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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2013  

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXVII Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie oraz powitał wszystkich zgromadzonych. 

 b) Przewodniczący stwierdził quorum – w sesji udział wzięło czternastu Radnych 

(nieobecny Radny Marian Bedus) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 c) Przyjecie protokołu nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały  

C. Druk nr 3- w sprawie ustalenia sposobu uregulowania odszkodowania za drogi - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie 

Ustronie Morskiego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 

w strefie oraz określenia sposobu pobierania opłat - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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E. Druk nr 5- w sprawie rozpatrzenia skargi p. Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący Rady poinformował, iż nastąpią zmiany w porządku obrad, po czym 

odczytał proponowane zmiany: 

1) rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia 3- letniego 

programu wspierania rodziny w Gminie Ustronie Morskie na lata 2013- 2025, 

2) rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody                      

na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, 

3) rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości                  

w drodze bezprzetargowej, 

4) wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały – druk nr 3 – w sprawie ustalenia 

sposobu uregulowania odszkodowania za drogi polegającej na zamianie w par. 1 słowa 

„uregulowania” na słowo „zapłaty”, 

5) wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały – druk nr 1 – w sprawie zmian                   

w budżecie gminy na rok 2013 polegającej na zabezpieczeniu w budżecie  środków w kwocie 

37 795 zł w związku z przystąpieniem Gminy Ustronie Morskie do projektu wspierającego 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów 

funkcjonalnych tj. „Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego na podstawie wstępnie 

zdiagnozowanych zależności pomiędzy nadmorskimi gminami: Miasto Kołobrzeg, Gminą 

Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie Morskie (radni zaopiniowali niniejsza zmianę na wspólnym 

posiedzeniu komisji), 

6) wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały – druk nr 4 – w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Ustronie Morskiego, wysokości stawek 

opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz określenia sposobu pobierania 

opłat, 

7) udzielenie głosu Staroście Kołobrzeskiemu panu Tomaszowi Tamborskiemu                       

i podpisanie umowy o dzierżawę plaży. 

Uwag do porządku obrad oraz do zaproponowanych zmian nie było. 
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Porządek obrad po zmianach: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołu nr XXXVI/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r. 

d) zabranie głosu przez Starostę Kołobrzeskiego, podpisanie umowy. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Przedstawienie projektów uchwał: 

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

uchwały; 

B. Druk nr 2- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały  

C. Druk nr 3- w sprawie ustalenia sposobu uregulowania odszkodowania za drogi - 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie rozpatrzenia skargi p. Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie uchwalenia 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny          

w Gminie Ustronie Morskie na lata 2013-2015- dyskusja, podjęcie uchwały; 

F. Druk nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 7- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej- dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

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

5. Interpelacje i zapytania. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie sesji. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
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 d) Przewodniczący Rady oddał głos panu Staroście. 

Pan Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski rozpoczął od tego, że dziś nastąpi 

sfinalizowanie umowy dzierżawy plaż. Z projektu umowy zostały wyłączone tereny, które 

przez Gminę są niechciane. Poinformował, iż tymi terenami zarządzać będzie Starostwo. 

Nastąpi ich usunięcie z ksiąg wieczystych Urzędu Morskiego. Pan Starosta dodał, że umowa 

zawarta zostanie na okres trzech lat. Gmina Ustronie Morskie jako jedna z trzech gmin 

podpisze tę umowę. Na koniec stwierdził, że jest to upoważnienie do legalnego 

funkcjonowania na plażach przez gminę przez okres trzech lat. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, iż niektóre zapisy umowy były 

dla nas mało zrozumiałe, ale doszło do porozumienia w tych kwestiach. 

Starosta Kołobrzeski ponownie zabrał głos. Powiedział, że bardzo chętnie przyjeżdża                  

do Gminy Ustronie Morskie. Poinformował, iż dostał zaproszenie na majówkę i chętnie 

weźmie udział w organizowanych imprezach. Dodał, że po podpisaniu umowy zostanie 

jeszcze na chwilę na Sesji w razie jakichkolwiek pytań. 

Wójt podziękował panu Staroście za dofinansowanie wozu strażackiego. 

 Po tych słowach nastąpiło podpisanie umowy. Po zakończeniu formalności Starosta 

powiedział, że dziękuje za podpisanie umowy, oraz dodał, iż czeka na pytania. 

 Jako pierwszy głos zabrał Radny Tomasz Stanisławczyk. Zapytał o ulicę Polną: kiedy 

będzie realizowany dalszy jej etap? Dodał, że po zimie wymaga ona remontu. 

Pan Tamborski odpowiedział, iż nie będzie ona na razie remontowana. Zostanie ona zrobiona 

w całości i oddana na rzecz Gminy. Wyjaśnił, że nie wiadomo jak będą przeprowadzone 

„schetynówki” na rok 2013, czy tych środków trzeba będzie wyłożyć więcej. Następnie pan 

Starosta zapewnił, że w roku 2014 zostanie ona zrealizowana. Gmina przejmie drogę już 

wyremontowaną. 

Radny zapytał co z dziurami, które na niej są? 

Starosta odpowiedział, że dziury zostaną zrobione. Za dwa/ trzy tygodnie będzie                      

to załatwione. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odparł, iż pojawiła się prośba o pomalowanie znaków. 

Wyjaśnił, że dopiero po majówce zostanie to zrobione. Wszystkie te nierówności zostaną 

wykonane. 

 Radna Anna Britzen zabrała głos jako kolejna. Powiedziała, że decyzją lub 

pozwoleniem zezwolono na przejazd po drogach ciężkiego sprzętu biorących udział                    

w pracach budowy wiatraków. Zapytała czy ta umowa zawierała zapisy, że muszą oni 

zapłacić za szkody? 

Pan Tamborski wyjaśnił, że zawsze stawiany jest znak o ograniczeniu do ośmiu ton. Dodał,               

iż zawsze jak jest coś robione to oczekuje się potem naprawy drogi. Powiedział, że nie jest 
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pewien czy takie zapisy zostały ujęte, musi sprawdzić jak to zostało uregulowane                          

w przypadku Gminy Ustronie Morskie. Prawdopodobnie po zakończeniu budowy drogi 

zostaną naprawione. Zaznaczył jednak, iż nie wie tego dokładnie. 

Radna stwierdziła, że jest to bardzo ważne, ponieważ pobocza są porozjeżdżane, a zbliża się 

sezon, a jest to główna trasa turystów z Poznania. 

Starosta powiedział, że jutro da odpowiedź. 

Radna poinformowała, iż rozmawiała na ten temat z innymi firmami i dowiedziała się,             

że za to płaci się duże kary bądź przekazuje się środki finansowe na straż pożarną lub szkołę 

w danej gminie. Dodała, że jako gmina mamy już doświadczenie z budowy wcześniejszych 

wiatraków, w przypadku których po zakończeniu prac dróg nie naprawiono. Ewentualnie 

tylko część usterek była naprawiana. 

Pan Tamborski powiedział, że to nie jest tak, że za daną kwotę wszystko zrobią, albo zrobią 

źle i droga za rok czy dwa znowu będzie do naprawy. 

Radna Britzen odparła, iż Zarząd Dróg Powiatowych remontował już tą drogę, ale załatano 

tylko co drugą dziurę. Od tych dziur jednak idą następne. Prace wykonane są tragicznie. 

Pan Starosta odpowiedział, że jest pewna grupa ludzi i wszyscy do danej daty chcieli mieć 

załatane dziury. Dlatego łatano tylko te największe. 

Radna stwierdziła, że jest marnotrawstwo pieniędzy. 

Radny Andrzej Basarab uznał, iż nie da się zrobić wszystkiego. Trzeba być cierpliwym. 

Dodał, że budowa wiatraków przyniesie na pewno jakieś pieniądze do budżetu gminy. 

Powtórzył, że trzeba być cierpliwym. 

Starosta powiedział, iż nie ma sensu teraz tego robić, bo i tak to rozjadą, skoro dalej trwa 

budowa. 

 Radny Mirosław Szymanek wrócił do podpisanej umowy dzierżawy plaż. Zapytał             

czy współpraca dotyczy tylko i wyłącznie plaż i czy to świadczenie jest płatne? 

Pan Starosta odpowiedział, iż płatność jest minimalna i wynosi 100 zł za 1 ha rocznie. 

Obszary leśne, zalesione i Bagicz zostały wyłączone z opłat, tj. ok. 50% obszaru. W sumie 

rocznie jest płacone 1 500 zł. Z tego 75% trzeba oddać do Skarbu Państwa. Dodał, że w tym 

roku kwota ta jest mniejsza, ponieważ obejmuje jedynie pół roku. 

Radny zapytał także jaki jest podział kompetencji pomiędzy Starostwem, a Urzędem 

Morskim? 

Starosta wyjaśnił, że Urząd Morski wydaje opinię, a Starostwo zgodę odnośnie wszelkich 

działań. Dodał, że plaży jako samego piasku nie opłaca się dzierżawić na długi okres. 
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 Radny Stefan Dymański zapytał czym zajmuje się Rada ds. Gospodarki Morskiej? 

Pan Starosta Tomasz Tamborski odpowiedział, iż chce, aby tą Radę reprezentowało dwóch 

lub trzech radnych z danych gmin, wójt bądź jego zastępca, przedstawiciele Urzędu 

Morskiego i przedstawiciele Zarządu Morskiego. Następnie poinformował, że pojawił się 

pomysł połączenia Ustronia i Kołobrzegu tramwajem wodnym. Do tego służyć ma ten organ. 

Kiedyś powstanie, ale na razie temat ten ucieka. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym punkcie i przeszedł do dalszej realizacji 

porządku obrad. 

 AD. 2 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Pan Piotr Skopowski zapytał ile hektarów terenu zawartych jest w umowie, która dziś 

została podpisana? 

Starosta Kołobrzeski odpowiedział, że 30 ha, co stanowi 50% całości. 

 Przewodniczący Rady powiedział, iż nie informował jeszcze Rady o ustaleniach                  

i pomysłach dotyczących Rady ds. Gospodarki Morskiej. 

Pan Starosta odparł, że uważa, iż pomysł z tramwajem wodnym jest kapitalny, po czym 

podziękował za rozmowę, życzył zgromadzonym wszystkiego dobrego i opuścił salę obrad. 

 Jako kolejny głos zabrał pan Ryszard Sochacki. Powiedział, że ma uwagę do uchwały 

nr XXXVI/240/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku                  

na terenie Gminy Ustronie Morskie. Zapytał jak rozdział III. tej uchwały ma się do zapisów 

uchwały nr XXXVI/245/2013 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? Czy Gmina ma obowiązek zakupu tych 

śmietników skoro z innych uchwał wynika inne zagospodarowanie?  Pan Sochacki dodał,             

iż interesuje go sposób segregacji. Chce wiedzieć co należy wrzucać do danych pojemników, 

a czego nie, co zrobić z poszczególnymi rodzajami śmieci. Stwierdził, że chce segregować 

odpady, ale pojemnik 120 l jest mu niepotrzebny. Teraz żąda się od niego 480 l. Zapytał gdzie 

ma postawić te wszystkie pojemniki? Zaproponował podział na odpady biodegradowalne                 

i nie, lub recyklingowe i nie. Mieszkaniec zapytał także co ma zrobić z opadami zwierzęcymi 

typu kości? 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że temat segregacji nie jest tematem prostym. To będzie 

wielka lekcja dla nas. Zaznaczył, że mówi o osobach, które zdecydują się na segregację. 

Pan Sochacki odparł, iż ustawa miała zachęcić ludzi do segregacji, a nie zniechęcać. 

Sekretarz w odpowiedzi zaprosił mieszkańców do Urzędu w celu odbycia tego typu rozmów. 

Osoby odpowiedzialne za poruszone kwestie wszystko wyjaśnią. Ponadto Sekretarz dodał,               

iż Wojewoda wskazał poprawki w uchwałach. Urząd musi się z nimi dokładnie zapoznać. 
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Uchwały zostały podjęte dość późno i kampania promocyjna także ruszyła późno. 

Najważniejsze jest złożenie deklaracji. Sekretarz wyjaśnił, że Urzędowi zależało na drugiej  

kampanii edukacyjnej, nie mającej wpływu na deklarację. Cała obsługa podatku musi być 

przygotowana już w czerwcu. Dodał, że dziś otrzymał od Prezesa Zieleni Miejskiej pełen 

pakiet informacji odnośnie segregacji. Wszyscy są tym obarczeni. 

Wójt Gminy powiedział, że nikt nie wie wszystkiego. Nikt do tej pory tak na prawdę nie 

segregował śmieci, poza nakrętkami od butelek. Stwierdził, iż my mamy ponadto problem, 

ponieważ występuje u nas sezonowość. Ludzie w lato nie będą mieli czasu tego segregować 

po wczasowiczach. Pan Wójt dodał, że trzeba zacząć się tego uczyć. Poinformował, że chce 

także w szkole wprowadzić edukację o śmieciach. Następnie Wójt odniósł się do wielkości 

pojemników. Powiedział, iż wszystko wyjdzie w praktyce, wszyscy będą się uczyć,                        

a samorząd ma dodatkowo robotę administracyjną. Na koniec uznał, że każdemu tak samo jak 

Jemu, wygodniej jest wrzucić wszystko do jednego kubła. 

 Pan Piotr Skopowski ponownie zabrał głos. Przypomniał, że na początku mówione 

było, iż każdy mieszkaniec sam będzie musiał zorganizować sobie pojemniki jakie chce.             

Nie było mowy o przymusie kupna jednakowych. 

Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska wyjaśniała, że zamiarem było przeniesienie 

kosztów na mieszkańców, wtedy mieszkańcy mieli by prawo kupić pojemniki jakie chcą. 

Jednak pojemniki zakupione będą jednakowe dla wszystkich, o takich samych parametrach 

danej firmy, która wygra przetarg. Pojemniki zakupione osobiście mogą nie zostać 

wykorzystane, ponieważ będą miały inne parametry. Dodał, iż Gmina oddaje 50% kosztów. 

Ma nadzieję, że pojemniki będą tanie. Ponadto wyjaśniła, że Gmina chciałaby, aby śmieci 

były wywożone raz na dwa tygodnie dlatego są większe kosze. Jeśli ktoś pomiesza śmieci 

przy segregacji to naliczana będzie wtedy większa stawka. 

Pan Sekretarz powiedział, iż stawka, która została wybrana przy segregacji była podyktowana 

tym, że będzie motywująca do segregacji. Dzięki temu, że obowiązują jednakowe pojemniki 

mamy 50% dofinansowania ich zakupu. 

Wójt dodał, że rzeczywistość jest taka, że jeśli ludzie dołożą do tych pojemników to będą                

o nie dbać. 

 Pan Ryszard Grala był kolejnym mówcą. Stwierdził, że błąd popełniono już                      

na początku. Ludzie nie wiedzą co jak wypełnić. Zapytał, że skoro produkuje raptem cztery 

słoiki jako śmieci szklane, to po co mu teraz duży kubeł? Dlaczego tworzy się nowe rzeczy? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż informacje wprowadzane są zgodnie z wytycznymi. 

Wójt powiedział: „a jak jest w Niemczach?” 

Pan Grala powiedział, że jeśli jest napisane, że nie wrzucać reklam to się nie wrzuca,                  

bo grozi za to 100 euro kary. Dostaje się torebkę, żeby nie nosić toreb plastikowych. 

Mieszkaniec stwierdził, iż trzeba wszystkich jasno poinformować o zasadach i regułach, a nie 

przesyłać nieczytelne, źle wydrukowane regulaminy, to wszystko.  
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Sekretarz Gminy odparł, iż zgadza się, że niektóre egzemplarze regulaminu mogły się być 

mniej czytelne, mogły zdarzyć się wpadki przy drukowaniu. Przy produkcji tysiąca 

egzemplarzy ciężko to wyłapać. Dodał, że w efekcie tego wszystkiego pojawia się pytanie  

czy ludzie chcą segregować czy nie. Pracownicy GOSiR-u roznosili koperty z informacjami. 

Pan Sekretarz dodał, iż nie chcieli wydawać pieniędzy na reklamę. Stwierdził, że jeśli chodzi 

o pozostałe zarzuty to jest to pytanie do radnych. 

Pan Sochacki powiedział, że niech będzie podane 100% informacji, a nie 80%. 

Wójt Gminy przypomniał, iż prawie 90% mieszkańców nie chciało naliczania stawki                    

od wody, tylko od osoby. Dodał, że jeśli dziecko studiuje np. w Poznaniu to nie wykazuje się 

go w deklaracji. 

Pan Grala powiedział, że on deklaruje 20 osób, a co jeśli będzie miał tylko 50% pokoi 

zapełnionych? 

Sekretarz zaprosił do obejrzenia nowej strony internetowej odnośnie gospodarki odpadami. 

Dodał, że segregacja będzie uzupełniona. Jest tam zawarty czytelny regulamin, są wszystkie 

uchwały. Następnie pan Sekretarz stwierdził, że jest to system, którego jeszcze się uczymy. 

Na koniec powiedział, iż przeprasza za wszystkie niedogodności. 

Przewodniczący jako kolejny zabrał głos. Powiedział, że wszyscy pracujący w samorządzie 

zdawali sobie sprawę, iż będą „zbierać baty”. Dodał, iż w Polsce naprawdę niewielu 

samorządom udało się zorganizować to bezbłędnie. Z czasem system ten będzie się  

dostosowywać, tak aby był spójny. Trzeba będzie poprawiać błędy tak długo, aż wszystko 

będzie logiczne, ale może to chwilę potrwać. 

Sekretarz Gminy powiedział, że w tej chwili pokój nr 7 jest tak oblegany jak wcześniej żaden 

inny. Ponadto pani w Biurze Podawczym jest przeszkolona do udzielania informacji. 

Pani Urszula Czachorowska Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju dodała, iż zastosowano 

bezpośrednią metodę informacyjną- jest ona najtańsza i najszybsza. Dla Urzędu jest                       

to informacja jak należy prowadzić druga kampanię. Trzeba wiedzieć ile ludzi zadeklaruje 

jaką metodę zbierania odpadów, dlatego do 30 kwietnia należy złożyć deklarację. Urząd musi 

wypracować pewien model. Informacje jakie odpady należy wrzucać do jakiego pojemnika 

będzie udostępnione. Pani Urszula dodała, że informację podawano od 8 kwietnia, została ona 

zamieszczona na stronach internetowych. Dlatego też regulaminy wyglądają tak jak 

wyglądają, czasu było niewiele, nie było też jeszcze decyzji Wojewody co do nich. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 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. 
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DYSKUSJA 

 Radna Britzen zapytała czy było duże zainteresowanie dzierżawą „Rejsu”? Stwierdziła, 

iż jest to pięknie położony punkt. 

Wójt Gminy odpowiedział, że wpłynęło sześć ofert. Wygrała oferta z najwyższą ceną                     

za dzierżawę tj. 53 tys. zł. W poprzednich latach było 12 tys. zł. 

Radna zapytała także o przeniesienie pracownika. Poprosiła, aby powiedzieć coś więcej na ten 

temat, jakie były warunki przeniesienia i czy pieniądze „poszły z nim”. 

Wójt wyjaśnił, iż to wynagrodzenie poszło na zwiększenie pensji dla Dyrektora Biblioteki.  

Radna zapytała czy są plany zatrudnienia bibliotekarki? 

Wójt odparł, że tak. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionej wcześniej autopoprawki 

do projektu uchwały. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Jednogłośnie autopoprawka została przyjęta. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 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 

 Radny Mirosław Szymanek stwierdził, iż dobrze, że to co zostało przedstawione jest 

tylko prognozą. Dodał jednak, że są to zobowiązania, które trzeba spłacić. Trzeba mieć 

wiedzę, iż co roku będzie co raz trudniej, i ciężko mówić o rozwoju Gminy, skoro z roku               

na rok ma się co raz mniej. 
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Wójt Gminy poprosił, aby pamiętać jakie było zadłużenie w 2011 roku. Dodał, iż stara się 

obniżyć dług publiczny. Następnie powiedział, iż cieszy się, że realizacja ulicy Polnej nie 

nastąpi w tym roku, ponieważ nie mamy na to pieniędzy. Zadawalające będzie jeśli wejdzie 

tym w przyszłym roku. Ponadto pan Wójt dodał, że toczą się także inne sprawy sądowe. 

Skarbnik Gminy Ustronie Morskie powiedziała, że prognoza powinna być sporządzona                  

do 2023 r., ponieważ wtedy Gmina spłaci ostatnią ratę za wykup obligacji. Na dzień 

dzisiejszy nie wszystkie prognozowane lata są urealnione. Jak widać kwota 1 221 000 zł 

przypadająca na zysk w danym roku się bilansuje. Prognoza pozostaje prognozą, ale na dany 

rok jest ona automatycznie urealniana poprzez stworzenie budżetu. Nie ma konieczności 

urealniania, ważne jest tylko, aby prognoza zakładała wydatki niższe niż kwota zadłużenia. 

Pani Skarbnik dodała, iż na ostatniej komisji rozmawiano na temat zobowiązania wobec 

spółki wodno- ściekowej. Ponieważ wypadła nam naprawa ulicy Polnej, te zobowiązanie 

przeniesiono na wydatki bieżące, co spowodowało, że wydatki były wyższe niż dochody 

bieżące. W związku Skarbnik wyjaśniała wtedy, iż zostanie to pokryte z nadwyżki z lat 

poprzednich. Mimo, że droga nam wypadła, nie zmniejszono dochodów bieżących, ponieważ 

zakłada się, iż jeszcze ta sprzedaż będzie. Poinformowała, że rozmawiała z RIO czy trzeba 

urealnić kwoty w kolejnych latach i odpowiedzieli, że taką decyzję może podjąć rada gminy, 

ale nie trzeba ich urealniać, gdyż najlepszym momentem weryfikacji jest projekt budżetu na 

dany rok. 

Radny Szymanek odparł, iż przyszłość Gminy nie jest fajna. 

Skarbnik zaznaczyła, że ta kwota 1 221 000 zł, o której wspominała jest bez odsetek. Odsetki 

wchodzą w bieżące wydatki. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych.  

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVII/248/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku                  

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2013-2015 

została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

C. Druk nr 3- w sprawie ustalenia sposobu uregulowania odszkodowania na drogi- 

przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem przedstawionej wcześniej autopoprawki 

do projektu uchwały. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Jednogłośnie autopoprawka została przyjęta. 
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DYSKUSJA 

 Przewodniczący Rady zapytał jaki jest cel tej uchwały, co ma ona zmienić w tej 

kwestii? Negocjacje w tej sprawie już się przecież toczą. 

Wójt Gminy rozpoczął od tego, iż sprawa ta ciągnie się już od 2009 roku. Następnie powiedział, 

że nigdy niczego z tej sprawie nie ukrywał. Na ostatnią komisję przyjechały też osoby                        

z zewnątrz. Dodał, że rozmowy trwają cały czas. Urząd stara się je ciągnąć jak najdłużej. 

Następnie pan Wójt powiedział, iż wnioskował, że spółka jest skłonna pójść na jakąś zamianę. 

Stwierdził, iż oni tez jak najszybciej chcą to skończyć. Odnośnie uchwały Wójt wyjaśnił,                   

że daje Mu ona kierunek działania i jest zabezpieczeniem, żeby ktoś nie zarzucił, że zrobił                 

coś nie tak. 

Skarbnik Gminy dodała, że jest to bardzo ważna sprawa dla naszej Gminy. Mowa jest o dużej 

ilości pieniądza. Poinformowała, iż razem z Wójtem uważają, iż podatek od Spółki Baltic 

Center nam się należy. Zaczynają się zastanawiać w jaki sposób można zabezpieczyć środki            

na odszkodowanie. Brakuje nam jeszcze 300 tys. zł. Na koniec dodała, że jak wszystko 

przegramy to będziemy mieć ok. 2 300 000 zł długu. 

Pan Przewodniczący odczytał pismo od Spółki Candela – kopia dokumentu stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

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

Uchwała nr XXXVII/249/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 roku              

w sprawie ustalenia sposobu uregulowania odszkodowania na drogi została podjęta 

większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

D. Druk nr 4- w sprawie rozpatrzenia skargi p. Urszuli Różyckiej na sposób 

przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim. 

Pani Mecenas Marta Thiele- Staszewska powiedziała, że będzie trzeba się w tej sprawie 

spotykać, aż uchwała zostanie przyjęta. Większość radnych musi być „za”. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 8 głosów „za” i 6 głosów „przeciw”. 
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Uchwała nr XXXVIII/250/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2013 

roku w sprawie rozpatrzenia skargi p. Urszuli Różyckiej na sposób przeprowadzenia oraz 

rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

E. Druk nr 5- w sprawie uchwalenia 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny          

w Gminie Ustronie Morskie na lata 2013-2015 – przedstawiła pani Izabela Poznańska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani Poznańska poinformowała, iż zgodnie z sugestią Radnego Roberta Sarabana do projektu 

wprowadza się autopoprawkę polegającą na dopisaniu w zadaniach programu klubów 

sportowych. 

Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: pozytywna. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVII/251/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietna 2013 roku              

w sprawie uchwalenia 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie 

Ustronie Morskie na lata 2013-2015 została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

F. Druk nr 6- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w 

trybie bezprzetargowym – przedstawił Wójt Gminy Jerzy Kołakowski. 

Opinia Komisji uzyskana na Wspólnym posiedzeniu: pozytywna. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVII/252/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku              

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę w trybie 

bezprzetargowym została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 
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G. Druk nr 7- w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – przedstawił 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych. 

Oddano 14 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVI/253/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 kwietnia 2013 roku 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 AD. 4. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM, 

DYSKUSJA 

Pisemna informacja stanowi złącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

DYSKUSJA 

 Radna Britzen zapytała o spotkanie dot. podpisanie umowy na utrzymanie dróg,            

które odbyło się 23 kwietnia. Zapytała kto będzie to wykonywał? 

Wójt odpowiedział, że dziś została podpisana umowa, wykonawcą jest firma „Geo Bud”                  

z Siemyśla. 

Radna ponownie zabrała głos. Zapytała za jaką kwotę? 

Sekretarz wyjaśnił, iż przetarg był ograniczony, przelicznik był za tonę lub metr. 

Skarbnik dodała, że jest to ok. 60 tys. zł. 

Wójt powiedział, że są to śmieszne pieniądze, ale tylko tyle mamy. GOSiR zalepia dziury              

na gminnych drogach, zakupiono specjalną masę i to się sprawdza. W razie potrzeby 

będziemy prosić ich o pomoc. Dodał, że dopiero co skończył się przegląd dróg. Poprosił,             

aby pamiętać o tym, iż wniosków o naprawę jest dużo, ale środków na to jest niewiele. Trzeba 

być cierpliwym. Pan Wójt poinformował, iż pojechał dzisiaj do Olszyny zobaczyć drogę 

uszkodzoną przez „Burco” i dowiedział się, że jutro ruszają naprawy. Następnie Wójt 

stwierdził, że jadąc przez Sianożęty i Ustronie to wszystko jest w budowie. Transporty 

zanieczyszczają drogi. Urząd prosi, aby to było zamiatane, sprzątane, ale siłą nikogo nie może 

do niczego zmusić. Łatwiej jest przypilnować mieszkańców, ale większość inwestorów jest           

z poza Ustronia. Dodał, że dziś na ul. Wiejskiej wymieniana jest nawierzchnia. Pan Starosta 

zadeklarował, iż wszystkie dziury i oznakowania będą wykonane, ale dopiero po majówce, 

my na własny koszt nie będziemy tego robić. Pan Dyrektor GOSiR-u też pilnuje teraz 

pracowników, aby jak najwięcej zrobić przed majówką. Niestety większość prac zostanie 
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wykonane po tym weekendzie. Tak samo jak zejścia na plażę. Na koniec pan Wójt poprosił           

o wyrozumiałość. 

 Radny Dymański uznał, że dobrze byłoby gdyby mieszkańcy też wiedzieli czym się 

zajmuje „Geo Bud”, jakie prace będą robione i w jakim terminie. Dodał, iż zima skończyła się 

późno, ale uważa, że przetarg został zbyt późno ogłoszony. Teraz prace będą trwały do 

sezonu. Ludzie proszą tylko o to zasypanie dziur, które są naprawdę duże. Radny stwierdził,                     

że cierpliwość jest dobrą cechą, ale ona się kończy kiedy ciągnie się to systematycznie z dnia 

na dzień. Podsumował, iż Gmina ma tylko 60 tys. zł, więc prac na niektórych obszarach                

w ogóle możemy się nie doczekać. 

Sekretarz Gminy powiedział, że przetarg nie był za późno. Nie było zbytniego 

zainteresowania, wpłynęły tylko dwie oferty. Na jednego wykonawcę czekano dość długo. 

Dodał, iż dopiero dzisiaj zakończył się objazd po drogach, dlatego prosi się o chwilę czasu, 

nie da się tego załatwić w godzinę.  Następnie wyjaśnił, że w grę wchodzą dwie grupy robót: 

jedne bardziej złożone wymagające pracy odpowiednich maszyn, drugie to zasypywanie 

dziur. Pan Sekretarz poprosił, aby na to wszystko jeszcze chwilę poczekać. 

 Radny Basarab zabrał głos jako kolejny. Stwierdził, że gruz węglanowy kosztuje 45 zł 

za tonę, gruz kruszony 70 zł/ tona, a kliniec 75 zł/ tona. 

Pani Skarbnik odparła, że w tej chwili Gmina ma 2 miliony zł debetu. Jeżeli chodzi                     

o kwiecień to był problem z zapłatą ZUS-u. Zapłacono dzięki dopłacie GOPS-u. Dlatego 

ciężko jest z wydatkowaniem środków, czy spłacać w pierwszej kolejności debet czy nie. 

Najlepiej najpierw spłacać debet, i tak do końca roku musimy go spłacić. 

Pan Wójt stwierdził, iż dobrze, że pani Skarbnik o tym wspomniała. Dodał jednak, że to radni 

głosują nad uchwałami. Długi trzeba spłacać, a są w sądzie kolejne wnioski o odszkodowania. 

Pan Sekretarz słusznie powiedział, że mamy 60 tys. zł i chcemy je dobrze zagospodarować. 

Następnie Wójt dodał, iż w Sianożętach na ul. Wczasowej jest miejsce gdzie zbiera się 

deszczówka i tworzy się rozlewisko. Niewiadomo czy to nie pochłonie 60 tys. zł. Trzeba               

to powiedzieć, są to poważne tematy. ZUS trzeba było zapłacić i mogliśmy to zrobić                   

z wynagrodzeń pracowników. Do 2025 r. mamy ciężkie lata i ratuje nas tylko obcinanie 

wydatków bieżących i sprzedaż. 

 Radny Dymański ponownie zabrał głos. Powiedział, że zastanawia się czy te 60 tys. zł 

nie spowoduje jeszcze większych ubytków niż są. Np. droga nowo wybudowana potrzebuje 

już zasypania, zaraz zaczną jeździć po niej ciągniki i inne ciężkie sprzęty. Radny stwierdził,  

iż pracownicy GOSiR-u są mało wykorzystani. Zbieranie papierków nie jest tak potrzebne, 

papierki mogą poczekać, ale droga nie. Dodał, iż są miejsca na chodnikach gdzie nie trzeba 

czekać na wielkie zniszczenia, ponieważ pracownik GOSiR-u może dwoma taczkami go 

wyrównać, a nie zajmują oni się mało ważnymi rzeczami. 

Wójt odparł, że nie zgadza się, że nic nie robią. W zimie zajmowali się studzienkami, były 

one oczyszczane, co jest bardzo ważne, ale drogie. Poinformował, iż na sezon planuje się 

nawet zatrudnić więźniów. Komendant więzienia jest chętny do dania na więźniów. Wójt 
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poprosił, aby poczekać jeszcze chwilę, bo zima dała się w tym roku wyjątkowo we znaki.             

W poprzednich latach Gmina wzięła na własne barki malowanie pasów, ale to jest droga 

powiatowa, więc oni niech to w tym roku robią. Będziemy tego od nich wymagać. Na koniec 

dodał, że GOSiR własnymi siłami naprawia schody przy Ośrodku Zdrowia. 

Skarbnik Gminy odniosła się do tematu sprzątania papierków. Powiedział, iż dokładnie 

pamięta jak tworzono budżet na 2013 rok i była rozmowa o zatrudnieniu firmy zewnętrznej 

do sprzątania. Dodała, że gdyby sprzątanie nie było ważne to trzeba było zatrudnić firmę,             

a z GOSiR-u zrobić ekipę remontową. 

Radny Dymański odparł, iż wszystko jest ważne, ale uważa, że ta grupa jest nam bardzo 

potrzebna. 

Pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor GOSiR-u powiedział, że mamy dopiero drugi tydzień 

wiosny, więc musimy doprowadzić miejscowość do dobrego stanu do majówki i sezonu. 

Stwierdził, iż zbieranie papierków nie jest błahą sprawą bez znaczenia. 

 AD. 5 I 6. INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

BRAK DYSKUSJI 

  AD. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady zamknął XXXVII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 13
00

 – 16
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

 

 

Protokołowała: 

Aneta Matuszewska 


