roku 10 494, 98 zł.  

Kierownik referatu promocji i rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że 18 marca 
2016 roku Radni Rady Gminy Ustronie Morskie wyrazili zgodę na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego, łączna kwota funduszu sołeckiego w Gminie Ustronie Morskie to 231 857, 73 zł 
w zależności od liczby mieszkańców danego sołectwa wyrażają się w kwotach: Ustronie 
Morskie 70 111, 20 zł, ponieważ jest zamieszkiwane przez największą liczbę mieszkańców, 
Sianożęty około 50 000, 00 zł, Kukini 28 000, 00 zł, Kukinka prawie 20 000, 00 zł, Rusowo 
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41 000, 00 zł, Gwizd 21 000, 00 zł. Przedstawiła realizację przedsięwzięć z funduszu 
sołeckiego na dzień 25.09.2017 roku (załącznik do protokołu).  

10. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował Sołtysom po informacji, 
jest imponująca.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że 11 sierpnia odbyło się Zgromadzenie Wspólników 
MWIK, zapytał, czy na spotkaniu była mowa o ty, że może zdrożeć woda.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wchodzi prawo wodne, 
które będzie rygorystyczna dla wodociągów, są to regulacje na szczeblu centralnym. Niektóre 
gminy Rymań, Siemyśl, Sławoborze dopłacają do wody, Pani Premier mówiła, że nie będzie 
podwyżek do wody, Pan Minister finansów mówi teraz, że jednak będzie podwyżka 
niezależna od Wójta, Burmistrza czy Prezydenta a nawet Prezesa. Są sprzeczne informacje, w 
sejmie też była dyskusja na ten temat, Pan Profesor Morawiecki wyliczył, że w ciągu roku 
będzie podwyżka 23, 00 zł, nikt nie wie dokładnie na ile to wpłynie na spółkę wodno 
ściekową. Dodał, że jak będzie miał dokładne informacje będzie informował Radnych, ma 
nadzieję, że gminę podwyżka ominie, nie będzie optował a zmianą ceny wody i ścieków, 
gmina dużo wniosła do spółki i nie wyobraża sobie podwyżki cen dla gminy Ustronie 
Morskie, na chwile obecną nie ma informacji, że cena wody i ścieków się zmieni.  

11. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym – dyskusja. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że interpelacje były 
wysyłane e-mailowo, zapytała, czy odpowiedzi pisemne na interpelacje są wyczerpujące.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że po odpowiedzi przez dwa dni było dobrze 
potem kontenery były zamknięte. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała o korespondencji, 
która wpłynęła do Biura Rady. Odczytała podziękowanie, które wpłynęło do Biura Rady dla 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim Pana Kamila Lepy i Pana 
Andrzeja Stasiukiewicza od dzieci z Agencji Turystyczno-Edukacyjnej TUPTUŚ z Torunia, 
które przebywały na koloniach w Ustroniu Morskim - podziękowanie za szlachetną, uczynną i 
serdeczną postawę, którą wykazali się wobec małych turystów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że chciałaby się odnieść 
do wypowiedzi jednego Radnego w sprawie ulicy Słonecznej. Dodała, że na ulicy Słonecznej 
od 14 lat mieszka Pan Stegienta Adrian, który wszystkie zimy zostawia samochód na ulicy 
Wiejskiej, bo nie może dojechać do posesji, mieszka Pan Bielak, Pan Szpak ma na ul. 
Słonecznej działki – musiał w ubiegłym roku odmówić robotnikom, bo co wykopali szpadel 
pod fundamenty to podchodziła woda. Działkę zakupił Pan Pytloch, córka Pani Bijak Lucyny 
oraz wiele osób, które zakupiły działki na końcu, gdzie są postawione domki. Wszyscy jeżdżą 
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drogą, która się rozchodzi, jeżdżą nią gazownicy, Pan Taramas wybudował dziewięć 
domków, który dojeżdża również od ulicy Osiedlowej, bo nie ma wyjazdu. Dyktując to, że 
ktoś kupił działkę i chce sobie odwodnić jest Pan Basarab w błędzie, bo nie patrzy globalnie 
tylko pojedynczo. 

12. Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja. 

13. Wolne wnioski. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że ulica Wąska jest nowo położona kostka, ktoś 
zalał betonem. Zapytał, czy można znaleźć sprawcę i doprowadzić do porządku, koło 
Cechsztyna naprzeciwko chaty polskiej, wjazd od Wojska Polskiego jest wylany beton. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawdzi. Dodał, że wie, 
że był przesuwany płot przy Cechsztynie, są na gminnej działce, po weryfikacji okazało się, 
że płot stoi na gminnej ziemi. Dodał, że osobiście sprawdzi. 

Radny Tomasz Rymaszewski zapytał, czy można wydłużyć godziny otwarcia toalet przy 
molo, ludzie przychodzą na zachód słońca i maja problem.  

Radny Marek Leciaho zapytał, w czyjej gestii jest przycinanie pobocza – ulica Marynarki 
Wojennej na wysokości zjazdu z przystanku autobusowego. Dodał, że mieszkańcy zgłaszają 
problem, odcinek ten nigdy nie był ruszany. Zapytał, czy jest opracowany plan dot. 
kanalizacji deszczowej, tegoroczne opady pokazały, w jakiej sytuacji jest gmina, woda stała 
na ulicy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na ulicy Marynarki 
Wojennej jest bardzo niebezpiecznie, prosił sekretarza, aby wystosował pismo do Starosty, 
konary są wielkie i podczas większego wiatru jest niebezpiecznie. Odwodnienie jest 
problemem, zawsze zalewało Panią Jochenko i przy Kabaczku zawsze stała woda, już nie 
stoi, są to zadania od strony morza w kierunku Kabaczka, część rur była niedrożna, trzeba 
było przebudować część kanalizacji, jest monitorowana kamerką w środku, nie spełnia 
wymogów, będzie trzeba się przymierzyć się do wymiany. Zależy mu na tym, są zaległości, 
jeśli chodzi o odwodnienie,. Dopowiedział, że jego pomysłem jest odwodnienie ul. 
Osiedlowej włącznie z ul. Słoneczną chcą odwodnić te dwie ulice w taki sposób, aby 
skierować wodę do rowu głębokiego, który tam jest poprzez ul. Słoneczną, chce zrobić ul. 
Osiedlową, bo tam mimo, że są płyty betonowe od strony Słonecznej po prawej stronie jest 
grząsko i nie można przejść. Trzeba to zrobić kompleksowo tym bardziej, że przy ul. Górnej 
jest kolektor wodny, do którego można się przypiąć i by sprowadzał wody z stamtąd. Zlecił 
Pani Magdzie, aby przygotowała dokumentację, jako jedną, zwiększono środki na 
dokumentację ul. Osiedlowej i Słonecznej, na to gmina nie dostanie dofinansowania, trzeba 
będzie zrobić z własnych środków. Osiedlowa ma odwodnienie tylko od ul. Górnej, gmina ma 
tam też gminne działki.  
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Radny Piotr Barycki powiedział, że ma prośbę, aby spotkać się z GDDKIA, żeby wstawili 
znaki w miejscowości Kukinia i Kukinka ograniczenia prędkości do 30 km/h na czas budowy 
drogi S 6. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wczoraj jak jechał w 
kierunku Dygowa zadzwonił do Pani Dyrektor, bo zaniepokoiło go, że jeżdżą ulicą wielkie 
gabaryty. Dodał, że maja zezwolenie z powiatówki, w zamian za to będą musieli zrobić 
odcinek drogi powiatowej w kierunku Ustronia Morskiego.  

Radny Piotr Barycki powiedział, że mieszkańcy mieszkający przy samej krawędzi zgłaszają, 
że zaczynają drogi pękać. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że trzeba będzie zrobić 
spotkanie tak jak w sprawie wiatraków i będą płacili odszkodowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na spotkaniu 
sołeckim w Kukince był poruszany ten temat, w związku z tym, że szybko jeżdżą tam 
samochody. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że przed sezonem letnim doszło do spotkania 
zarządu wspólnoty Górnej z Panią Mecenas w sprawie ewentualnego wejścia na drogę 
sądową z Panem Lewickim. Ustalono i otrzymano korespondencję dzięki Pani Ewie odnośnie 
wod-kan na jakim jest to poziomie, natomiast Pani Mecenas zalecała, aby nie wchodzić 
jeszcze na drogę sądową, pisać monity, prośby. Zapytała, kiedy był taki ostatni monit i czy 
otrzymano na niego jakąś odpowiedź. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie zajmował się tym tematem ostatnio, 
musiałby sprawdzić u Pani kierownik. Dodał, że było postępowanie w sprawie drzew. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że zarząd zaczyna się mocno niecierpliwić i obawia 
się, co usłyszała, że poszukają pomocy gdzie indziej i skorzystają z tego, że idą wybory.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że było spotkanie z Panią Mecenas z 
zarządem, która uczciwie powiedziała, że takie sprawy ciągną się latami, było rozważane, że 
wspólnota weźmie pełnomocnika, są to sprawy nierokujące niczego pozytywnego. Przykro 
mu, że wspólnota mówi w ten sposób, gmina stara się wykazać w tej sprawie, zostało coś 
bardzo źle zrobione pare lat temu.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że po opadach deszczu ul. Wrzosowa do 11 jest 
zarośnięta, ciężko przejechać, prosi aby zrobić wycinkę i uzupełnić dziury w drodze przed 
zimą. Zapytał, czy Pan Wójt jest coś w stanie zrobić z tym przed zimą. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest kosiarka bijakowa, 
można to zrobić.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, jak wygląda harmonogram 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
jest harmonogram prac, ale jeśli Pan Wójt uzna, że jest to priorytet to da termin.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na początku październik 
będzie zrobione. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zbliża się jesień. Zapytał, czy została podpisana 
umowa na odstrzał redukcyjny dzików przez Starostę w imieniu gminy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że były przeznaczone 
pieniądze, decyzje wydaje starosta dla kół łowieckich. Dodał, że sprawdzi to.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że ulica Malechowska jest źle zrobiona, Infrabud jest 
nadal na rynku, wygrywa przetargi w gminie. Zapytał, czy było zapytanie do firmy, aby 
naprawiło drogę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że są tam dwa problemy, 
jednym z nich jest odwodnienie, Pan Pisarzewski nie wyraził zgody, Pan Andrzej wyraził 
zgodę na swoim terenie. Dodał, że jest problem z drogą, za zapadnięcia winę zwala się na 
firmę, która robiła instalację. Firma, która robiła Malechowską, nie jest to ta sama firma, która 
brała udział w przetargu.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy będzie informacja na następnej sesji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że może odpowiedzieć Panu Zenonowi, 
ponieważ Pan Wójt nie o wszystkim musi wiedzieć. Poinformował, że odbył się przegląd, 
firma pomimo, że nie istnieje, ma zmianę kosmetyczną i nie jest tą samą firmą, nie przejęła 
obciążeń po poprzedniku realizuje zadanie na Grąbnicy z dofinansowaniem zobowiązali się 
na przeglądzie, że dokona tych napraw przy okazji jak będzie ze sprzętem. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeśli jest to druga firma i dokona naprawy, później 
zostanie podważona gwarancja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że liczy się efekt, żeby to zostało zrobione, 
naprawione, bo to interesuje mieszkańców.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że teren przylegający do osiedla przy ul. 
Górnej oraz okolice przystanku Marysin są bardzo zaśmiecane, wiadomo, że nie jest to rejon 
do sprzątania przez GOSIR, lasy Państwowe nie bardzo poczuwają się do porządkowania, 
natomiast kwestie wizerunkowe są słabe. Idąc ulicą Górną z prawej strony jest kompleks 
społeczny z lewej boisko – widać od strony chodnika szereg podrzutów. Dodał, że warto by 
było coś z tym zrobić. Rejon czerwonej rzeczki jest masowo odwiedzany przez 
wczasowiczów, umowne miejsca do parkowania są również zaśmiecane, GOSIR doskonale w 



str. 38 
 

sezonie sobie z tym radził. Dwa dni temu był i widział worki z odpadami, wie, że jest to teren 
Gminy Będzino, nie ma wątpliwości, że jest to podrzucane. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że rozmawiał z Wójtem 
Henrykiem Brodą, który zapewniał przed sezonem, ze posprzątają. Niewątpliwie z Pleśnej i 
Będzina podrzucają, napisze jeszcze raz pismo. 

 Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że Pan Dyrektor wie, że ciągnik jeździł i 
sprzątał.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że była umowa z gminą 
Będzino na oczyszczanie terenów, ale już jej nie ma.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że wstyd, że Urząd Morski działa 
restrykcyjnie, a nie poczuwa się do usuwania tego rodzaju zanieczyszczeń ani do 
dokonywania napraw, które ułatwiłyby turystom poruszanie się czy funkcjonowanie w sposób 
ograniczający tego rodzaju widoki. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że postara się zadziałać jak 
najszybciej. Dodał, że jeśli chodzi o Górną to proponuje, że GOSIR sam podetnie. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że były przycinane wiosną, współpraca z 
GOSIR jest bardzo dobra, na wszelkiego rodzaju jego reakcje był odzew pozytywny. Dodał, 
że wie, że w tej chwili jest poruszany teren sporny, nienależący do GOSIRU.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy całe 40 000, 00 zł jest 
przeznaczone dla Pana Kameduły, dla pogorzelców. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że tak, Dodał, że Pani 
Kierownik GOPS będzie przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, rozliczana, jako 
pomoc rzeczowa, gotówki do ręki nie dostaną. Duża pomoc jest Pana Małyszewicza, 
Radnych. Dopowiedział, że urzędu pomógł załatwić decyzję na rozbiórkę, pomoże załatwić 
pozwolenie na budowę, udało się załatwić szafkę energetyczną. Wie, że przedsiębiorcy z 
Ustronia i hurtownicy z kg dadzą zbędne materiały do budowy domu, jest deklaracja o 
wierzbie dachowej, sam osobiście rozmawiał w hurtowniach. Infrastruktura jest, projekt też 
ktoś pomógł, będą cztery oddzielne mieszkanka, będą budować po mały. Pogorzelcy mają 
gdzie mieszkać, organizują się u rodziny. Umorzono podatek w kwocie 3 100,00 zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że są skargi, że nie cała 
młodzież jest żywiona w szkole, że wiele osób chciałoby, a nie ma możliwości. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawa jest wyjaśniona, 
dodatkowe 26 obiadów.  
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Dyrektor Szkoły powiedziała, że jest dodatkowa liczba obiadów, poinformowała w szkole, 
że jeszcze dodatkowych kilkanaście obiadów ugotuje, jest w tej chwili liczba 260 obiadów, 
moce przerobowe dobiegają do mety.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ma przygotowany pakiet, 
który chce wdrożyć, ciekawa inwestycja, nie ukrywa, że chciałby, aby na terenie Ustronia 
powstał żłobek. Pierwsze kroki są poczynione, ma w planie wybudować nowe Przedszkole, a 
stare zaadaptować na żłobek. Żłobek jest potrzebny na ok.. 40 dzieciaczków, pamiętajmy, że 
gmina się rozwija, coraz więcej dzieci się rodzi, mamy borykają się z tym, że nie mogą 
wrócić do pracy. Dodał, ze ma dwie lokalizacje pod Przedszkole, żłobek by został tak jak 
teraz jest Przedszkole i będzie chciał przekonywać Radnych. Być może pokarzą się środki, 
jak był na Związku Gmin Wiejskich RP był temat żłobków, z mechanizmów norweskich jest 
szansa na pozyskanie środków. Podkreślił, że słucha mieszkanców i wie, że żłobka brakuje w 
gminie. 

Radny Andrzej Basarab upomniał się o głos, powiedział, że Pani Przewodnicząca nie 
prowadzi zebrania w SKRze, że prowadzi tendencyjnie, jeżeli się zgłasza o udzielenie głosu 
to powinna być obiektywna. 

Sołtys Wsi Rusowo Sylwia Pluta powiedziała, że nie oficjalnie dowiedziała się, że jest Panu 
Sekretarzowi znany temat przystanku w Rusowie, chodzi jej o dzieci, które dojeżdżają do 
szkoły. Podkreśliła, że na przystanku jest kąpielisko, jest załamana studzienka, powodem 
zbierania się wody jest załamanie studzienki, jest to chyba rejon wodociągów, trzeba coś z 
tym zrobić ze względu na dzieci, którym woda sięgała po kostki, Kierowca nie mógł stanąć 
dalej, bo woda sięgała powyżej pasów. Na po ostatnim zebraniu ludzie zapowiedzieli, że 
zaczną pisać nawet na internecie. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nie chodzi o Internet. Dodał, że rano 
zadzwoni do Zarządu Dróg. Sprawa była dwa lata temu przedmiotem pracy Zarządu Dróg, 
mieli to zrobić, nie wie co robili przy tej studzience.  

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że chciałaby przekazać 
informację Pani Izie Poznańskiej, że klub Radnych Sami Swoi zebrał pieniążki dla 
pogorzelców z Kukini. Podkreśliła, ze chcieliby przekazać w formie zapłacenia faktury, jeśli 
będzie taka potrzeba. 

Kierownik GOPS Izabela Poznańska powiedziała, że rodzina sama wyraziła się, ze nie chce 
pieniędzy. Dodała, ze wydaje jej się, że wypadałoby w formie np. jakiegoś artykułu w prasie 
podziękować ośrodkowi Imperial za okazaną pomoc. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest konto, na które można wpłacać.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, ze na konto można wpłacać, jest 
zgłoszone natomiast jak Radni mają życzenie żeby to była pomoc rzeczowa można zapłacić 
za fakturę.  
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosiłby, aby prowadzić obrady nie tendencyjnie, 
kiedy są zapytania i interpelacje i zgłasza głos prosi, aby mu go udzielać. Złożył wniosek 
formalny, jest robiona Grabnica, zostało w Gwiździe dwóch mieszkańców Pan Korolewicz i 
Pan Stegienka, długość drogi 150 metrów, aby rozszerzyć zadanie, wykorzystać tę możliwość 
i zrobić im utwardzenie drogi. Myśli, że środki finansowe znajdą się, jest potrzeba, aby tym 
mieszkańcom to zrobić. Poprosił Panią Przewodniczącą, aby jeżeli mówi publicznie, żeby 
mówiła prawdę, a nie taką prawdę, która Przewodniczącej pasuje, bo to nie doprowadza do 
niczego dobrego i prosi, aby go nie oceniać, bo nie ma takich umocowań prawnych, jeżeli ma 
uwagi prosi w inny sposób, a nie mówić nieprawdę publicznie, że ktoś nie może dojechać w 
okresie zimy, bo zrobiło się zalewisko. Podkreślił, że 5 lat temu rosły tam zboża. Dlaczego 
powstały tam zalewiska, w trakcie realizacji inwestycji zostały uszkodzone wszystkie cieki 
wodne, zalane ławy, fundamenty. 6 lat temu rolnicy uprawiali, są zdziwieni, w trakcie 
budowy ul. Wiejskiej zostało zdegradowane odwodnienie, które istniało, teraz w jakiś sposób 
trzeba wybrnąć z tego. Poprosił, aby Pani Przewodnicząca traktowała wszystkich na sali 
jednakowo, jeżeli ktoś się zgłasza do głosu to prosi, aby zapisać, a nie traktować, jakby 
prowadziła zebranie w SKRze walne. Nie życzy sobie, aby traktować go tak, że czeka 
godzinę na głos, nikt Przewodniczącą do tego nie upoważnił i nie ma żadnych umocowań 
prawnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że SKR to firma jak 
każda inna. Pan Radny każe postępować inaczej, topią się ludzi i prosi, aby nie mówić, że jest 
tam tylko jedna działka. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że prosi, aby Przewodnicząca mówiła prawdę, a nie 
mówi tendencyjnie, namawia ludzi, chodzi i buntuje ludzi, żeby zrobiono odwodnienie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie mówi 
tendencyjnie. Dodała, że Pan Sołtys był na tej ulicy, Pan Wójt mówił dopiero jak to wygląda, 
więc bardzo prosi, aby nie ubliżać i nie zachowywać się jak nie Radny. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie ubliżył nikomu tylko stwierdza fakty, jaka jest 
prawda.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zauważył ten krótki 
odcinek drogi do Pana Koralewicza i Pana Stegienty, pani Zosia też o tym mówiła. Ci ludzie 
zasługują na to, przez wiele lat mieszkali bez lamp, przy okazji Malechowskiej zrobiono 
odcinek drogi do Pana Lewczuka. Dodał, ze będzie wnioskował o dodatkowe środki, aby to 
zrobić, będzie rozmawiał z właścicielem firmy. Chciałby mieć przyrzeczenie Radnych, że jak 
zbraknie środków zostaną one zwiększone. Z tego, co wie stan nawierzchni jest dobry.  

Radna Zofia Majewska powiedziała, że o drodze mówiła wcześniej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jak zaczynają się roboty na inwestycjach, 
gdzie z rozściełacza robi się masę bitumiczną to zaoszczędza się kilkadziesiąt tysięcy złoty, 
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ponieważ firma za przywiezienie samego rozściełacza bierze duże pieniądze, tutaj to 
odchodzi, bo sprzęt już jest przy tej inwestycji. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że taki sam mechanizm 
zadziałał przy budowie ulicy Polnej. Ludzie są zadowoleni, najniższym sumptem było to 
robione, cała inwestycja była zrobiona za 30 000, 00 zł, Pan Rudnicki sam zapłaciła za to.  

14. Zamkniecie sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska w związku z wyczerpaniem porządku 
obrad zamknęła XXXVI sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim. 

 

 

 

 

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 14:19 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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