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PROTOKÓŁ NR XXXVI/2013  

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 28 MARCA 2013 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXVI Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie. Powitał Radnych, Wójta oraz pracowników Urzędu Gminy, 

panią Mecenas, sołtysów oraz mieszkańców. 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięli wszyscy Radni – lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 Następnie Przewodniczący poinformował, iż zaistniała konieczność dokonania 

pewnych zmian w porządku obrad. Odczytał proponowane zmiany: 

1) w punkcie G - Druk nr 7-  proponuje się wykreślić projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieniotowo – Północ”,                     

oraz wstawić projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie 

Morskie na 2013 rok, 

Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska wyjaśniła, że zaistniała potrzeba zwiększenia limitu 

możliwości zaciągnięcia przez Wójta Gminy zobowiązań do kwoty 2 mln zł na pokrycie 

przejściowego deficytu budżetu. 

2) w punkcie H – Druk nr 8- proponuje się dokonać autopoprawki treści projektu uchwały 

poprzez dodanie załącznika nr 2, który stanowił przedmiot projektu uchwały wykreślonego w pkt. G 

(w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Wieniotowo – Północ”), 

3) w punkcie L – Druk nr 12- proponuje się dokonać autopoprawki polegającej na wykreśleniu 

pkt. g) w par. 3 ust. 19, dodaniu ust. 6 w par. 6, wykreśleniu ust. 2 w par. 11, oraz na wykreśleniu w 

karcie porządkowej pkt. 5) (zmiana wypracowana na wspólnym posiedzeniu komisji), 

4) w punkcie N – Druk nr 14- proponuje się dokonać autopoprawki polegającej na dodaniu pkt. 4 

w par. 2 (zmiana wypracowana na wspólnym posiedzeniu komisji), 

5) w punkcie P – Druk nr 16- proponuje się dokonać autopoprawki polegającej na dodaniu w 

nagłówku deklaracji cześć zdania dotyczącą faktur za wodę(zmiana wypracowana na wspólnym 

posiedzeniu komisji), 

6) w punkcie – Druk nr 17- proponuje się dokonać autopoprawki polegającej na wykreśleniu w 

par. 4 ust. 1 i 2, oraz dodanie ust. 3 z par. 4 jako ust. 8 do par. 3). (zmiana wypracowana na wspólnym 

posiedzeniu komisji). 

Uwag do porządku obrad oraz do zaproponowanych zmian nie było. 
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Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanych zmian: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Proponowane zmiany zostały przyjęte jednogłośnie. 

Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołów: 

 nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 

 nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2013 r. 

 nr XXXV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2013 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013- 2025- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 3- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznanie pierwszeństwa              

w nabyciu lokalu użytkowego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6- w sprawie zbycia lokalu użytkowego- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2013 

rok – dyskusja podjęcie uchwały; 

H. Druk nr 8- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

I. Druk nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 

25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum”- dyskusja, podjęcie uchwały; 

J. Druk nr 10- w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                     

na terenie Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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K. Druk nr 11- w sprawie ustalenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi 

do i ze szkoły w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

L. Druk nr 12- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

M. Druk nr 13- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dyskusja, podjęcie 

uchwały; 

N. Druk nr 14- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

O. Druk nr 15- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- dyskusja, podjęcie uchwały; 

P. Druk nr 16- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Q. Druk nr 17- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

R. Druk nr 18- w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób przeprowadzenia 

oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 roku. 

5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym, dyskusja. 

6. Interpelacje i zapytania. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 c) Przyjecie protokołów: 

 nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 24 stycznia 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 
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Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 nr XXXIV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 nr XXXV/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 1 marca 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Jako pierwszy głos zabrał pan Zbigniew Rejbo. Zapytał pana Wójta jakie Gmina ma plany 

odnośnie budynku po Policji, oraz czy pan Wójt wie co ze sprawą Radka Agatowskiego? 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski odpowiedział, iż budynek będący siedzibą wcześniej siedzibą Policji             

i teren przy nim należy już do Gminy. Fakt ten cieszy, ponieważ jest to kawałek ziemi w ładnym 

miejscu. Gmina jednak przez 3 lata nie może tego sprzedać. Pan Wójt dodał, że na razie zamieszkała 

tam osoba, która pełni obowiązki gospodarza tego obiektu oraz, że na razie nie wie co z tym dalej 

zrobić. Po tych słowach Wójt odniósł się do sytuacji Radka. Powiedział, iż sprawa 

najprawdopodobniej skończy się pomyślnie. Problemem jest stwierdzenie czy Radek jest poczytalny. 

Biegli na razie uznali, że tak. Przeprowadzone jednak zostaną nowe badania. Wszystko idzie                     

w dobrym kierunku. 

Radny Andrzej Basarab dodał, że broni go pan Rudnicki. Zakwestionował decyzje biegłych 

stwierdzającą, że Radek jest poczytalny. Został więc ponownie zbadany i te decyzje mogą być                 

dla niego korzystne. Radny dodał, iż rozum Radka zatrzymał się na poziomie dziecka z przedszkola. 

Na koniec powiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku i Radek jeszcze przez świętami wyjdzie. 

 Jako kolejny głos zabrał pan Jerzy Osior. Poruszył temat tzw. ośrodka zdrowia. Stwierdził,             

że sprzedaż dwóch czy trzech lokali z tak dużego obiektu jest sabotażem. Zapytał czy nie lepiej byłoby 

wykorzystać możliwości jakie ma aparat gminy? Zaproponował, aby nagłośnić tę sprawę w prasie. 

Może kupi to ktoś pod klinikę- na miejsce w szpitalu czeka się po kilka miesięcy, brakuje łóżek. 

Dodał, że gmina może na tym jeszcze zarobić. Zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę z tego, iż najpierw 

trzeba byłoby doprowadzić budynek do odpowiedniego stanu. Uznał, iż sprawa będzie zupełnie 

inaczej wyglądała kiedy będzie można powiedzieć, że robiono coś, aby utrzymać ośrodek. Następnie 

pan Osior powiedział, że wkrótce rozpoczną się prace nad zejściami na plażę. Zapytał czy nie dobrze 

byłoby zrobić przy każdym zejściu monitoring jak przy Domu Kultury? Stwierdził, iż podniesie                

to atrakcyjność naszej miejscowości. Dodał, że po drugie należałoby również postawić ławki. Turyści 

wychodząc z plaży nie mają gdzie usiąść, aby oczyścić stopy i założyć buty. Na koniec stwierdził,             

że jest to fajna sprawa i nieduży koszt. 
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Wójt odpowiedział, że co do ośrodka zdrowia to właśnie w tym kierunku się zmierza. Rozpoczął               

od tego, iż właściwie nie ma już czegoś takiego jak ośrodek zdrowia, jest to nazwa potoczna. Teraz są 

przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, szpitale i kliniki. Następnie wyjaśnił, że celem jest 

zachowanie funkcji tego obiektu. Decyzje co robić z tym dalej muszą być poprzedzone zgodą Rady. 

Wójt musi najpierw zapytać, a potem działać. Stwierdził, iż jest to dobry pomysł, aby w prasie 

nagłośnić sprawę, może w specjalistycznej medycznej. Może ktoś się zainteresuje. Następnie pan Wójt 

odpowiedział na sugestię mieszkańca dotyczą ławek i zejść na plażę. Powiedział, że postawienie 

kamer nie zachowa przez wandalizmem. W naszej Gminie kilkakrotnie dokonano kradzieży ławek               

i nie odzyskano ich. Teraz trzeba kupić nowe, i tak w kółko. Ponadto problem jest z koszami. Są one 

notorycznie niszczone przez ludzi wracających z dyskoteki. Pan Wójt poinformował, że przeprowadził 

rozmowę z Komendantem i poprosił, aby wzmożyć patrole w te dni. Po tych słowach Wójt dodał,              

iż monitoring to fajna sprawa, jednak nie uchroni przed wandalizmem. Pojawił się pomysł,                    

aby kamerkę przy GOK-u przenieść w inne miejsce. Zainstalowanie każdej kamerki to nowe koszty. 

Dodał, że jeśli już, to myślał o monitoringu ulic. Na koniec stwierdził, że cenne są takie uwagi                      

i pomysły, i zaprosił mieszkańców na rozmowy do biura. 

Pan Osior ponownie zabrał głos. Stwierdził, że Policja i karanie to działanie na skutek, warto jednak 

wychowywać od podstaw. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady. Powiedział, aby szkoła 

bardziej się tym zajęła, bardziej położyła nacisk na edukacje w tym zakresie. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż szkoła czyni wszelkie starania, aby tak było. Jednak życie jest 

jakie jest. Tak bardzo jak rodzice mogą dotrzeć do swoich dzieci nie może nikt bardziej. Na koniec 

dodał, że szkoła robi co może, ma jednak ograniczone możliwości. 

 AD. 3 PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

A. Druk nr 1- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy pani 

Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA 

 Radna Anna Britzen zapytała o par. 750. Poprosiła o szerszą informację odnośnie 

imprezy „ustrońskie wariacje rybne”. 

Wójt odpowiedział, że nie ma dziś pani Urszuli Czachorowskiej w pracy, ona opowiedziałaby             

o planie imprezy. Dodał, iż odpowie na to pytanie na piśmie. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż impreza szczegółowo omawiana była na Komisji 

Budżetu. 

Radna Britzen odparła, że nie jest członkiem Komisji Budżetu i również chce wiedzieć coś 

więcej o tej imprezie. 

Przewodniczący wyjaśnił, że nie o to chodziło. Tylko poinformował, że było to omówione             

na Komisji. Pan Wójt wyczerpującą odpowie na piśmie na pytanie. 
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 Radny Stefan Dymański zauważył, iż w projekcie zapisane są środki na wykonanie 

dokumentacji na termomodernizacje przedszkola. Zapytał czy zbliża się jakiś projekt i będzie 

można starać się o dofinansowanie? 

Pan Wójt wyjaśnił, że tak, i z tego względu chce dokonać analizy, wykonać audyt 

energetyczny. Zostały dwa lata na to, aby starać się o środki na termomodernizację obiektu 

użyteczności publicznej. Dodał, iż powinno to być zrobione już dawno. Trzeba się 

przygotować, aby od razu aplikować gdy pojawi się projekt. 

Radny zapytał czy pan Wójt może powiedzieć bliżej z jakiego programu? 

Wójt odparł, że być może z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, może ze Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty lub Lokalnej Grupy Rybackiej. Trzeba zobaczyć, który 

program będzie zakładał większe dofinansowanie. 

 Radna Britzen zapytała o dział 900 dot. wysypiska śmieci. 

Pan Grzegorz Czachorowski odpowiedział, że wysypisko śmieci jest zamknięte. Wydano 

decyzję, iż z dniem 31.12.2012 r. nie można dostarczać tu odpadów. Dodał, że Gmina zamierza 

aplikować o środki na rekultywację. 

Wójt poinformował, iż wniosek został już złożony. 

Pani Skarbnik dodała, że aplikuje się także o koszty poniesione na rekultywację od 2007 r. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013- 2025- 

przedstawiła Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 
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Uchwała nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 2013- 2025 została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

C. Druk nr 3- w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości- 

przedstawiła pani Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/231/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Ustronie Morskie nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

D. Druk nr 4- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- przedstawiła pani Wiesława Świecka Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/232/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

E. Druk nr 5- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznanie pierwszeństwa              

w nabyciu lokalu użytkowego- przedstawiła pani Wiesława Świecka Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA 

 Głos zabrał Radny Stefan Dymański. Powiedział, że chce się wypowiedzieć w stosunku 

do tych dwóch uchwał dotyczących budynku ośrodka zdrowia. Poinformował, iż od początku 

jest przeciwnikiem sprzedaży lokali w tym budynku. Obiekt ten położony jest w centrum 

miejscowości. Kilka miesięcy temu Wójt senior i mieszkańcy wyrazili swoje niezadowolenie 
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wobec pomysłu sprzedaży. Radny dodał, iż w sercach wszystkich utkwiło jak budynek ten był 

budowany. Stwierdził, że rozsądek podpowiada mu, iż powinien być to obiekt użyteczności 

publicznej. Zawsze był i powinien być dla ludzi. Następnie Radny Dymański powiedział,                  

że dobry gospodarz zagospodaruje to co niepotrzebnie stoi puste i niszczeje, a może przynosić 

zyski. Gmina potrzebuje lokali na powiększenie biblioteki, na organizację sali tradycji. Teraz 

nie ma to środków, ale za parę lat będzie to koniecznością. Na koniec Radny uznał, że sprzedaż 

poszczególnych pomieszczeń zemści się w przyszłości. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo w tej sprawie                   

od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Ustronie Morskie „Nasza Gmina”, Związku 

Żołnierzy Wojska Polskiego Ziemi Kołobrzeskiej oraz Koła Ligi Obrony Kraju. Wypowiadają 

się oni negatywnie odnośnie sprzedaż lokali w budynku tzw. ośrodka zdrowia podając 

argumenty, które przytoczył pan Stefan Dymański. Ponadto wpłynęło również pismo                  

od stowarzyszenia „Pomorze”, które wskazuje, iż zasadnym jest, aby główna część pozostała 

we własności gminy, i pozytywnie opiniuje sprzedaż niezagospodarowanego lewego skrzydła. 

Także stowarzyszenie „Sami Swoi” przekazało do Urzędu pismo. Wydaje pozytywną opinię co 

do sprzedaży lewego skrzydła budynku. 

Wójt Gminy powiedział, iż decyzja jest trudna. Dodał, że analizował to z kierownikami 

jednostek gminnych i z radnymi. Prowadzona była szeroka dyskusja. Lewe skrzydło budynku 

od 20 lat stoi puste. Można byłoby coś tam zrobić, ale za co i czemu ma to służyć. Dodał,              

iż mamy wiele pomieszczeń, które się są do końca wykorzystywane. Utrzymywanie zbędnych 

obiektów jest niepotrzebne. Wójt powiedział, że chce pokazać, iż obiekt tzw. ośrodka zdrowia 

będzie działał z funkcją publiczną. Niezagospodarowana część dalej będzie niszczała, jak się 

czegoś tam nie zrobi. Dodał, iż nie chce wyzbyć się wszystkiego. Pozostaną pomieszczenia 

zajmowane przez GOPS, TPD itp. Wpływy z czynszów są niewielkie. Nie można ich podnieść, 

bo wtedy najemcy uciekną. Nie wytrzymają takiego obciążenia wiedząc, że to w co inwestują 

nie jest ich. Następnie pan Wójt poinformował, że funkcja publiczna budynku pozostanie, 

ponieważ takie są zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, i nie zmienią się. Dodał,             

iż pojawił się pomysł utworzeniu tu hospicjum. Jednak piwnica nie nadaje się do tego,                

aby przebywali tam chorzy ludzie. Na koniec stwierdził, że budynek jest pięknie położony,           

ale jest budowlą trudną do zagospodarowania. 

Jako kolejny głos zabrał Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. Dodał, iż strona, która wyraziła chęć 

wykupu lewego skrzydła budynku chce wykorzystać to na działalność typowo prozdrowotną. 

Przynajmniej tak to wygląda na dzień dzisiejszy. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za”, 5 „przeciw” i 1 „wstrzymuje się”. 
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Uchwała nr XXXVI/233/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznanie pierwszeństwa w nabyciu lokalu 

użytkowego została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

F. Druk nr 6- w sprawie zbycia lokalu użytkowego- przedstawiła pani Wiesława Świecka 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

DYSKUSJA 

 Jako pierwszy głos zabrał Radny Tomasz Stanisławczyk. Powiedział, że dopiero ta 

uchwała dotyczy niezagospodarowane skrzydła budynku ośrodka zdrowia. Następnie zwrócił 

się do Radnego Dymańskiego słowami, iż dobry gospodarz już dawno by to zagospodarował. 

Dodał, że mieliśmy dobrego gospodarz oraz, iż uważa, że obecny Wójt chce postąpić 

właściwie. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniami czy dobry gospodarz 

czy nie. Zauważył, iż Radny Stanisławczyk powiedział, że dobry dawno by to zagospodarował. 

Zaznaczył, że czekało to na termomodernizację. Tylko logiczny ciąg zdarzeń może 

doprowadzić do zamknięcia w ogóle tego dla mieszkańców. Dodał, że to Radny Dymański 

miał na sercu i na myśli. 

 Radna Wioletta Tomoń zapytała czy Radni nie powinni myśleć o przyszłości? Czy nie 

powinni patrzeć na czynnik społeczny, a nie na Wójta? Powiedziała, że poprzednia kadencja 

zdecydowała się na termomodernizację. Radna uważa, że trzeba spojrzeć na to przyszłościowo. 

Radny Stanisławczyk ponownie zabrał głos. Powiedział, iż był w poprzedniej kadencji Rady              

i nie przypomina sobie konkretnych planów co do tego. Ponadto to nie wiązało się                           

z termomodernizacją. 

Radny Dymański odparł, iż trzeba się uderzyć w pierś, że radni tego w poprzedniej tego nie 

zrobili. Powiedział: „to nasza win, to my popełniliśmy błąd”. Radny dodał, że potrzebna jest 

analiza dobrych i złych stron. Nie było tego póki co, były tylko rozmowy. Stwierdził, iż może 

pojawi się argument, który go przekona i zagłosuje „za”. Na stworzenie dokumentacji                    

na termomodernizację poszły duże środki. Po sprzedaży żadne doposażenie i remont nie 

odbędzie się bez wkładu gminy, ponieważ nie wszystko zostanie sprzedane. Radny dodał,                 

że od tego – od analizy, trzeba zacząć, aby cokolwiek dalej robić. Być może pojawi się kiedyś 

program, do którego będzie można ośrodek do termomodernizacji. To i tak nie obędzie się bez 

wkładu gminy. 

Wójt odpowiedział, że nie do końca zgadza się z tym co powiedział Radny. Wyjaśnił,                        

iż w budynku mieszkalnym przy „Ustroniance” mieszkańcy sami zrobili termomodernizację. 

Gmina wyraziła jedynie zgodę, a obciążyło to nas w małym stopniu. Pan Wójt stwierdził,               

że gdyby ktoś to miał w swoich rękach płaciłby podatki i generowałby wpływy do budżetu. 

Dodał, że teraz znów miałby to stać bezczynnie przez wiele lat, bo komuś brakuje dowagi               

do podjęcia decyzji. Na razie uchwała stanowi tylko wyrażenie zgody. Następnie Wójt odniósł 
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się do pomysłu utworzenia tu strzelnicy, który pojawił się w piśmie od stowarzyszenia „Nasza 

Gmina”. Uznał, iż jest to absurd. Aby zrobić coś takiego trzeba mieć pozwolenia i wiele 

uzgodnień. Poza tym strzelnica znajduje się w Kołobrzegu, nie jest więc aż tak oddalona.              

Pan Wójt dodał, że po co tworzyć następne obiekty do utrzymania skoro jest wiele miejsc,                 

w których można się spotkać. Gdyby były środki można byłoby coś z tym zrobić. Ale skoro ich 

nie ma to przecież nie może to tak stać przez następne 20 lat. Za użytkowanie budynku w celu 

medycznym pozyska się środki z podatku. Nie będą to małe kwoty. Na koniec stwierdził,            

iż na tę sprawę trzeba patrzeć jakby się gospodarzyło na własnym podwórku. 

Sekretarz Gminy dodał, że żadne stanowisko z punktu widzenia ekonomicznego się nie 

pojawiło. Przedstawiono jedynie inne piękne rozwiązania wiążące się z generowaniem 

niemałych kosztów. Gminy nie stać na tworzenie kolejnych wymagających utrzymania miejsc. 

Następnie pan Sekretarz stwierdził, iż środki ze sprzedaży biletów w izbie pamięci czy                    

w strzelnicy nie pokryją kosztów. Takie coś może się sprawdzić w dużym mieście, u nas nie. 

 Radna Britzen powiedziała, że zgadza się z Radnym Dymańskim. Dodała, iż pan 

Sekretarz przedstawił aspekt ekonomiczny, zapytała: „a gdzie aspekt społeczny”? Sprzedaży 

dokona się tylko raz. Radna poinformowała, że potrafiłaby się przekonać do sprzedaży gdyby 

mowa była o całości. Jeśli tylko część to i tak Gmina ponosić będzie koszty. 

Wójt stwierdził, iż pani Ania powiedziała to o czym On mówił od dawna, a na co Rada nie 

przystała. Następnie zwrócił się do Radnego Stefana, że widzieli Radni wpf i wiedzą,                 

że do 2024 r. sytuacja budżetu będzie taka jak dziś. To będzie moment kiedy wyjdziemy                  

z długu. Poprosił, aby mówić także o finansach. Pieniędzy brakuje i będzie brakować.                   

Cały czas trzeba dokładać do basenu. Ponadto kończą się gwarancje i napraw trzeba będzie               

dokonywać na własny koszt. Koszty eksploatacji będą rosnąć. Na koniec Wójt wrócił                    

do sprzedaży niezagospodarowanej części budynku tzw. ośrodka zdrowia. Powiedział, że jak 

ktoś to kupi to porządnie to zagospodaruje, zrobi elewację,  tym samym też nas zmobilizuje.  

Na termomodernizację Gmina nie będzie musiała wydać 1,8 mln zł, ale 800 tys. zł. Stwierdził, 

że chciałby, aby tak na to spojrzeć. 

Sekretarz odniósł się do wypowiedzi Radnej Britzen. Powiedział, że stara się być realistą. 

Ekonomia i matematyka są nieubłagalne. Sprzedaż przyniesie dochód nie tylko jednorazowy, 

ale także co roczny w postaci podatku. Kolejne słowa Sekretarz skierował do Radnego 

Dymańskiego. Poprosił, aby być realistami co do budżetu i wpf. Zapytał co sprawi,                    

że do budżetu wpłynie wielomilionowy strumień gotówki? Przez lata Gmina spłacać będzie             

to do czego jest zobowiązana. Czynnik społeczny jest piękną sprawą, jednak w niektórych 

sytuacjach czynnik ekonomiczny jest dominujący. 

Wójt Gminy ponownie zabrał głos. Powiedział, ze doszły Go słuchy, że po co robić boisko                

w Kukini czy plac zabaw w Rusowie. Widoczny jest w tym działaniach aspekt społeczny. 

Stwierdził, że można by z tego zrezygnować, ale nie chce zostawiać mieszkańców wsi, chce 

inwestować wszędzie. Tam gdzie jest możliwość uniknięcia generowania kosztów to trzeba             

to robić. Trzeba mieć priorytety. Dzieci są takie same w Rusowie i w Ustroniu. Dodał,                    

iż chcemy, aby poziom nauczania w naszej szkole był wysoki, więc dokłada się pieniądze              
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do tego. Gdyby były środki to Gmina by zagospodarowała tę cześć budynku. Na dziś jedynym 

sposobem na uniknięcia kosztów jest komercjalizacja. Koszty będą się bilansowały. 

 Kolejnym mówca był Przewodniczący Rady. Poinformował, iż traktuje to jako 

zderzenie dwóch pomysłów. Z jednej strony aspekty ekonomiczne. Coś co stało bezczynnie 

przez 20 lat może znaleźć swoje przeznaczenie, i jeśli sprawdzą się zapowiedzi osoby, która 

złożyła wniosek o sprzedaż, to dalej pełnić to będzie cel publiczny i służyć będzie 

mieszkańcom. Przewodniczący stwierdził, że podobają mu się również pomysły Radnego 

Dymańskiego. Co do strzelnicy, to Przewodniczący zaproponował, aby ten temat poruszyć  

przy budowie hali sportowej. Będzie to obiekt wielofunkcyjny, w którym miejsce dla tego typu 

działalności na pewno się znajdzie. Pan Przewodniczący dodał, że są pomysły, nad którymi 

warto się zastanowić. Obiektów użyteczności publicznej w naszej Gminie jest dużo. Trzeba 

zastanowić się w jaki sposób efektywniej je wykorzystać. Np. orkiestra nie ma gdzie się 

podziać, nie ma gdzie ćwiczyć. Trzeba im pomóc. Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy 

jesteśmy dumni z orkiestry, ale nie widzimy tej drugiej strony. Sytuacja budżetowa na dziś 

jednak jest jaka jest. Pan Przewodniczący uznał, że dobry pomysł dał kiedyś Radny Marek 

Iwańczyk. Zaproponował on, aby środki pozyskane ze sprzedaży tego przeznaczyć na remont 

ośrodka, dostosowanie do wymogów SANEPiD-u. Po tych słowach w związku z tym, iż nie 

było więcej głosów w tej sprawie, Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za” i 6 „przeciw”. 

Uchwała nr XXXVI/234/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie w sprawie zbycia lokalu użytkowego została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

G. Druk nr 7- o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ustronie Morskie                

na 2013 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 
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Uchwała nr XXXVI/235/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

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

podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

H. Druk nr 8- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Południe”- przedstawiła pani Wiesława Świecka 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/236/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/195/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 

października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Południe” została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

I. Druk nr 9- w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z 

dnia 25 października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Ustronie Centrum”- - przedstawiła pani Wiesława Świecka 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/237/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/196/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 

października 2012 roku o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Ustronie Centrum” została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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J. Druk nr 10- w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt                     

na terenie Gminy Ustronie Morskie- przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że powtórzenie, o którym mówił w czasie przerwy Przewodniczący Komisji 

Spraw Społecznych musi zostać, ponieważ w pierwszym punkcie mówi się o zadaniach, w drugim o 

kwotach. Dodał, iż On również zwrócił na to uwagę i przeanalizował to. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych(nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

K. Druk nr 11- w sprawie ustalenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami 

dojeżdżającymi do i ze szkoły w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim- przedstawił pan Grzegorz 

Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

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

Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

L. Druk nr 12- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ustronie Morskie - przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie projekty dotyczące gospodarki odpadami były 

przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji i uzyskały pozytywną opinię. 

DYSKUSJA 
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 Radny Robert Saraban zwrócił uwagę, że Gmina przejęła obowiązek odbierania 

odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości, a zapis par. 9 pkt. 6  w rozdz. 3 sugeruje,     

że przejęto tylko zamieszkałe. 

Pan Dyrektor GOSiR-u odpowiedział, iż jest to słuszna uwaga. Dodał, iż jednak regulamin 

może być w niektórych zapisach elastyczny. Teraz objęci systemem będą wszyscy,                         

a w przyszłym roku niezamieszkałe mogą zostać wyłączone. 

Wójt dodał, iż jest to prawnie dopuszczalne. 

ZAMNKIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

M. Druk nr 13- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,                

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne- przedstawił pan 

Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/241/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

N. Druk nr 14- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności- 

przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 
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Uchwała nr XXXVI/242/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

O. Druk nr 15- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/243/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

P. Druk nr 16- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie- przedstawił pan Grzegorz 

Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Sekretarz Gminy powiedział, iż w projekt wkradł się drobny błąd. W deklaracji w pkt. 5.2. powinna 

być nazwa „miesięczna stawka opłaty za pojemnik”, a nie „stawka opłaty za pojemnik”. 

DYSKUSJA – BRAK 

Radni zagłosowali najpierw nad przyjęciem poprawki: W głosowaniu udział wzięło czternastu 

Radnych. Oddano 14 głosów „za”. Jednogłośnie poprawkę przyjęto. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/244/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Q. Druk nr 17- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi- przedstawił pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Radny Stefan Dymański). 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

R. Druk nr 18- w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Wojewoda Zachodniopomorski nakazał rozstrzygnięcie skargi 

uchwałą. Nieprzyjęcie uchwały nie jest jednoznaczne z rozstrzygnięciem. Przedłożony projekt zakłada 

uznanie skargi za zasadną. Pan Wojewoda wskazywał jednak głosowanie nad odwrotną uchwałą. 

Następnie Przewodniczący poprosił radcę prawnego o uzasadnienie. 

Pani Marta Thiele- Staszewska Adwokat, radca prawny Urzędu wyjaśniła, iż jest to cały czas projekt, 

możemy głosować do skutku, ustawodawca nie nakazuje, aby każdy kolejny projekt był w jakiś 

sposób zmieniany, zależy to od Rady. Propozycja może zostać jednak przyjęta. Można też głosować 

nad odwrotnym projektem, ale łatwiejszym będzie głosowanie nad tą treścią i w przypadku gdy                

ta uchwała nie przejdzie, głosowanie nad projektem zupełnie przeciwnym. Jest to ułatwienie.                   

Na koniec dodała, iż prosi, aby pamiętać, że to cały czas jest projekt, jest to nowa uchwała. 

DYSKUSJA 

 Radna Marzena Molcan powiedziała, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała                           

na posiedzeniach skargę pani Urszuli Różyckiej. Wydano opinię, iż nie został spełniony zapis 

dotyczący wymagania trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej. Poradnik dla instytucji 

pomocy społecznych z lutego 2013 r. jasno wskazuje, że ośrodkiem wsparcia pełniącym pomoc 

społeczną są placówki, które działają w formie półstacjonarnej służące utrzymaniu osoby w jej 

naturalnym środowisku, a w szczególności są to środowiskowe placówki dziennego wsparcia 

dla dzieci i inne. Radna dodała, że trudno więc nie zgodzić się, iż TPD należy do tego typu 

placówek, i nie ma wątpliwości, że pani Poznańska posiadała wymagany staż. 
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ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych (nieobecny Rady Stefan Dymański). 

Oddano 6 głosów „za” i 8 głosów „przeciw”. 

Uchwała nr XXXVI/246/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie rozpatrzenia skargi pani Urszuli Różyckiej na sposób przeprowadzenia                              

oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Ustroniu Morskim nie została podjęta. 

 AD. 4. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ                

W 2012 ROKU 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała sprawozdanie – kopia stanowi załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

 AD. 5. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

DYSKUSJA 

Pisemna informacja stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

DYSKUSJA 

 Radny Robert Saraban zapytał o trzy spotkania: Walne Zgromadzenie Wspólników 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 27.03.2013 r., w dniach 18-20.03.2013 r. 

posiedzenie Komisji sejmowej Infrastruktury w Warszawie oraz spotkanie z Dyrektorem 

Urzędu Morskiego w Słupsku 13.03.2013 r. 

Wójt odpowiedział, że spotkanie 27 marca dotyczyło budżetu, podjęto kilka uchwał. 

Przewodniczący dodał, iż z istotnych dla nas spraw omawiana była ścieżka rowerowa. Poza 

tym podjęto szereg uchwał dotyczących innych obszarów działalności związku. 

Następnie pan Wójt wyjaśnił, że spotkanie z dnia 13 marca dotyczyło inwestycji: dokończenia 

ostróg w Sianożętach i refulacji brzegu morskiego. Chodzi tu głównie o plażę od ul. Okrzei. 

Do dyspozycji mamy 2,5 mln zł. Do 20 czerwca inwestycja ma zostać zakończona. Być może 

inwestycja przesunie się do lipca, ale to nic, ponieważ najważniejsze, że będzie plaża. Po tych 

słowach pan Wójt przeszedł do omawiania kolejnego spotkania- posiedzenie komisji 

sejmowej. Chodzi tu pulę 70 mld euro w budżecie na lata 2013-2020, które będą rozdzielane 

na zadania. Komisja ma wpływ na rozdanie, wydaje opinię. Na posiedzeniu Generalna 

Dyrekcja Dróg i Autostrad przedstawiła pomysł połączenia dróg S6 i S11. Bardzo licznie              

na komisji reprezentowana była południowa część naszego województwa.                                   
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Wójt poinformował, że także zabrał głos na tym posiedzeniu. Powiedział, iż nasz region jest 

zaściankiem, że jest biała plamą jeżeli chodzi o drogi. Stwierdził, że 20 mld euro 

wystarczyłoby, aby wprowadzić ten plan w życie. Dodał, że to połączenie ma sens. Ponadto 

na posiedzeniu pan Wójt rozmawiał z Dyrektorem GDDiA w sprawie naprawy S11                   

na odcinku do Tymienia. Pan Dyrektor zapisał sobie ten problem i obiecał to zrobić.                   

Na koniec swojej wypowiedzi Wójt powiedział, że cieszy się, że ich wysłuchano. Zaznaczył, 

iż reprezentanci stowarzyszenia S11 nie pojechali na komisję, aby politykować, ale po to,             

aby „pokazać swoje żale”. Zapowiedziano kolejne spotkania. Dodał, że cieszy się, że jest                

w tym zespole i mógł być na tym posiedzeniu. 

 Radny Marek Rojek zapytał czy są wyznaczone jakieś terminy wykonania placów 

zabaw i kto wygrał przetarg? 

Wójt odpowiedział, iż termin to przełom maja i czerwca, na pewno przed sezonem. Dodał,           

że nie pamięta nazwy firmy, ale pochodzi ona ze Szczecina. Stwierdził, iż cieszy się, że to 

powstanie, oraz że będzie musiał poprosić sołtysów, aby mieli oko na te place. 

 Pan Mirosław Mitkowski Sołtys Wsi Rusowo powiedział, że ma trochę pretensje co do 

tego co dzieje się wokół drogi S11. Rolnicy nie są powiadamiani o tym, które pola będą 

zabierane. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż cała procedura idzie zgodnie z ustawą. Wszelkie działania 

wywłaszczenia i wypłaty odszkodowania rozpoczną się dopiero, gdy zostaną zabezpieczone 

środki. Nie można niczego robić w połowie. Trzeba poczekać na środki. Wójt poinformował 

także, że po otrzymaniu gdy odpowie się, że się zgadza w ciągu 14 dni to należy się większe 

odszkodowanie o jakieś 5 do 10%. Jest to korzystne. 

Pan Mitkowski stwierdził, że nie wie czy to jest korzystne jak dzielą gospodarkę na pół. 

 AD. 6 I 7. INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

 Przewodniczący Rady jako pierwszemu udzielił głosu panu Arturowi 

Baranowskiemu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, który poprosił o możliwość 

przedstawienia w postaci prezentacji multimedialnej sprawozdania z działalności GOK-u w 

2012 roku (wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 Radny Tomasz Stanisławczyk zapytał czy w najbliższej przyszłości nie można 

by rozważyć rozszerzenia parkingu przy Urzędzie Gminy? Przypomniał, że kiedyś pojawił się 

pomysł utworzenia parkingu na placu za Urzędem. Następnie Radny poprosił, aby rozważyć 

taką ewentualność. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że gdy tylko stopnieje śnieg rozpoczną się prace na drodze 

obok Urzędu i przy tej okazji na mocy porozumienia zostanie także utwardzony plac tu przy 

budynku sali konferencyjnej, banku i Policji. Będzie to służyć jako parking, na razie bez 

polbruku, ponieważ nie ma na to pieniędzy. Wykonanie parkingu za Urzędem będzie dosyć 

kosztowne, dlatego trzeba to odłożyć w czasie. 
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 Radna Wioletta Tomoń powiedział, iż ścieżka pieszo- rowerowa do Podczela 

jest uczęszczana przez samochody osobowe i ciągniki. Ścieżka przez to się zapada i „stoi             

na niej woda”. Radna poprosiła, aby ponownie rozważyć możliwość postawienia bloków. 

Sekretarz odparł, że na niektórych odcinka ścieżki trzeba pozwolić na ruch samochodów.              

W pozostałych punktach były blokady, zostały jednak usunięte, ponieważ wpływały pisma,     

w których wskazywano na incydenty gdy na nieoświetlonych odcinkach ludzie wchodzili              

na nie lub wjeżdżali rowerem kalecząc się. Zdecydowano więc o zdjęciu blokad.                        

Z ich ponownym zainstalowaniem wiąże się ryzyko. Dodał, iż mamy już dwie sprawy sądowe 

w związku z wypadkami. Następnie pan Sekretarz odniósł się do wody na ścieżce. 

Powiedział, iż trzeba poczekać aż skończy się zima. 

Pan Czachorowski Dyrektor GOSiR-u dodał, że ścieżka była budowana na naprawdę mocnej 

podbudowie. Poza tym budowana była w okresie zimowym. Tak szybko się nie popsuje. 

 Radna Agnieszka Makowska powiedziała, że skoro II etap budowy ul. Polnej 

nie będzie na razie realizowany to prosi, aby w bieżących remontach dróg wziąć pod uwagę 

kilka niebezpiecznych dziur, które się na niej znajdują. 

Sekretarz potwierdził, iż jest ryzyko, że dalej to nie będzie robione. Wyjaśnił, że doszło do 

komplikacji sprzedaży nieruchomości, z środków których miała być sfinansowana ta droga. 

Najprawdopodobniej będzie to realizowane w roku przyszłym. Dodał, iż wkrótce ogłoszony 

zostanie przetarg na remonty dróg. 

 AD. 8. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady życzył wszystkim zdrowych, pełnych rodzinnego nastroju i 

pogodnych Świąt Wielkanocnych, po czym zamknął XXXVI Sesje Rady Gminy Ustronie 

Morskie. 

Czas trwania: 8
30

 – 12
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Siwińska 


