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PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie, 
b) stwierdzenie quorum 

 
2. Przyjęcie protokołu  nr XXXV/2017 z 28 sierpnia 2017 roku; 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 
4. Głos mieszkańców. 
5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji transformatorowej, 
dyskusja, podjęcie uchwały; 
 
Druk nr 2 - w sprawie nabycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 
 
Druk nr 3 - 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; 

Druk nr 4 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 5 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 7 - Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 8 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy – dyskusja, podjęcie uchwały. 
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6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym – dyskusja. 
8. Interpelacje i zapytania radnych - dyskusja. 
9. Wolne wnioski. 

 

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

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

b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła quorum. Lista obecności 
w załączeniu.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jako klub  prosi o wprowadzenie projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 
Kołakowskiego o przywrócenie do stanu poprzedniego. Dodał, że pod wnioskiem uchwały 
podpisało się 6 Radnych, proponuje żeby wprowadzić to w punkcie piątym, jako druk 
pierwszy. Poprosił, aby poddać wniosek pod głosowanie.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, dlaczego prośba nie została 
przedstawiona wcześniej dla wszystkich radnych do zapoznania.  

Radny Andrzej Basarab odpowiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie, klub/grupa 
radnych może wprowadzać lub rozszerzać porządek obrad. Dodał, że nie ma żadnych 
przepisów, które mówią, iż ma to zostać wcześniej wprowadzone lub przedstawione. Poprosił, 
aby Pan Mecenas wystawił opinię.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że porządek obrad może zostać zmieniony 
w każdym momencie, musi zostać przyjęte większości głosów.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zaproponowała, aby zostało to 
wprowadzone, jako druk nr 10.  

Radny Andrzej Basarab podkreślił, że w punkcie nr, 5 jako druk nr 1, jest to wniosek 
formalny.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska oznajmiła, że Pani Joanna Korczyk 
przygotowała komplet dokumentów, zapytała, jaki jest problem, aby zostało tak jak jest 
przygotowane.  



str. 3 
 

Radny Andrzej Basarab oznajmił, że jest to wniosek formalny i poprosił, aby go poddać 
głosowaniu. Dodał, że może on nie zostać przegłosowany i nie zostanie zmieniony porządek 
obrad.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że wnioski formalne należy poddać 
głosowaniu. Dodał, że wprowadzenie nie dotyczy tylko uchwały, ale też zmiany kolejności 
porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o przegłosowanie wniosku 
formalnego Radnego Andrzeja Basaraba.  

GŁOSOWANIE – rozszerzenie porządku posiedzenia i zmiany porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
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 7 głos „przeciw” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Radny Zenon Wajgert 

 
Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska oznajmiła, że wniosek formalny Radnego 
Andrzeja Basaraba został przegłosowany pozytywnie. Oznajmiła, że zostanie wprowadzony 
jako druk nr 1 projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie 
Morskie Jerzego Kołakowskiego.  
 
Druk nr 1 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 
Kołakowskiego. 

Druk nr 2 – w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji transformatorowej, 
dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 3 - w sprawie nabycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 
 
Druk nr 4 - 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; 

Druk nr 5 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 
- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 – o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz 
wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, podjęcie 
uchwały; 

Druk nr 8 - Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 – w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 10 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy są jeszcze jakieś zmiany do 
proponowanego porządku obrad. Poprosiła o przegłosowanie porządku obrad.  

GŁOSOWANIE – porządku obrad  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
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 7 głos „przeciw” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
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• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Przy głosowaniu nieobecny Radny Marek Leciaho.  
 
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.  
 
2. Przyjęcie protokołu nr XXXV/2017 z 28 sierpnia 2017 roku. 
 
Głosowanie – za przyjęciem protokołu nr XXXV/2017 roku.  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 13 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 Denis Tomala 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Protokół z sesji XXXV/2017 roku został przyjęty większością głosów.  
 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił, Pana Sekretarza  
o przedstawienie sprawozdania w jego imieniu. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa 
postępowania o udzielenie zamówień publicznych. Pierwsze na przebudowę ulicy Bogusława 
XIV kwota, którą zamierzają przeznaczyć jest 480 000, 00 zł., niestety nie wpłynęła do 
Gminy żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione, zostało ogłoszone po raz drugi.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że wykonawcy nie chcą się 
zgłaszać w tak krótkim terminie. Oznajmił, że jest problem też z innymi ulicami np. Liliową, 
zostało ustalone z Panią Magdaleną Kołosowską, że termin będzie do 30.04.2018 r.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że tak jak już Pan Wójt powiedział taka sama 
sytuacja jest z ulica Liliową, Kwiatową oraz Wczasową - kwota przeznaczona 300 000, 00 zł., 
nie wpłynęła żadna oferta i przetarg został unieważniony. Oznajmił, że jest problem  
z wykonawcami. Przedstawił informacje o przeprowadzonych przetargach w okresie 28.09 – 
17.10.2017r. Drugi przetarg ustny nieograniczony działki nr 537/3 o pow. 0.0977 ha  
w Sianożętach ulica Akacjowa cena sprzedaży 80 000, 00 zł., przetarg zakończył się 
negatywnie. Pierwsze rokowania w dniu 9.10.2017 działka nr 1018 o pow. 0.1614 ha w 
Ustroniu Morskim ulica Letnia cena sprzedaży 180 000, 00 zł., w wyniku przeprowadzonego 
przetargu ustalono nabywcę nieruchomości Państwo Marek i Elżbieta Baran za cenę  
190 000, 00 zł. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 16.10.2017r. na działkę nr 
98/2 o pow. 0.1394 ha położona na Olszynie (część Sianożęt) cena sprzedaży 140 000, 00 zł., 
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Przedstawił pierwsze rokowania na dzień 
16.10.2017r. w obrębie Wieniotowo na 11 działek od 1/24 do 1/39 rokowania zakończyły się 
wynikiem negatywnym.  Poinformował o stanie zadań do realizacji inwestycyjnych 
przebudowa drogi Grąbnica jest w trakcie realizacji, realizacja programu azbestowego 
dobiegła końca, przed terminem wpisanym w umowy, zostało wymienione 20 poszyć 
dachowych. Budowa miejsc postojowych oraz alei przy cmentarzu w Rusowie w trakcie 
realizacji, planowany termin zakończenia tego zadania jest na 1.12.2017r. Modernizacja 
nawierzchni i budowa miejsc postojowych przy ulicy Osiedlowej, odbyło się spotkanie ze 
wspólnotą mieszkańców, praca prawie zakończona.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że w Rusowie plac budowy 
zostanie oddany 6.11.2017r.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dodał, że budowa odcinka ulicy Górnej działka nr 189 
jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Modernizacja budynku przedszkola 
Gminnego dokumentacja została wykonana i przekazana do urzędu i jest do wglądu dla 
mieszkańców. Oznajmił, że Gmina w przyszłym roku może się starać o dofinansowanie  
z programu rewitalizacja, jest dużo ciekawych propozycji. Poinformował, że budowa 
chodnika na ulicy topolowej jest w trakcie realizacji do 15.12.2017r. ma zostać ukończone 
zadanie oraz modernizacja na Gwiździe jest w trakcie realizacji. Dodał, że Gmina jest  
w trakcie wykonywania dokumentacji związanej z odwodnieniem na ulicy Słonecznej działka 
43, dotyczy to również odwodnienia ulicy Osiedlowej. Wszystkie uchwały są obowiązujące, 
uchwała nr XXXVI/278/2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności 
przesyłu, uchwała nr XXXVI/277/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Polskich Kolei 
Państwowych S.A prawa użytkowania wieczystego, uchwała nr XXXVI/276/2017 w sprawie 



str. 7 
 

zbycia nieruchomości, uchwała nr XXXVI/275/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, uchwała nr XXXVI/274/2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, uchwała nr 
XXXVI/273.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2017-2024, uchwała nr XXXVI/272/2017 w sprawie zmian w budżecie 
gminy na rok 2017.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poinformował, że niestety w dniu 
dzisiejszym kierownika referatu Magdaleny Kołosowska nie ma, ponieważ jest na szkoleniu 
które już od dawna było zaplanowane i niestety nie może udzielić więcej informacji na ten 
temat.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy nie może ktoś inny udzielić 
Radzie informacji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że niestety nie ma takiej 
możliwości, ponieważ to są zamówienia publiczne.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla dopowiedział, że zgodnie z harmonogramem 
uchwalonym o planie pracy Rady Gminy Gmina ma przedłożyć informacje dotyczące 
oświadczeń majątkowych za rok 2016 i materiały są przygotowane na piśmie i zostanę 
przekazane Przewodniczącej Rady  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła o odczytanie przygotowanego 
pisma.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odczytał pismo (załącznik do protokołu).  

4. Głos mieszkańców 

Pani Winiecka zapytała, co zostało zrobione w jej sprawie, ponieważ mija już miesiąc od 
ostatniej sesji, a 2 miesiące od złożenia petycji.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że została powołana 
komisja Rewizyjna i przewodnicząca udzieli wszelkich informacji.  

Radna Marzena Molcan oznajmiła, że komisja niezwłocznie odbyła posiedzenie 
4.10.2017r., obyła się wizja lokalna, zostało stwierdzone, jaki jest stan faktyczny, zostały 
sprawdzone dokumenty, które znajdują się w urzędzie Gminy. Powiedziała, że zebrana 
dokumentacja okazała się niewystarczająca. W dniu poprzedzającym sesje odbyła się 
ponownie wizja lokalna, w której uczestniczył geodeta powołany przez Pana Wójta, który 
wyznaczał pkt. graniczne. Dodała, że w najbliższym czasie zostanie zwołana komisja 
Rewizyjna, zostaną wypracowane wnioski i zostaną Państwo powiadomieni. Poinformowała, 
że zgodnie ze statutem komisja ma 60 dni na sporządzenie protokołu.  Zostaną Państwo 
poinformowani o wynikach kontroli.  
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Pani Winiecka poinformowała, że została wstawiona tam brama, a od 4 lat nic nie było 
robione. Dodała, że druga strona jest poinformowana, co się dzieje, a ona nie. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że jest to niemożliwe, żeby jakiekolwiek informacje 
zostały przekazane jakiejkolwiek ze stron. Zapytała, od której strony została postawiona 
brama.  

Pani Winiecka odpowiedziała, że od strony ulicy Krótkiej.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że komisja sprawdzi wszystko.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że ludzie stawiają na terenie 
Gminnym kosze na śmieci żeby nikt inny nie mógł zaparkować. Dodał, że czeka na wyniki 
posiedzenia i wizji lokalnych komisji Rewizyjnej, aby podjąć kroki do rozwiązania problemu.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy są jakieś pytania i poprosiła  
o przejścia do kolejnego punktu.  

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 
Kołakowskiego. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
8.03.1990 r o samorządzie gminnym i innych.  
§1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 
Kołakowskiego: 
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 5 900, 00 zł. 
- dodatek funkcyjny w wysokości - 1 900, 00 zł. 
-dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
łącznie w kwocie 3 120, 00zł.  
-dodatek za wieloletnią prace w wysokości 15% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
w wysokości – 885, 00 zł. 
2. Ponadto Wójtowi Gminy Ustronie Morskie zgodnie z właściwymi przepisami przysługuje 
dodatkowe wynagrodzenie roczne.  
§2. Traci moc uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29.12.2014r. w 
sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy. 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie.  
§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.10.2017r.  
 
Radna Marzena Molcan przeczytała uzasadnienie. Projekt zmiany wynagrodzenia Wójta 
Gminy Jerzego Kołakowskiego zakłada przywrócenie wynagrodzenia do stanu przed podjętą 
przez Radę Gminy w Ustroniu Morskim uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. 
Proponowany wzrost wynagrodzenia uzasadniony jest zarówno zakresem wykonywanych 
zadań, jak również osiągnięciami, skutecznością i efektywnością realizacji obowiązków. Pan 
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Wójt realizuje coraz to nowe zadania Gminy zmierzające do poprawy warunków życia jej 
mieszkańców, co w pełni uzasadnia zwiększenie wynagrodzenia: 
1. Wykorzystuje każdą możliwą okazję aplikowania o nowe środki finansowe na inwestycje 
dla gminy np. rok; 
2015- 3.033.629,14 zł, 
2016 -721.571,65 zł, 
2. Dofinansowanie na drogi gruntowe (35 samorządów ubiegało się o pieniądze na budowę 
lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach dostępnych na 2017 r. 
środków pochodzących z budżetu województwa zachodniopomorskiego, na zadania określone 
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Pierwsze miejsce i najwyższą liczbę punktów 
uzyskał wniosek złożony przez gminę Ustronie Morskie na przedsięwzięcie o nazwie: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Grąbnica”. Szacunkowy koszt 
wykonania inwestycji to kwota ok. 675 tys., z czego dofinansowanie osiągnie wartość prawie  
20 %. 
3. Wydatki na inwestycje  
2014- 1.958.793,29 zł, 
2015-10.190.165,42 zł, 
2016- 4.468.924,51 zł, 
4. W 2017 Gmina Ustronie Morskie znalazła się w gronie laureatów rankingu Pereł 
Samorządu 2017. 
5. Budowa euroboiska (03 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Wójt 
Jerzy Kołakowski podpisał umowę na doposażenie boisk sportowych w Ustroniu Morskim. 
Środki na to zadanie pochodzić będą z „Programu pomocy finansowej dla jednostek 
samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”, pochodzących z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego. Całkowity koszt projektu wynosi: 
24.400,00 zł, z czego dofinansowanie 8 tys. zł.). 
6. Doprowadził do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016–
2020+, Planu Rozwoju Lokalnego i Programu Rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie. 
Dokumenty te otwierają drogę do aplikacji o kolejne środki UE dla gminy. 
7. Fundusz sołecki i realizacja budżetu obywatelskiego. (doposażone są świetlice wiejskie, 
zakupione wiaty i namioty promocyjne, wykonane oświetlenie czy organizowane imprezy 
integracyjne). 
8. Wygospodarował ok. 400 tys. zł rocznie na wsparcie klubów i stowarzyszeń. 
9. Duży udział w realizacji i kreowaniu wydarzeń przeznaczonych dla mieszkańców gminy 
(warsztaty satyry, karykatury i dobrego humoru. WOŚP, Dni Ustronia Morskiego, dożynki, 
imprezy rozrywkowe w amfiteatrze, imprezy sportowo-rekreacyjne na obiektach CSR 
HELIOS w Ustroniu Morskim). 
10. Współpracuje z innymi miastami i gminami w Polsce i za granicą (skuteczne promowanie 
gminy Ustronie Morskie poza jej granicami) Umowa partnerska zawarta pomiędzy gminą 
Ustronie Morskie a Stroniem Śląskim. 
11. W planach są nowe ścieżki rowerowe, zejścia na plażę, przebudowy ulic, budowa placów 
zabaw czy modernizacja amfiteatru. Jak tylko pojawią się możliwości finansowego wsparcia 
ze środków Unii Europejskiej. 
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12. Zmniejszenie zadłużenia w roku 2017 o dodatkową kwotę 700.000,00 zł poprzez 
umorzenie pożyczki z WFOŚ. 
13. Dotacje celowe dla fundacji (wsparcie i wyłowienie utalentowanych osób w gminie jak  
i poza gminą np. Fundacja Pływamy i Ratujemy" wyłowienie talentów pływackich). 
14. WSKAŻNIK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI wysoką lokatę, bo 8 miejsce w Polsce na 2478 
samorządów zdobyło USTRONIE MORSKIE, twórca rankingu - prof. Eugeniusz Sobczak z 
Wydziału Administracji Politechniki Warszawskiej. 
15. Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowało coroczny ranking 
"Bogactwa samorządów". V miejsce i skok o dwa miejsca w rankingu, zaliczyło Ustronie 
Morskie. Eksperci, poziom zamożności samorządów liczyli na podstawie dochodów własnych 
(podatków lokalnych, ze sprzedaży mienia, itp.) oraz otrzymanych subwencji (np. 
oświatowej). Uzyskana suma została podzielona przez liczbę mieszkańców. I tak  
w przypadku Ustronia Morskiego, zamożność per capita na jednego mieszkańca w 2016 r. 
wyniosła 7352, 52 zł.  
16. Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno z najstabilniejszych zestawień 
przygotowywanych przez Miesięcznik „Wspólnota”. Publikacja jest, co roku, jedną  
z najchętniej cytowanych na polskim rynku prasowym. Na jej wyniki powołują się media  
o zasięgu krajowym, jak i regionalne wydawnictwa prasowe. Z informacji uzyskanych od 
wydawnictwa, wiemy, że w tegorocznym rankingu Ustronie Morskie znalazło się w pierwszej 
piątce najbogatszych samorządów w Polsce, w kategorii GMINY WIEJSKIE (w roku 
ubiegłym zajęliśmy 7 miejsce). 
17. Wzrost dochodów bieżących na przełomie lat: 
2012- 20.046.689,40 zł, 
2013- 22.416.807,58 zł, 
2014- 19.685.537,63 zł, 
2015- 25.681.744,73 zł, 
2016- 27.045.531,06 zł, 
Ustalenie wynagrodzenia Wójta jest wyłączną kompetencją rady gminy, o czym stanowi 
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
”Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), związane 
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, 
a pozostałe czynności - wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba 
zastępująca lub sekretarz gminy, z tym, że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze 
uchwały.” Zasady wynagradzania pracowników samorządowych, w tym również wójta, 
określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. Wynagrodzenie wójta gminy ustala się zgodnie z w/w 
rozporządzeniem, gdzie w tabeli I stawek wynagrodzeń w gminach do 15 tysięcy 
mieszkańców, określono wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny w wysokości:  
1. Wynagrodzenie zasadnicze od 4.200 zł do 5.900 zł  
2. Stawka dodatku funkcyjnego do 1.900 zł.  
Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy 
o pracownikach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę tzw. dodatek stażowy. 
Zgodnie z §  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie 
wynagradzania pracowników samorządowych, wysokość dodatku specjalnego przysługuje 
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w kwocie wynoszącej, co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.  Art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych stwierdza, że: wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), 
staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny.  Dodatek specjalny 
jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia wójta. Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, określa 
stawki wynagrodzeń oraz dodatków pracowników samorządowych. Gospodarując budżetem 
gminy wójt prawidłowo realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
Wielkość realizowanych zadań i ograniczone środki budżetowe nakładają na wójta gminy 
dodatkowe obowiązki w zakresie pozyskiwania środków z źródeł pozabudżetowych. Należy 
podkreślić, że Jerzy Kołakowski w szczególności zabiega o zdobycie jak największej ilości 
środków zewnętrznych, aby przy realnym budżecie gminy zapewnić realizację wielu 
niezbędnych dla mieszkańców potrzeb. W związku z wykonywaniem obowiązków 
służbowych przez Pana Jerzego Kołakowskiego w nienormowanym czasie pracy, złożonością 
występujących w gminie problemów, różnorodnością zadań do wykonania wynikających 
m.in. z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych i innych 
szczególnych regulacji ustawowych, a przede wszystkim odpowiedzialnością za realizację 
zadań organu wykonawczego, podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

Radny Krzysztof Grzywnowicz podkreślił, że pierwszy raz, od kiedy jest radnym będzie 
głosował nad uchwałą, która została przedstawiona na sesji.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny jest 
najwyższy, co wynika z rozporządzenia. Dodał, że w uzasadnieniu jest dużo napisane  
o perłach. a nie zostało nic wspomniane o firmie fotowoltaicznej. Dopytywał, czy nie jest 
perłą. W 2014 roku zostało wynagrodzenie Pana Wójta obniżone. Poprosił o przypomnienie, 
które zejście od 2014 roku zostało zrobione.  

Radna Marzena Molcan odpowiedziała, że Gmina czeka na dofinansowanie na zejścia na 
plaże. Dodała, że przy udzielaniu absolutorium zostało powiedziane, co zostało źle zrobione, 
niedopilnowane, a klub Sami Swoi chciał pokazać i docenić prace, która została wykonana 
przez te lata. Podkreśliła, że za prace z tak trudną Radą Pan Wójt powinien dostać dodatkowe 
wynagrodzenie.  

Radny Marek Leciacho odpowiedział, że Rada jest taka, jaką wybrali wyborcy. Poprosił  
o odpowiedzenie na pytania, które zadał, czyli czy zostały zrobione jakiekolwiek zejścia na 
plaże i czy to jest najwyższa stawka przewidziana z rozporządzenia.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nie będzie pierwsze takie głosowanie jak Radni nie 
widzieli, przy uchwalaniu budżetu klub wprowadził 69 poprawek. Oznajmił, że klub Sami 
Swoi chce przywrócić stawkę, która obowiązywała w roku 2014. Dodał, że każdy może 
wyrazić zdanie przy głosowaniu.  

Radna Marzena Molcan oznajmiła, że w punkcie 11 uzasadnienia jest napisane, że w 
planach są nowe zejścia.  
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Radny Marek Leciaho poprosił, aby odnieść się do farmy fotowoltaicznej.  

Radna Marzena Molcan odpowiedziała, że nie zostało to wymienione w uzasadnieniu.  

Radny Piotr Barycki złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zwrócił, się do Radnego Andrzeja 
Basaraba, że jest znaczna różnica jak wprowadzenie uchwały, a autopoprawkami. Dodał, że 
poprawki najczęściej zgłaszane wcześniej jak na komisji czy sesji.   

Radny Denis Tomala powiedział, że w wniosku Pani Radnej było napisane o wysokim 
miejscu w rankingu dotyczy dochodu w stosunku do mieszkańców. Dodał, że za kadencji 
Wójta Zielińskiego Gmina również była na wysokim miejscu w rankingu. Stwierdził, że 
zwiększeni dochodów wynika z Gospodarki Odpadami, ponieważ wcześniej nie były 
prowadzone, zarówno z zadania 500+ są przychody. Poinformował, że proponował już rok 
wcześniej, a Pan Wójt był największym przeciwnikiem. Oznajmił, że uważa, aby Rada 
wstrzymała się nad głosowaniem tego projektu i poczekała na wyniki dochodzenia kontroli 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i wtedy rzeczywiście będzie można obiektywnie ocenić czy 
Gospodarka finansowa jest sprawnie prowadzona.  

Radny Andrzej Basarab zapytał, czy to, że Pan Radny Grzywnowicz nie dostał na piśmie 
druku czy to jest naruszenie prawa.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski odpowiedział, że to jest wola rady czy wprowadziła, 
ten projekt do porządku obrad. Dodał, że jeżeli Radni chcą to można zrobić przerwę i pokazać 
projekt lub skopiować dla wszystkich Radnych.  

Przerwa.  

Po przerwie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że uchwała powinna być na piśmie, a nie jest 
prowadzona debata nad projektem uchwały, której połowa z Radnych nie widzi.  

Radny Andrzej Basarab podkreślił, że został złożony wniosek formalny, aby przejść do 
głosowania. Dodał, że Pan Radca Prawny odpowiedział na pytanie czy są uchybienia prawne, 
odpowiedź została udzielona, że nie ma. Dodał, że jeżeli porządek obrad został przyjęty nie 
zostało zakwestionowane, że nie jest w formie pisemnej, więc uważa to za bezpodstawne.  

Radny Piotr Barycki postawił wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dodał, że to sołtysi 
nie chcieli funduszu sołeckiego.  
 

GŁOSOWANIE– za wnioskiem Radnego Piotra Baryckiego.  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 8 głosów „za” 
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• 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 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  
• Radny Denis Tomala 

Wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów. 
 

GŁOSOWANIE - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie 
Jerzego Kołakowskiego. 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
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 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
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• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  
• Radny Denis Tomala 

 
Uchwała nr XXXVII/279/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Jerzego 
Kołakowskiego o została podjęta większością głosów.  

Druk nr 2 – w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji 
transformatorowej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że projekt uchwały dotyczy sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego ograniczonego przeznacza sie działkę gruntową stanowiącą 
własność Gminy Ustronie Morskie położoną w obrębie ewidencyjnym Wieniotowo 
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1/48. Przetarg ograniczony został do podmiotów 
zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Sprzedaż związana jest  
z planowaną przez spółkę Energa Operator SA inwestycją dotyczącą budowy trafostacji 
umożliwiającej dostawę energii elektrycznej m.in. dla działek stanowiących własność Gminy 
Ustronie Morskie położonych w tym obszarze, a tym samym przeznaczenie przedmiotowych 
nieruchomości do zbycia. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ww. ustawy 
o gospodarce nieruchomościami tj. przy zastosowaniu trybu przetargowego (przetarg ustny 
ograniczony do podmiotów zajmujących się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej). 
Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości Rady 
Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających 
zakres zwykłego zarządu dotyczących m..in. nabywania i zbywania nieruchomości, w celu 
sprzedaży niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. Pozytywne zaopiniowanie sprzedaży  
w drodze przetargu ustnego ograniczonego przysporzy wpływu środków finansowych do 
budżetu Gminy Ustronie Morskie. 

Radny Denis Tomala oznajmił, że opinia komisji budżetu i rozwoju gospodarczego była 
pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Radnych była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była pozytywna.  

GŁOSOWANIE - w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji 
transformatorowej.  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 15 głosów „za” 

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

Uchwała nr XXXVII/280/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji transformatorowej została 
podjęta jednogłośnie.  

Druk nr 3 - w sprawie nabycia nieruchomości - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że nabycie wymienionej w uchwale działki 
Nr 242/1 o powierzchni 0, 0194 ha następuje w związku z planowaną przebudową  
i rozbudową ścieżki rowerowej w ramach tworzenia sieci tras rowerowych Pomorza 
Zachodniego. Działka stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki 
Ośrodki Wczasowo - Rekreacyjne "Relax" sp. z o.o. w Rydułtowach. Sprawa nabycia 
nieruchomości uzyskała pozytywną opinię Komisji Wspólnej. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 
2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1875) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w zakresie m.in. 
nabywania nieruchomości niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia na komisji Wspólnej 
była pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Radnych była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była pozytywna.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że w uzasadnieniu jest błąd i trzeba go poprawić.  

Wójt Giny Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił o wprowadzenie autopoprawki.  

Radny Marek Leciaho podkreślił, że Pan Wójt jest autorem projektu i twórca powinien 
wprowadzić autopoprawkę.  

Wójt Giny Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski oznajmił, że ośrodek nazywa się „Gwar”, a 
spółka „Relax”. Dodał, że w projekcie uchwały jest wszystko dobrze. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla oznajmił, że jest w projekcie uchwały wszystko 
prawidłowo, zostało to potwierdzone w referacie zagospodarowania nieruchomościami. 
Dodał, że umowa ma zostać podpisana z ośrodkiem wczasowo-rekreacyjnym „Relax”.  

GŁOSOWANIE - w sprawie nabycia nieruchomości 
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 15 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 Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  
• Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXXVII/281/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie nabycia nieruchomości została podjęta jednogłośnie.  

 
Druk nr 4 - 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; 
 
Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że związku z 
zgłoszoną przez Radna Sylwią Kręglewską korektą, aby właściciele nieruchomości mieli 
wybór czy wolą nieruchomość wyposażyć w pojemniki czy worki, została przygotowana 
autopoprawka do § 6 pkt. 1 W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wnoszoną do Gminy Ustronie Morskie, wszystkie nieruchomości są wyposażane w pojemniki 
lub w worki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych (z 
wyłączeniem worków na odpady zielone), przy czym: 
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, nieruchomość jest wyposażana w pojemniki 
na odpady zmieszane, 
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w pojemniki na selektywnie zebrane odpady typu szkło i papier oraz w pojemniki lub worki 
na pozostałe odpady, w ilości i o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, w sposób określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, przy czym: 
1.1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, wyposażanie nieruchomości w pojemniki na 
odpady typu papier i szkło, następuje na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia 
pojemników, której wzór określono w załączniku do niniejszej uchwały; 
1.2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, właściciel takiej nieruchomości, który 
zadeklarował gromadzenie odpadów w workach otrzymuje początkowo 5 worków na każdą 
frakcję odpadów, które następnie przedsiębiorca będzie wymieniał na nowe w ilości równej 
ilości odebranych, zapełnionych worków; 
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a także nieruchomości w części 
niezamieszkałych, nieruchomość jest wyposażana w pojemniki na odpady zmieszane, w 
pojemniki na selektywnie zebrane odpady typu szkło oraz w pojemniki lub worki na pozostałe 
odpady, w ilości wynikające z treści deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, przy czym: 
2.1) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, albo w części niezamieszkałych 
wnoszona opata obejmuje pierwsze dostarczenie pojemników lub worków w danym roku. 
Dostarczanie nowych pojemników lub worków na skutek zmiany ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych lub sposobu ich gromadzenia (zmiana deklaracji skutkująca zmianą 
rodzaju, ilości lub wielkości pojemników) traktowane jest jako dodatkowa usługa i wymaga 
złożenia wniosku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie określenia 
rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;  
3) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, nieruchomości te wyposażane są w pojemniki lub w worki, w ilości 
w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ustronie Morskie, z zastrzeżeniem, iż: 
3.1) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, położonych na terenach trudnodostępnych (nieruchomości rolne, 
leśne i bagienne) – nieruchomości te wyposażone są w pojemniki zbiorcze ogólnodostępne, 
ustawione w miejscu ogólnodostępnym dla właścicieli tych nieruchomości lub wyposażane w 
pojemniki lub worki, spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w prawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów i określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ustronie Morskie, przy czym wnoszona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie obejmuje dostarczenia worków na nieruchomość.              
2. W przypadku frakcji odpadów zbieranych w workach lub w pojemnikach, wskazanych w 
pkt. 1, właściciel nieruchomości określa czy odpady będzie zbierał w pojemnikach czy w 
workach poprzez właściwe wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bądź poprzez zgłoszenie tego faktu drogą pisemną na adres ul. Rolna 
2, 78-111 Ustronie Morskie lub elektroniczną na adres: odpady@ustroniemorskie.pl, poprzez 
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podanie adresu nieruchomości, imienia i nazwiska (nazwy) właściciela nieruchomości oraz 
wskazania sposobu gromadzenia odpadów. Brak wskazania sposobu gromadzenia odpadów 
skutkować będzie wyposażeniem nieruchomości w pojemniki na odpady. 
4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 właściciel nieruchomości może we własnym 
zakresie odebrać pojemniki lub worki od przedsiębiorcy realizującego usługę wyposażania 
nieruchomości na terenie Gminy Ustronie Morskie w pojemniki lub worki.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy worki będą posiadały jakieś logo gminy czy kody 
kreskowe i czy nie powinno być to zapisane w uchwale.  

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka odpowiedziała, że taki zapis 
zostanie umieszczony w regulaminie utrzymania czystości. Dodała, że w tej uchwale jest 
odniesienie do zapisów regulaminu i do rozporządzenia Ministra Środowiska. Oznajmiła, że 
można dodać do regulaminu, iż worki czy pojemniki mają posiadać logo, ale to wiąże się z 
dodatkowymi kosztami. Uznała, że nad tym rozmowa będzie prowadzona podczas projektu 
uchwały dotyczącej regulaminu zachowania czystości.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji była 
pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami Swoi była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia nie została wypracowana.  

Sołtys Krzysztof Szydłowski zasugerował, że praktycznie połowa mieszkańców wystawia 
pojemniki i worki za teren posesji, jest dużo bezpańskich zwierząt, które mogą zniszczyć te 
worki, jest to dodatkowa praca dla GOSIR-u.  

Radny Denis Tomala powiedział, że każdy ma obowiązek pilnować swoje zwierzę, jeżeli 
jest taka sytuacje to jest to sprawa dla policji. Oznajmił, że jeśli jest bezpański to jest to 
obowiązek Pana Wójta, żeby to zwierze zostało złapane i znalezienie domu lub oddanie do 
schroniska.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że w projekcie uchwały Rada wprowadza 
dopuszczalnie worki, ponieważ w niektórych przypadkach jest to konieczne. Dodał, że worki 
są stosowane w całej Polsce. Uważa, że każdy właściciel posesji wystawi te worki i jeżeli 
zostaną rozszarpane przez zwierzęta to każdy właściciel dba o porządek przy posesji. 
Oznajmił, że chodzi w projekcie uchwały o ułatwienie korzystania dla osób, które nie mają 
miejsca na dopuszczalną ilość pojemników, jeśli worki nie zdadzą egzaminu Rada będzie 
próbować rozwiązać problem 

Sołtys Krzysztof Szydłowski podkreślił, że mieszkańcy za pojemniki nie płacą, pojemniki są 
bezpieczniejsze, ponieważ tylko duże zwierze będzie w stanie przewrócić taki pojemnik.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że worki są po to, aby ułatwić 
mieszkańcom gminy, nie każdy ma miejsce na pojemniki.   
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Radny Mirosław Dziewiałtowicz oznajmił, że w projekcie uchwały jest napisane, że 
pojemniki lub worki. Dodał, że jeżeli Rada będzie miała wpływ na materiały z których 
zostaną stworzone worki to będą zrobione z mocnego tworzywa. Podkreślił, że osoba, która 
nie ma miejsca na pojemnik będzie mogła skorzystać z worków, które mniej miejsca zajmują.  

GŁOSOWANIE - 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.  
W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 
Oddano 11 głosów „za” 

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

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 

Brak przy głosowaniu Radnego Zenona Wajgerta i Radnego Stanisława Bębna.  

Uchwała nr XXXVII/282/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
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 większością głosów.  

Druk nr 5 – w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
oraz wysokości cen za te usługi - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Wrócił Radny Zenon Wajgert 

Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że projekt uchwały 
został przedstawiony na komisji wspólnej, do projektu nie było żadnych zmian. Dodała, że 
zostało tak jak wcześniej było, że za jeden pojemnik lub worek będzie opłata 10 zł lub 5 za 
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worek. Poinformowała, że doprecyzowano sposób odbioru śmieci problemowych, czyli 
gabarytowych sprzed posesji, aby określić, że ten jednorazowy odbiór śmieci gabarytowych 
sprzed posesji dotyczy odpadów do 7 000 litrów, kwota pozostała bez zmian. Oznajmiła, że 
dodatkowo pojawiła się usługa odbioru odpadów zielonych, zostało wprowadzone 
zwiększenie ilości odbioru odpadów zielonych na wniosek właściciela za dodatkową opłatą, 
za worek 4 zł, przy czym jednorazowo będzie można oddać 4 worki o pojemności 80 l.  

Wrócił na sale Radny Stanisław Bęben.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji wspólnej była 
pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Radnych była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że klub nie wypracował opinii.  

Sołtys Krzysztof Szydłowski zapytał, co z oponami rolniczymi, jest zalecenie, aby ich nie 
odbierać. Dodał, że jesteśmy gminą rolniczą, opony są zmieniane, co 5/6 lat. Oznajmił, że 
mieszkańcy będą te opony wywozić do lasu.  

Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka odpowiedziała, że ustawa i 
uchwała dotyczy odbioru śmieci komunalnych, opony rolnicze pochodzą z działalności 
rolniczej i traktowane są jako odpady z działalności, dlatego nie są przewidziane w systemie.  

Sołtys Krzysztof Szydłowski dodał, że gruz jest odbierany.  

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka oznajmiła, że w ustawie jest, iż 
gruz pochodzący z gospodarstw domowych, czyli niewymagających pozwoleń, zezwoleń 
traktowany jest, jako odpad komunalny.  

Sołtys Krzysztof Szydłowski powiedział, że czuje się traktowany po macoszemu, 
mieszkańcy płacą za wszystko, a nie jest odbierane. Dlaczego, nie można tego zrobić za 
jednym razem, są to nie duże koszty.  

Radny Piotr Barycki poprosił Panią Marzenę Nawrocką o pomoc w rozwiązaniu tego 
problemu, może znaleźć odbiorcę na te opony.  

Inspektor ds. gospodarki odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że jest firma „Sita”, 
która tego typu odpady zabiera, ale rolnik musi podpisać umowę z firmą.  

GŁOSOWANIE - w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. 
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 11 głosów „za” 

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

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XXXVII/283/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi została podjęta większością głosów.  

Druk nr 6 – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że na komisji 
Wspólnej został przedstawiony projekt uchwały. Oznajmiła, że wysokość opłat mieszkańców 
i pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli chodzi o odbiór odpadów 
zmieszanych zostaje bez zmian, natomiast stawka opłaty została dostosowana do ilości 
pojemników i frakcji, które od 1 stycznia 2018 roku Gmina będzie zobowiązana odbierać do 
kosztów, które Gmina ponosi za zagospodarowanie odpadów i do częstotliwości odbiorów 
odpadów zgodnie z poprzednią uchwałą, aby wyklinować „patologię”. Dodała, że Gmina 
będzie się starała, aby jak największa ilość odpadów została wysegregowana.  

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji Wspólnej była 
pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami Swoi jest pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu nie została wypracowana.   

Radny Denis Tomala zapytał, czy Pan Wójt wziął pod uwagę rozliczanie na podstawie 
wody, trudniej byłoby ukryć ilość osób mieszkających na danej posesji.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że taka ewentualność zgodnie z 
sugestiami, które zostały przedstawione na komisji jest brana pod uwagę, na tą chwile gmina 
przygotowuje się do transportu. Dodała, że w każdym momencie może zostać przygotowany 
projekt i na komisji zostanie przedłożony, należałoby przyjąć, jakie stawki.  

Radny Marek Leciaho oznajmił, że gmina powinna wskazać wszelkie możliwości. 
Propozycja Radnego jest to alternatywa do tego, że gmina nie będzie musiała sprawdzać, a 
będą pełne dane.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że nie zgodzi się z Panem 
Radnym, ponieważ ustawa wchodziła od 1 lipca 2013 roku i w momencie, gdy wcześniejsza 
Rada uchwalała projekt uchwały były przedstawione wszystkie możliwości i zostało ustalone, 
że opłata będzie pobierana osób zamieszkałych na danej posesji. Oznajmiła, że Pan Wójt 
występuje od czerwca z prośbą o pochyleniem się nad projektem, ponieważ już od 1 stycznia 
musi wejść w życie uchwała. Gmina nie ma zabezpieczonej umowy na wywóz śmieci, bez 
uchwały Gmina nie może przystąpić do przetargu i z dniem 1 stycznia przestaną być 
wywożone śmieci. Poinformowała, że sugestia z rozliczaniem na podstawie wody zostanie 
przygotowana i przedłożona Radzie.  

Radny Marek Leciaho poprosił o przygotowanie harmonogramu wywozu nieczystości ilość 
wywożonych nieczystości.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że stawka jest ustalona taka sama dla 
całej Gminy, nie ma znaczenia, kto ile śmieci generuje. Dodała, że w ustawie jest zapis 
mówiący, iż stawka może być pobierana od ilości mieszkańców w gospodarstwie, od m2 lub 
od ilości zużytej wody.  

Radny Marek Leciaho zapytał, czy jeżeli ilość zostanie przekroczona w kilogramach to czy 
cena idzie w górę.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska podkreśliła, że cena się nie zmieni, nie ma 
znaczenia czy jest zapełniony cały czy pół pojemnika.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeżeli gmina ustali w przetargu, iż może wywieźć 1 
tonę a przekroczy to musi dopłacić daną kwotę za przekroczenie.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska poinformowała, że kwota za wywóz śmieci od 
mieszkańca się nie zmieni, ponieważ jest to stała cena, a gmina pokryje koszt z 
zgromadzonych pieniędzy zapłaty za odbiór odpadami. Dodała, że urząd stara się zachęcić 
mieszkańców do segregowania śmieci, ponieważ opłata jest znacznie niższa niż za śmieci 
zmieszane.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że nikt gminie nie dołoży.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że każdy jest traktowany równo, nie 
może być tak, że mieszkaniec Ustronia Morskiego będzie płacił więcej niż mieszkaniec 
Kukinki, ponieważ w sezonie letnim jest więcej śmieci w Ustroniu Morskim niż w Kukince. 
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Dodała, że jeżeli jest podejrzenie, że było więcej mieszkańców na terenie gospodarstwa 
Gmina występuje z wnioskiem do wodociągów o ilość zużytej wody i jest wyliczany 
dodatkowy przypis za śmieci.  

Radny Zenon Wajgert oznajmił, że nie było przeprowadzonych zestawień ile zostało 
wywiezionych śmieci, a ile gmina zaplanowała, jaka jest różnica pomiędzy zaplanowaniem, a 
rzeczywistością. Dodał, że wiedzą, iż na bramie tona kształtuje się jednakowo, a cały czas jest 
problem z wywozem śmieci, od kilku lat cena wywozu rośnie. Poinformował, że Rada 
przeznaczyła w budżecie pieniążki na zakup śmieciarki, czy coś jest robione w tym kierunku, 
aby ją zakupić i zmniejszyć koszty wywozu śmieci.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że Radni dostają, co roku i pół 
roku zestawienie z wykonania budżetu wraz z planem, gdzie załącznik nr 12 jasno określa 
dochody i wydatki ustawy o czystości i utrzymania porządku w Gminie. W dziale 900 902 
gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 zakup usług pozostałych i tam jest podana 
aktualna kwota, jaka została wydatkowana. Dodała, że stawki zobowiązujące są w umowie i 
do roku 2020 stawka będzie stała, co miesiąc Gmina otrzymuje fakturę z podanymi kodami, 
za odpady zmieszane jest stawka 216, 35 zł., za pojemnik niebieski 218, 12 zł., szkło, 
tworzywa i sztuczne po 76, 18 zł., papier 110, 97 zł., odpady bio 110, 97 zł. Pod fakturę jest 
dołączane takie zestawienie, jeżeli coś się nie zgadza jest to korygowane. Powiedziała, że 
jeżeli zostanie wyrażona taka opinia zostanie przygotowane takie zestawienie na podstawie 
zużycia wody, które zostanie przygotowane w listopadzie i przedstawione na komisji 
wspólnej.  

Radny Zenon Wajgert podkreślił, że mu nie chodziło o kwotę tylko o ilość odpadów 
zaplanowanych i wywiezionych. Dodał, że nie odpowiedziano na pytanie o śmieciarkę, na 
którą są przeznaczane w budżecie pieniądze od 2 lat.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że co roku gmina jest 
zobligowana do stworzenia sprawozdania z ilości odpadów do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego i zostanie ono dla Radnych skserowane i przedłożone. Powiedziała, 
że prosi o wstrzymanie się z inwestycją na śmieciarkę, ponieważ jest w tym momencie 
realizowany plan związany z PSZOK-iem, już jest w fazie końcowej, jest to sprawa 
priorytetowa. Dodała, że wszystkie gminy są zobligowane do realizacji tego zadania. W 
ustawie jest narzucana ilość pojemników, co wiąże się z większym kosztem transportu. 

Radny Marek Leciaho zapytał, kto prowadzi wysypisko śmieci, na które są wywożone 
śmieci, kto dokonuje transportu i kto dokonuje ważenia, czy jest to jeden podmiot.  

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka odpowiedziała, że to jedna firma 
MZZDiOŚ.  

Radny Marek Leciacho zapytał jak wygląda ważenie odpadów. 

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że każdy 
samochód ma GPS, który gmina monitoruje i na podstawie składanych sprawozdań jest to 
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weryfikowane, cała trasa jest sprawdzana samochodu czy nie zajechał przypadkiem w inną 
stronę i od kogoś ewentualnie nie zabrał dodatkowych odpadów.   

Radny Marek Leciacho oznajmił, że GPS nie ma możliwości sprawdzenia ile kilo jest na 
wadze i gmina musi wierzyć na słowo. 

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka odpowiedziała, że ważenie 
odbywa się w Korzyścinku. Dodała, że jest możliwość wyposażenia samochodów w wagi, ale 
to wiąże się z kosztami, które zostaną scedowane na gminę. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że nie może być tak, gmina powinna wiedzieć ile jest 
oddawane kilogramów.  

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka odpowiedziała, że w gminie 
Kołobrzeg jest taki system, o którym Pan Radny mówi, ale wzrosła kwota przetargu z 6 
milionów do 8 milionów.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że zapytał Prezesa spółki 
zieleni jak wygląda ważenie śmieci, odpowiedział, że na bramie jest system elektroniczny, 
który jest nie do obejścia, są prowadzone zapisy każdorazowego wjazdu. Dodał, że jest 
możliwość weryfikacji każdego przyjazdu i wagi.  

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz oznajmił, że zapoznał się ze 
sprawozdaniem dotyczącym roku 2016, stawka za odbiór odpadów zmieszanych uległa 
zmianie z 240, 00 zł na 197, 00 zł, czyli zmiany stawki są. Dodał, że nie zgodzi się z 
wypowiedzią Pani Skarbnik, iż w Gminie wzrosną koszty wywozu śmieci, ponieważ są 
śmieciarki dwukomorowe, które mogą zabierać 2 pojemniki na raz, więc ilość przejazdów nie 
wzrośnie ewentualnie może lekko wzrosnąć, ponieważ pracownik musi podnieść i wysypać 2 
kubły.  

Skarbik Gminy Katarzyna Kruszyńska podkreśliła, że takie są założenia, ona nie 
powiedziała, że podmiot nie dysponuje takimi śmieciarkami. Dodała, że teraz będzie 
odbieranych 5 pojemników, jest zwiększona częstotliwość odbioru śmieci, Pani Marzena 
Nawrocka jeszcze raz przypomni Radnym częstotliwość odbierania śmieci.  

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka przedstawiła, harmonogram: 
pojemnik czarny zostanie podzielony na czarny i brązowy. Brązowy na odpady kuchenne 
i zielonki będzie wybierany raz na 2 tygodnie, a czarny to pozostałości po segregacji raz na 
2 tygodnie od listopada do marca, a od kwietnia do października raz w tygodniu. Wspólnota 
pozostaje bez zmian 2 razy w tygodniu. Pojemnik niebieski, który służy na papier, plastik 
i metal zostanie podzielony na pojemnik żółty i niebieski. Pojemnik żółty na tworzywa 
sztuczne i metale będą wywożony raz na miesiąc a od listopada do marca raz na 2 miesiące,  
a pojemnik niebieski na papier i tekturę będą odbierane raz na 2 tygodnie. Pojemnik zielony 
przeznaczony na szkło będzie odbierany raz na miesiąc, a od listopada do marca raz na 2 
miesiące. Odpady zmieszane, czyli pojemnik czarny, odbiór pozostaje bez zmian, czyli będzie 
odbierany raz w tygodniu z możliwością zmiany dla posesji nie zamieszkałych.  
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Radny Andrzej Basarab podkreślił, że ten problem, który Radni poruszają był już 
rozważany na komisji Wspólnej, tam została podjęta decyzja, że wywożenie śmieci ma być na 
podstawie osób zamieszkałych na posesji. Powiedział, że na komisji Wspólnej wszystkie 
projekty były rozważone pozytywnie. Oznajmił, że trzeba podjąć uchwałę jak najszybciej, 
ponieważ może być taka sytuacja, że będzie trzeba zwołać sesje nadzwyczajną, ponieważ 
będą źle dopasowane stawki, mogą ulec zmianie koszty transportu. Dodał, że ta dyskusja nie 
wnosi nic merytorycznego tylko stoi się w miejscu. 
 
GŁOSOWANIE – w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o 
określonej pojemności.  
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 7 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben  
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 

Oddano 3 głosy „przeciw”  
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala  
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Podczas głosowania nieobecna Radna Sylwia Kręglewska  
Uchwała nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 
pojemności została podjęta większością głosów.  

Druk nr 7 – o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 
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Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Marzena Nawrocka powiedziała, że ten projekt 
został przedstawiony na komisji Wspólnej i w tej samie formie jest przedstawiony na sesji. 
Dodała, że jest to wzór deklaracji, dotyczy tych dwóch dodatkowych pojemników lub 
worków na odpady. Została wprowadzona zmiana w tabeli nieruchomości niezamieszkałych 
dotyczących zadeklarowania segregacji, dodatkowo również w części liczonej od ryczałtu 
wprowadzono możliwość wskazania miesięcy, w których odpady powstają, aby w tych 
miesiącach była świadczona ta usługa. Dodała, że za radą sugestii powstał zapis dotyczący 
pojemników lub worków i w deklaracji właściciel będzie musiał wskazać. Oznajmiła, że w 
deklaracji, druk „G” będzie brzmiał następująco: Oświadczam, że na terenie nieruchomości 
wskazanej w części D odpady komunalne gromadzone selektywnie zbierane będą w: 
- workach 
- pojemnikach  
- pojemnikach ogólnodostępnych 
Powiedziała, że będzie objaśnione w punkcie 17, że właściciel nieruchomości wypełnia w 
przypadku selektywnego gromadzenia odpadów na nieruchomości. W przypadku 
gromadzenia odpadów zbieranych w pojemnikach lub w workach, właściciel nieruchomości, 
określa czy odpady zbierał będzie w pojemnikach czy w workach poprzez właściwe 
wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy 
czym: 
- w przypadku nieruchomości zamieszkałych - określenie sposobu gromadzenia odpadów 
zebranych selektywnie w workach lub pojemnikach dotyczy frakcji: tworzywa sztuczne i 
metale, bioodpady, pozostałe po segregacji. Pozostałe frakcje gromadzone są w pojemnikach. 
Wybór nie dotyczy gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych; 
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, a także nieruchomości w części 
niezamieszkałych - określenie sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie w 
workach lub pojemnikach dotyczy frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady, 
pozostałe po segregacji. Pozostałe frakcje gromadzone są w pojemnikach. Wybór nie dotyczy 
gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych; 
- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno wypoczynkowe jedynie przez część 
roku - określenie sposobu gromadzenia odpadów zebranych selektywnie w workach lub 
pojemnikach dotyczy wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Wybór dotyczy 
również gromadzenia odpadów w pojemnikach ogólnodostępnych, ustawianych w miejscu 
ogólnodostępnym dla właścicieli tych nieruchomości. W przypadku braku określenia sposobu 
gromadzenia odpadów zebranych selektywnie, skutkować będzie wyposażeniem 
nieruchomości w pojemnik na odpady. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że opinia komisji Wspólnej była 
pozytywna.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu Sami Swoi była pozytywna.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu Porozumienie Razem nie została 
wypracowana.  
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GŁOSOWANIE – w sprawie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji.  
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 9 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben  
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Oddano 6 głosy „wstrzymujące” 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala  
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Uchwała nr XXXVII/285/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów 
potwierdzających dane zawarte w deklaracji została podjęta większością głosów.  

Przerwa 

Po przerwie  

Druk nr 8 - Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Radna Marzena Molcan podziękowała, za prace i trud włożony w stworzenie statutu, ale 
pojawiło się dużo błędów. Uważa, że statut powinien zostać poprawiony i wrócić na komisję 
wspólną. Powiedziała, że stawia wniosek formalny o wycofanie druku nr 8 z porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że jest wiele 
technicznych uwag, które zostaną przedstawione. Wszystkie autopoprawki nie dotyczą części 
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merytorycznej, są to kwestie tylko techniczne, nie są to zmiany, które wymagają konsultacji 
społecznych.  

Radna Marzena Molcan oznajmiła, że powinna Rada się spotkać na komisji wspólnej, 
wszystko zostałoby dopracowane i na sesji listopadowej głosować. Powiedziała, że jest to akt 
prawa miejscowego, który jest bardzo ważny, służący nie tylko tym Radnym, ale i następnej 
kadencji.  

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz podkreślił, że wszystkie te 
błędy istniały w statucie i rozumie, że Radni nie zapoznali się z aktem prawa miejscowego, 
nie przeczytali, nie wniesiono żadnych uwag, że cos jest błędnie przedstawione czy 
sformułowane. Zauważono, że jest drobna nieścisłość, którą należy uporządkować.  

Radna Marzena Molcan podkreśliła, że nie wie, kto zauważył te błędy w statucie, ale nie 
będzie tego wytykać, ponawia swój wniosek formalny.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że opuścił tylko jedną komisję Statutową, ale nie 
przypomina sobie, żeby ktokolwiek z Radnych wnosił jakiekolwiek uwagi. Oznajmił, że był 
to ciężki kawałek chleba, żeby opracować statut. Jeżeli Radni mają uwagi, to wnosi, aby 
przerwać sesję, bo nie jest nagrywana na taśmę magnetofonową.  

GŁOSOWANIE – wniosek w sprawie wycofania projektu uchwały w sprawie statutu 
gminy Ustronie Morskie: 
W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 
Oddano 6 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben  
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 

Oddano 8 głosów „przeciw” 
• Radna Sylwia Kręglewska  
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radna Zofia Majewska 
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Wniosek został zaopiniowany negatywnie. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz Komisja Statutowa Rady 
Gminy w Ustroniu Morskim wnosi o podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Ustronie 
Morskie. Zmiana statutu wynika z faktu, iż dotychczasowy statut nie zawiera wielu 
uregulowań prawnych i nie jest dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów zgodnie 
z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rada Gminy 
zobowiązana jest dostosować Statut Gminy do aktualnych przepisów prawa. Komisja 
Statutowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia 
Statutu Gminy Ustronie Morskie, posiada pozytywną opinię Pana Mecenasa, projekt podlegał 
konsultacją społecznym – w trakcie konsultacji wpłynęła jedna uwaga, którą komisja 
statutowa uwzględniła. Uwaga dotyczyła dwóch punktów – jeden został zapisany w § 29 
ppkt. 8 jako głos mieszkanców – wnioskodawcy chodziło o to, żeby punkt głos mieszkanców 
był w porządku sesji, funkcjonował w statucie, druga część uwagi dot. protokołów, żeby był 
określony sposób i czas ich publikowania – ujęto zapis, w § 45, który mówi, że protokoły 
będą publikowane niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni przed kolejną sesją Rady Gminy.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, jak należy rozumieć nie później niż 7 dni przed 
kolejną sesją, jeżeli wynikną dwie sesje w miesiącu rozumie, że na bipie w ciągu miesiąca 
mają się pojawić dwa protokoły, przygotowane przez Biuro obsługi Rady.  

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz pragną zwrócić uwagę, że 
statut uprości formę sporządzania protokołów, będą to punkty z zapisem audio wideo na 
podstawie wypunktowania, kto, w którym miejscu zabierał głos, w którym miejscu była 
podejmowana uchwała z zapisem czasowym. Nie będzie takich długich protokołów jak 
dotychczas. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że rozumie, to jako wykonanie tej pracy 
przez biuro obsługi rady, czyli na dzień dzisiejszy przez Panią obsługującą Radę Panią Joannę 
Korczyk w wersji pisemnej, fizyczne napisanie tego protokołu, czas. Pani Joanna wie jak to 
wygląda, nie wynika to z jej pomijania obowiązków służbowych – nie jest to ronione na 
bieżące, sesje trwają po 7-8 godzin, zastanawia się, czy komisja przemyślała to do końca w 
kwestii zwykłej pracy urzędu, protokolanta.  

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że szkoda, że 
uwagi nie były wnoszone na bieżąco, wtedy być może nie byłoby dyskusji w dniu dzisiejszym 
tylko zostałoby uwzględnione w trakcie pracy bieżącej. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że wcześniej tego nie było.  

Radna Marzena Molcan powiedziała, że wersji statutu było kilka. 

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że Radni 
otrzymali wersję ostateczną. Uwagi zostały przez komisje zauważone, jednogłośnie komisja 
zdecydowała, aby je uwzględnić. Powiedział, że po § 35 pojawił się od razu  § 38 – jest 
konieczność zmiany całej numeracji, czyli numer 38 staje się 36 itd. W § 4 jest przedstawiony 
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obszar, który obejmuje gmina, jak się okazuje w studium jest zupełnie inny, zakładają, że 
może się to zmienić. Uznano, że najkorzystniejszym zapisem będzie, że Gmina położona jest 
w Powiecie Kołobrzeskim, w Województwie Zachodniopomorskim bez podawania obszaru. 
W § 19 proponuje się zmienić kolejność z 8 na 6, 6 staje się 7, 7 staje się 8, aby treść była 
bardziej spójna w związku z dostarczaniem materiałów na sesję.  W § 23 ust. 4 proponuje się 
wstawienie dwóch przecinków, które spowodują, że treść będzie bardziej przejrzysta: 4. 
Przewodniczący obrad może zarządzać do 4 przerw technicznych, trwających do 30 minut 
każda, ale niewymagających zgody Rady. W § 67 – po zmianie 64 było odniesienie do 
poprzednich zapisów w statucie ust. 3 pkt a – c, w tej chwili nie stosuje się takich zapisów, 
jest odniesienie do ust. 3 pkt 1 – 3, W § 99 w ust.2 jest zapis: na żądanie komisji rozpatrującej 
skargę Wójta lub kierownik (…), a powinno być: na żądanie komisji rozpatrującej skargę 
Wójt lub kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany do przedłożenia dokumentów 
(…) zamiast Wójta powinien być zapis Wójt. W § 105 w ust. 2 zostały przepisane z 
poprzedniej wersji z obowiązującego statutu sformułowania takie jak środki komunalne, 
mienie komunalne. Dodał, że zapisy te proponuje zastąpić się zapisem środków gminnych, 
mieniem gminnym. W § 109 jest błędne odniesienie: uchwała, o której mowa w § 102 ust. 1 
powinno być: uchwała, o której mowa w § 105 ust. 1 powinna określać w szczególności. 
Proponuje się wykreślić punkt, 1 w którym jest mowa o obszarze sołectwa, a punkt drugi staje 
się pierwszym, a trzeci pierwszym, czyli zostają granice i nazwa sołectwa. Dopowiedział, że 
jest jeszcze zmiana wynikająca ze zmiany numeracji paragrafów, poprosił Radnego Marka 
Leciaho członka komisji statutowej o przedstawienie poprawki. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że w starym § 50, a w obecnym § 47 w ust. 3 jest zapis 
mówiący, że projekt uchwały zgłoszony przez podmioty wymieniony w § 49, zmienia się 
numeracja, powinno być w § 47. W § 51 ust., 1 czyli nowym § 47 grupa mieszkańców gminy, 
o której mowa w § 49, jest zmiana numeracji w związku z tym, że § 49 staje się § 47. § 128 i 
§ 129 czyli według nowej numeracji § 125 i § 126 jest odniesienie do § 125 i § 127, a zgodnie 
ze zmianą numeracji powinno być odniesienie do § 123 i § 124.  

Przewodniczący Komisji Statutowej Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że z przyczyn 
technicznych nie dołączono mapy, która powinna być załącznikiem do statutu. Załącznik – 
zarys granic gminy będzie funkcjonował. Ma nadzieję, że część dotycząca protokołów, te 
zmiany pozwolą wprowadzić sesję i zasady komunikacji na wyższy poziom i te ustalenia 
zostaną wprowadzone.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt nie był 
opiniowany przez komisje.   

Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub nie wypracował 
opinii.  

GŁOSOWANIE – Statutu Gminy Ustronie Morskie  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 
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• Radny Piotr Barycki 
• Radna Zofia Majewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 2 głosy „przeciw” 

• Radna Marzena Molcan 
• Radny Andrzej Basarab 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Iwańczyk 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Podczas głosowania nieobecny Radny Stanisław Bęben i Radny Roman Żołnierczuk 

Uchwała nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów. 

Druk nr 8 – w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wprowadza się autopoprawkę do 
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Zmian po stronie 
dochodów bieżących dokonuje się w związku z działem 756 Dochody od osób prawnych, 
osób fizycznych i od innych jednostek (…) plus 55 000, 00 zł podatek od czynności 
cywilnoprawnych (dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy), zmian po stronie 
wydatków dokonuje się w dziale 600 Transport i łączność 55 000, 00 zł zabezpieczenie 
środków na remont nawierzchni odcinka drogi położonej na działce 552 obręb Ustronie 
Morskie, dział 926 Kultura fizyczna, obiekty sportowe minus 12 700, 00 zł zakup usług 
pozostałych dot. boiska ze sztuczną nawierzchnią – przesunięcie środków na zadanie 
inwestycyjne zakup zgrzebła służącego do pielęgnacji boiska ze sztuczną nawierzchnią. W 
załączniku do uchwały zmian po stronie wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i 
łączność jest przedłożona kwota 6 000, 00 zł, jako zwiększenie środków na zadanie pod 
nazwą „Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia etap I”, natomiast kwota ta 
powinna być również w dziale 600 Transport i łączność, ale na zadaniu „Modernizacja 
nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ul. Osiedlowej w Ustroniu 
Morskim”. Powiedziała, że w § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 
48.736,07,-zł, z tego: 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 48.736,07,-zł; 2) 
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zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0, 00 zł; § 2. Zwiększa się wydatki budżetu 
gminy na 2017 rok o kwotę 48.736,07,-zł, z tego: 1) zwiększenie wydatków bieżących o 
kwotę  5.123,93,-zł, 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53.860,00,-zł, 

I. Zmiany po stronie dochodów bieżących dokonano w związku z;  

Dział 758 Różne rozliczenia  

2 576, 07 zł przekazanie środków rekompensujących utracone wynagrodzenie przez żołnierzy 
rezerwy (par. wydatkowy) 

Dział 926 Kultura fizyczna  

46.160,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: budynek zaplecza 
stadionu, wynajem płyty boiska sportowego, wynajem płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

II. Zmian po stronie wydatków bieżących  

Dział 600 Transport i łączność – 10.484,00 zł  

Korekta wynagrodzenia bezosobowego dot. obsługi SPP (- 3 500, 00 zł), usługa dzierżawy 
parkomatów (- 6 984, 00 zł) 

Dział 630 Turystyka -2.389,00 zł, 

-2.389,00 korekta Urząd Morski w Słupsku porozumienie w sprawie nasadzeń po sezonie 
letnim w zamian za zniszczenie środowiska spowodowane działalnością ludzką  

Dział 750 Administracja publiczna  

5.000,00 zł uroczyste spotkanie organizowane ze Związku Miast i Gmin Morskich dotyczące 
współorganizaji jubileuszowego 50-lecia. 

Dział 758 Różne rozliczenia  

2.576,07 zgodnie z par. dochodowym rekompensata utraconego wynagrodzenia przez 
żołnierzy rezerwy 

801 Oświata i wychowanie 3610, 00 zł 

3.000,00  zabezpieczenie środków dla pracowników kuchni, 610, 00 zwiększenie składki na 
ubezpieczenie społeczne i FP, korekta działu 80104 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -4.551,87 zł, 
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1.316,00 zł zabezpieczenie środków na wynagrodzenie (- 19 00, 00 zł) na fundusz nagród 
(20 316, 00 zł), przesunięcie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (-5.867,87 zł), korekta 
zakup paliwa do pojazdów (-15.000,00 zł) 

Dział 926 Kultura fizyczna   32.724,87 zł 

zabezpieczenie środków na wynagrodzenia (43.735,00), fundusz nagród (22.735,00), 
dodatkowe wynagrodzenie roczne(-2.947,01) pochodne od wynagrodzeń (8.589,88), korekta 
wynagrodzenia dotyczącego prowadzenia zajęć w siłowni (-9.000,00), zakup usług 
pozostałych - obsługa ratownicza (- 6.203,00), dzierżawa gruntów CSR Helios (-1.750,00), 
korekta usług dot. boiska ze sztuczną nawierzchnią (-12.700,00) 

III. Zmian po stronie wydatków majątkowych 

Dział 600 Transport i łączność 6.000,00 zł 

Zwiększenie środków na zadanie pn.: "MODERNIZACJA NAWIERZCHNI I BUDOWA 
MIEJSC POSTOJOWYCH DROGA WEWNĘTRZNA PRZY UL. OSIEDLOWEJ W 
USTRONIU MORSKIM” 

Dział 758 Różne rozliczenia  

15 160,00 zł zwiększenie rezerwy inwestycyjnej 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł. 

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: " OPRACOWANIE PROGRAM USUWANIA 
BARSZCZU SOSNOWSKIEGO” 

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami: 1) dochodami budżetu w 
kwocie  32.941.959,97,-zł, z tego: 1. dochody bieżące 28.520.906,07,-zł, 2. dochody 
majątkowe 4.421.053,90,-zł; 2) wydatkami budżetu w kwocie 32.691.713,75,-zł, z tego: 1. 
wydatki bieżące 27.005.644,75,-zł, 2. wydatki majątkowe 5.686.069,00,-zł; 3) nadwyżką 
budżetu w kwocie 250.246,22,- zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uchwała ta nie była 
opiniowana przez żadną z komisji.  

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

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Zenon Wajgert powiedział, że klub nie 
opiniował projektu uchwały.  

Radny Zenon Wajgert zapytał, z czym to się wiąże w dziale 600 i czyja jest to droga. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wspominano o 
dodatkowych robotach, które są związane z mieszkańcami Grąbnicy, ul. Koszalińskiej gdzie 
są dwa domostwa, jest idealna sytuacja, ponieważ firma, która wygrała ten przetarg będzie 
miała możliwość wylania asfaltu i zrobienia odbudowy utwardzonej. Jest to na wniosek 
Radnych i mieszkańców, warto pochylić się nad tym, ponieważ jest tam błoto, wnioskowała 
również Radna Zofia Majewska, jest tam 150 metrów bieżących, uważa, że trzeba to zrobić 
dodatkowo, bo koszt wykonania zadania później byłby trzykrotnie większy.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że odcinek 552, jest jeszcze jeden odcinek gdzie 
mieszkańcy mieszkają, jak robić to ten dalszy odcinek również, gdzie mieszka Pan 
Trzeszczkowski.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że odcinek ten będzie 
robiony z dofinansowania, mówił o tym mieszkańcom, ta informacja była na poprzedniej sesji 
i nikt nie wnioskował, tamtą część można zrobić przy okazji drogi w Gwiździe w kierunku 
Pana Szopy, inwestycję tą gmina chce zrobić w przyszłym roku budżetowym.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy Radni mogą 
zobaczyć na mapie, jaki jest to odcinek drogi, do ilu domostw, ilu mieszkanców będzie 
obsługiwać. Dodał, że gmina jest po inwestycji na ulicy Osiedlowej, gdzie rozmawiał z 
Wójtem i pokazywał na zdjęciach jak mieszkańcy parkują, Wójt wyraził swoje zdanie, że 
będą miejsca postojowe wybudowane, gdzie skorzysta z tych miejsc ponad 30 rodzin, nie 
wykorzystano tego, że jest tam wykonawca, który był gotowy w kilka dni to uzupełnić, a tu 
lekką ręka dobudowuje się 150 metrów do dwóch domostw. Studium, które niedawno podjęto 
wyraźnie mówi, że gmina powinna myśleć o miejscach postojowych, jest to problem całej 
gminy, a nie chce się tego zabezpieczyć mieszkańcom, nie widzi się takiej potrzeby, kiedy 
robi się inwestycję, której celem powinno być ulepszenie życia mieszkańcom. W tej chwili 
jest tam błoto, nie można tam stawać, jest tam nasypana ziemia, i na miejsce, gdzie zwykle 
można było parkować nie można teraz wjeżdżać.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że choćby tam było jedno 
dziecko, które uczęszcza do szkoły po błocie, to też jest godne uwagi. Podkreślił, że nie 
można skupiać się tylko i wyłącznie na centrum Ustronia i wydawać pieniądze tylko tam, 
gdzie jest Pan Radny Grzywnowicz. Dodał, że I etap zrobiono, 6 000, 00 zł jest 
zabezpieczone na następny etap i być może będzie gmina to robić, ale jeszcze jest Rusowo, 
Kukinia, Kukinka, Gwizd i Sianożęty i trzeba się skupić, żeby rozłożyć środki w sposób 
racjonalny, a nie wydawać środki tylko pod swoich Radnych.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że ma gdzie 
parkować samochód, mówi o mieszkańcach, o ludziach, którzy korzystają 40 lat z tego terenu, 
stawiają samochody cały czas. Wie, że w całej gminie przydałoby się wybudować drogi, ale 
tak nie jest. Zapytał, dlaczego nie wybuduje się wszystkich dróg Grąbnicy.  
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Radny Marek Leciaho powiedział, że prosi o przesłuchanie nagrania z sesji, gdzie Pani 
Radna powiedziała, że tam się już robi, a Rada nie podjęła decyzji o środkach. Zapytał, czy ta 
inwestycja nie została podzielona, bo wykonuje się drogę, w przetargu ogłoszono dana kwotę, 
a nagle dokłada się kolejne, a dotyczy to jednej inwestycji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że na ostatnim spotkaniu była o tym 
mowa, w przerwie zapytał ją jak to jest, że nie ma pieniędzy, a jest robione. Dodała, że 
odpowiedziała, że nie będzie robione dopóki środki nie będą zabezpieczone. Robione jest 
zadanie, które jest po przetargu, nie jest to zwiększenie środków do tego przetargu, 
wprowadza się środki po stronie wydatków na remont nawierzchni odcinka położonego na 
działce nr 552, środki będą wydatkowane z remontów bieżących tak samo jak środki, które 
były przeznaczane na dofinansowanie do ulicy Lotniczej, zwiększano uchwałą, ale nie jako 
zadanie, a jako dofinansowanie zadania bieżącego.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że odbyło się spotkanie 
wspólnoty mieszkaniowej w którym uczestniczył. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z 
inwestycji, cieszyli się z chodnika, kosztem spółdzielni dorobili sobie wejścia do klatek, 
gmina urządziła 4 miejsca parkingowe, doprowadziła drogę do porządku, nie można zarzucać, 
że gmina nie robi nic, albo że ludzie są niezadowoleni. Zarząd spółdzielni jest bardzo 
zadowolony, mieszkańcy dziękowali, a Pan Grzywnowicz mówi, że coś jest nie tak. Poprosił, 
aby nie przekłamywać, albo zapytać Prezesa jak było na spotkaniu. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że gmina powinna się cieszyć, że znajduje 
jakichkolwiek wykonawców na wykonywanie prac. W obecnej chwili ogłaszane są przetargi i 
jest brak firm, które chcą realizować zadania. Jest realizowane zadanie drogi Grąbnica, 
zapytał czy wiadomo, jaką technologią jest droga wykonywana. Powiedział, że przywiezienie 
całej technologii jest potężnym kosztem, nie jest to droga wykonywana z polbruku, gdzie są 
całkiem inne koszty. Przypomniał, że na ostatniej sesji złożył wniosek formalny, żeby 
uwzględnić dwie rodziny, aby wykonać drogę. Pochylił się Pan Wójt, rozszerzył to zadanie i 
Radni powinni się cieszyć, że wykonawca chce to zrealizować. Każda inwestycja powinna 
cieszyć, powinni się Radni uzbroić w cierpliwość, jeżeli padły deklaracje, że miejsca 
postojowe na ulicy Osiedlowej będą zrobione. Cenna uwaga Pana Wajgerta, żeby uwzględnić 
w następnym kierunku. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w nawiązaniu do 
wypowiedzi Pana Grzywnowicza chciałby powiedzieć, że wykonawca ma tyle pracy, nie jest 
tak, że cieszył się, że może dodatkowo zrobić, ponieważ ma podpisane umowy i terminy. Nie 
jest tak, że trzeba wszystko zrobić od razu, bo nie ma takiej możliwości. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że idąc torem, 
który Pan Radny przedstawia zabrakło logiki przy tym zadaniu, zapytał dlaczego nie 
zakończono inwestycji od razu, skoro był wykonawca na miejscu. Dodał, że mówi na 
podstawie rozmowy z wykonawcą, który był gotowy do zrobienia tego od razu. W dniu 
wczorajszym również rozmawiał z Prezesem Wspólnoty, który mówił, że rzeczywiście 
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brakuje miejsc i dobrze by było, gdyby było zrobione. Dodał, że nie powiedział w żadnym 
zdaniu, że nie cieszy go, że chodnik został zrobiony, wygląda to całkiem nieźle, ale 
inwestycja jego zdaniem nie została skończona, skoro był wykonawca, były maszyny i firma, 
która mogła to zrobić można było skończyć całe przedsięwzięcie, a teraz jest poczucie, że nie 
było to zrobione do końca, a można było to zrobić. Zapytał, dlaczego w innym miejscu 
przeznacza się środki, a inwestycja została rozpoczęta później. Pan Sekretarz wspominał, że 
w zapisach jest mowa o 6 000, 00 zł na kolejne miejsca, wydaje mu się, że jest to zapis 
mówiący o Ośrodku Zdrowia.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie chciałby robić 
konfrontacji z wykonawcą. Dodał, że wspólnota mieszkaniowa ma ogrom miejsca, gdzie 
mogą parkować, bardzie martwiłby się o mieszkańców, którzy mieszkają w gminnych 
blokach, w Kołobrzegu nie ma opcji, aby budować cokolwiek wspólnocie. Są miejsca, gmina 
będzie robić, ale na razie trzeba poczekać.  

Radny Denis Tomala powiedział, że cieszy się, że Pan Wójt zauważa, że nie wszędzie są 
wybudowane drogi, natomiast ubolewa nad tym, że jedną widoczną drogę dodatkowo wrzuca 
do uchwały budżetowej. Grąbnica 3, Koszalińska 26 jest bliski odcinek tego miejsca, mówi 
Wójt o potrzebach innych miejscowości, ale dlaczego wyrzucił Pan Wójt z wieloletniej 
prognozy finansowej remont drogi do Państwa Pietrzak, nie ma żadnych kroków, aby 
poprawić stan nawierzchni do Pana Maniety w Rusowie, której stan jest fatalny, pan 
wielokrotnie składał pisma. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wszystkie drogi są ważne, 
jest tam inwestycja S 6 i S 11, gmina czeka, kiedy to się skończy, sprzęt jeździ od czasu do 
czasu i degraduje drogę. Gmina kontroluje, pilnuje. Trzeba sprawdzić czy droga na ul. 
Koszalińskiej jest gminna, nikt nie wnosił o tą drogę.    

Radny Denis Tomala powiedział, że po drogach, które wymienił nie jeżdżą ciężkie maszyny.  

Radna Zofia Majewska powiedziała, że przy krótkiej drodze mieszkańcy, czyli Pan 
Koralewicz i Pan Stegienta od dawien dawna wnosili, aby drogę im wyremontować, bo jest 
nieprzejezdna, a mieszkają tam od samego początku. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że chodnik jest to 
teren publiczny nie teren wspólnoty, miejsca które wskazywał mają przede wszystkim 
obsługiwać ten blok, który wybudowała gmina. Gmina nie chciała tego zauważyć, cztery 
miejsca, które zostały wybudowane są w zasadzie wsadzeniem kija w mrowisko. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że budżet był uchwalony w ubiegłym roku, załącznik 
numer 8 zawiera 5 stron dot. wydatków inwestycyjnych. Zapytał, co Wójt z tego zrealizował, 
po co budżet jest uchwalany skoro nie jest realizowany w takiej formie w jakiej jest 
uchwalany.  
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jak Radni zrobili ponad 
60 poprawek nie dają nawet wersji papierowej w dniu dzisiejszym chcą realizować budżet, 
który omija wszystkich, którzy są współdecydentami, a szczególnie Wójta. Poprosił, aby 
Radni przeczytali ustawę o samorządzie, kto kierunki wydaje, Radni to zatwierdzają bądź nie, 
wszystkie realizacje są robione dla mieszkanców gminy Ustronie Morskie. Wnioskował, aby 
robić to wszystko w zgodzie, a Radni tylko kija w szprychy wkładają, żeby robić tak jakby 
chcieli, żeby było.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w ustawie o samorządzie gminnym jasno jest opisane, 
kto ma, jakie kompetencje. Dodał, że chciałby przypomnieć, że dwukrotnie odbyło się 
kolegiom Regionalnej Izby Obrachunkowej, kolegium nie widziało jakichkolwiek 
nieprawidłowości podczas podjęcia tej uchwały, zmiany wprowadzały szereg inwestycji, więc 
uważa, że zmiany były dla dobra mieszkańców.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że od kilku lat w uchwale budżetowej jest zapis o 
miejscach postojowych przy Ośrodku Zdrowia. W tym roku jest przeznaczone 50 000, 00 zł, 
teraz jest 6 000, 00 zł, ale jest pomyłka, bo nie przy Ośrodku Zdrowa, a przy Osiedlowej.  
Zapytał, co z miejscami postojowymi, inwestycja stoi w miejscu, czy coś w tym roku Wójt 
ma zamiar z tym zrobić. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pan Radny sam sobie 
odpowiedział na pytanie, że bez Wójta Radni nie zrobią nic. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 
Oznajmił, że nie ma z jego strony złej woli, żeby tego nie realizować, ale powtarzał to 
wielokrotnie, że będzie realizować tylko wtedy, kiedy zakończy się etap zewnętrzny budowy 
Pana Eliasza. Dodał, że gmina jest po dwóch przetargach w Sianożętach i na Bogusława XIV 
żaden wykonawca się nie zgłosił. Bogusława XIV, Liliowa i Kwiatowa są to priorytety, 

Radny Marek Leciaho powiedział, że organ stanowiący jest to Rada Gminy, jest to organ 
kontrolny gminy, kolegialny obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia, a Wójt jest organem 
wykonawczym gminy, jest to organ jednoosobowy, który podlega kontroli przez organ 
stanowiący.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli mówi się 
o kolegialnych decyzjach to mówi się o wspólnych decyzjach, sami Radni niczego nie zrobią, 
a Wójt też sam niczego nie zrobi, dlatego też cały czas prosi Radnych, aby robić, budować, 
a nie rujnować jak do tej pory się dzieje.  

Radny Denis Tomala powiedział, że również uważa, że powinna być współpraca między 
organem wykonawczym, a Radą. Dodał, że Pan Wójt odwoływał się do ustawy o samorządzie 
gminnym, odczytał § 18 ust. 2 do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalanie 
wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania. Jest to jasno zapisane.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że w dziale 600 
Transport i łączność 6 000, 00 zł.  
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przedstawiła w formie 
autopoprawki, gdzie poinformowała w dziale 600 Transport i łączność 6 000, 00 zł jest zapis: 
zwiększenie środków na zadanie „Budowa miejsc postojowych przy Ośrodku Zdrowia etap 
I”, natomiast zapis powinien być dział 600 Transport i łączność „Modernizacja nawierzchni i 
budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna przy ulicy Osiedlowej w Ustroniu Morskim”. 
Dopowiedziała, że zgłaszała to, jako autopoprawkę. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy oznacza to, że jest protokół powykonawczy i zabrakło 
6 000, 00 zł do zapłacenia tej inwestycji. Inwestycja została zakończona, czy jest to na nową 
inwestycję, czy zabrakło na tą. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na zlecenia Pana Wójta został wykonany 
kosztorys na dodatkowe miejsca parkingowe na tym odcinku, przy świeżo wybudowanych. 
Dopowiedział, że są to dwa dodatkowe miejsca, nie jest to pokrywanie kosztów 
zrealizowanych już inwestycji, pomiędzy jedną częścią a drugą rośnie drzewo, jest możliwość 
wycięcia, trzeba złożyć wniosek do Starostwa. Dopowiedział, że próbuje się zrobić coś 
jeszcze w tym roku, Pan Wójt nie mówi, że jest koniec inwestycji na terenie wspólnoty. 
Poinformował, że był na zebraniu wspólnoty, z ramienia Wójta omawiano kwestię zamiany 
trójkątów, po zamianie terenów będzie dalsza kontynuacja.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że temat nie jest 
świeży, funkcjonowały projekty od roku 2009, które obejmowały cały obszar 
zagospodarowane miejsca parkingowe, a teraz gmina zmieniła, utworzyła nowe projekty, w 
których zrobiono wycinek zakresu prac. Dodał, że jeśli było widać w sezonie, że stoją tam 
samochody można było wnioskować już dawno, żeby to uporządkować i zrobić to za jednym 
razem, kiedy był wykonawca na miejscu. Dopowiedział, że rozmawiał o tym z Wójtem, że 
Rada Gminy jest gotowa do współpracy, kiedy trzeba zwołać sesję nadzwyczajną, aby 
zwiększyć środki, kiedy jest wykonawca. Niestety tak się nie zadziało, a dwa miejsca nie jest 
to rozwiązanie, jest to łatanie, sztukowanie.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że składa wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, 
ponieważ odbiega się od meritum uchwały. Zaproponował, aby problem rozstrzygnąć na 
posiedzeniu komisji, a skupić się nad projektem uchwały. Poprosił o przegłosowanie wniosku 
o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że w zmianach są pieniążki 
na podwyżki dla pracowników gospodarczych Gosiru, chciałby, aby Radni to przegłosowali, 
nagrody przeznaczyć na podwyżki. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że projekt uchwały w § 4010 
zakłada wypłacenie nagród dla pracowników, są to środki przesunięte. Decyzją Pana Wójta 
od 1 listopada środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników 
najmniej uposażonych.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że padł formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy jest to dobry 
moment, aby zamknąć dyskusję. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że tak, skończona dyskusja. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, czy Radny będzie 
wiedział nad czym głosuje, czy są zapisane podwyżki czy są zapisane nagrody. 

GŁOSOWANIE – wniosek formalny  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

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 Denis Tomala 

Oddano 6 głosów „przeciw” 

• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radny Zenon Wajgert 

Przedstawiony wniosek został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że głosowanie nad uchwałą w takim 
stanie, zgodnie z wnioskami złożonymi prze Dyrektora i z autopoprawką złożoną przez Pana 
Wójta do projektu uchwały. Wyjaśniła, że wnioski zostały złożone przez Pana Dyrektora na 
pokrycie nagród w dziale 926 wyszło 40 000, 00 zł, natomiast Pan Wójt zdecydował, że część 
z tych środków zostanie przeznaczona na zwiększenie wynagrodzenia dla najmniej 
uposażonych.  
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GŁOSOWANIE – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 7 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 

Oddano 7 głosów „przeciw” 

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

”Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radna Sylwia Kręglewska 

Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2017 rok nie została podjęta. 

Druk nr 9 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet 
oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w § 1 w uchwale nr 
XXXI/221/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 marca 2017 roku 
w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych 
Rady Gminy w § 2 ustęp 1 dodaje się punkt 7 o treści: 

7) Radnemu, członkowi komisji rewizyjnej, za przeprowadzenie kontroli problemowej lub 
kontroli na zlecenie Rady Gminy ustala się dietę w wysokości 50, 00 zł. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały 
nie był opiniowany przez komisje.  
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Przewodnicząca Klubu Sami Swoi Marzena Molcan powiedziała, że klub wydał opinię 
pozytywną.  

Przewodniczący Klubu Porozumienie Razem Marzena Molcan Zenon Wajgert 
powiedział, że klub nie opiniował uchwały. 

Radny Denis Tomala zapytał, dlaczego wyróżnia się komisję rewizyjną, bardzo często inne 
komisje również pracują po 8-10 godzin. W obecnej uchwale dieta Radnych zależy od tego 
jaką pełni funkcję i w ilu jest komisjach, więc każdy ma dodatkową dietę w związku z tym, że 
jest w komisji. Dodał, że proponował inny sposób rozliczania, Radni chcieli inaczej, dlatego 
uważa, że nie powinna być wyróżniania komisja rewizyjna, ponieważ tak samo członkowie 
komisji Rewizyjnej poświęcają czas jak członkowie każdej innej komisji.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że przed przyjęciem uchwały z 
marca 2017 roku dodatkowo prace komisji członkom komisji Rewizyjnej były dodatkowo 
płatne, ponieważ są to komisje, które odbywają się nie tylko problemowe, ale takie które 
odbywają się na zlecenie Rady. Dodała, że zgadza się z tym, że  w marcu zostały podniesione 
diety Radnych, a poprzez zmianę w marcu komisja Rewizyjna została pokrzywdzona. 
Wszystko było na danym poziomie plus za pracę w komisji Rewizyjnej były dodatkowo 
płatne, w tej chwili nie należy tego traktować, jako podwyżkę, ale jako przywrócenie zapisu, 
który w marcu został usunięty.  

Radny Denis Tomala powiedział, że w momencie, kiedy była podejmowana uchwała 
analizował okoliczne samorządy i tendencja była taka, że albo ratyfikacja jest za wszystkie 
komisje, albo za żadną.   

Radny Marek Leciaho zapytał, czy za przeprowadzenie kontroli problemowej dieta jest jako 
całość czy dziennie. Jest zapis: za przeprowadzenie kontroli problemowej, kontroli na 
zlecenie ustala się dietę w wysokości 50, 00 zł. Zapytał, czy jeżeli kontrola będzie trwała 
jeden dzień jest to 50, 00 zł, a jak będzie trwała 10 dni to czy też będzie 50, 00 zł. Czy dieta 
za całość czy za jeden dzień, jeżeli za jeden dzień należy dokonać zapisu, żeby nie było 
później niejasności.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że za każde posiedzenie komisji 
Rewizyjnej, nie za przeprowadzoną kontrolę.  

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że uchwałę opiniuje się pod kątem 
zgodności z prawem, z zapisu wynika, że dodatkowa dieta przysługuje za przeprowadzenie 
kontroli, nie ma znaczenia ile będzie posiedzeń. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że zapis jest niesprecyzowany, 
proponuje w imieniu Pana Wójta autopoprawkę o treści: Radnemu, członkowi komisji 
Rewizyjnej za przeprowadzenie kontroli problemowej lub kontroli na zlecenie Rady Gminy 
ustala się dietę w wysokości 50,00 zł za każdy dzień pracy, każde spotkanie dieta w 
wysokości 50,00 zł.  
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Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że zapis byłby niebezpieczny, ponieważ 
Radni pełnią swoje funkcje nieustannie, kontrola mogłaby trwać 60 dni i za każdy dzień 
trzeba by było wypłacić 50, 00 zł. Zaproponował zapis: Radnemu, członkowi komisji 
Rewizyjnej za przeprowadzenie kontroli problemowej lub kontroli na zlecenie Rady Gminy 
ustala się dietę w wysokości 50, 00 zł za każde posiedzenie komisji dotyczące przedmiotowej 
kontroli. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że rozumie, że jeżeli plan pracy komisji Rewizyjnej jest 
zatwierdzony, jeżeli wykonuje kontrol w zakresie planu pracy nie ma płacone, rozumie, że 
płacone będzie za dodatkowe posiedzenia. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że dotyczy to każdej kontroli 
problemowej lub kontroli zleconej. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w takim wypadku trzeba się przychylić do tego co 
przedstawił Radny Tomala, że jeżeli komisja rewizyjna ma dodatkowe wynagrodzenie to 
pozostałe też powinny mieć dodatkowe wynagrodzenie, czasami komisja budżetu i komisja 
Spraw Społecznych pracuje dużo więcej niż pozostałe komisje i nie mają płacone dodatkowo. 
Dodał, że albo podnosi się wynagrodzenia wszystkich komisji albo wcale.  

Radny Denis Tomala powiedział, że uważa, że żadna komisja nie powinna mieć dodatkowej 
ratyfikacji. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że rozumie, że wniosek, który przedstawił Pan 
Mecenas zgłosił jako wniosek formalny, który podlega pod głosowanie, autopoprawki, które 
nie były sprecyzowane. Jeżeli padają wnioski formalne należy je przegłosować, w tej chwili 
przywraca się do stanu, który był.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to wniosek formalny z dopiskiem, za 
każde posiedzenie komisji dot. przedmiotowej kontroli. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, kto jest autorem 
projektu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Wójt jest autorem i jest to autopoprawka.  

GŁOSOWANIE – w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad 
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy z 
autopoprawką 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
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• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano głosów „przeciw” 

”Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży dla radnych Rady Gminy została podjęta większością głosów. 

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

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
została poruszona kwestia nagród GOSIRu, uchwała dotyczyła wielu spraw, były spory, jako 
GOSIR zmiany były zapisane w jednej uchwale, której dotyczył spór. Oznajmił, że idąc do 
ludzi, pracowników jednostki nie bardzo wie, co ma powiedzieć. Podkreślił, że w Gosirze jest 
fundusz nagród 3 % , co roku podlegają weryfikacji, aby ewentualnie zwiększyć ten fundusz, 
inne jednostki maja ten fundusz na wyższym procencie i nie przychodzą z prośbą do Rady. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Izabela Poznańska powiedziała, że 
wszyscy mają 3 %. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jutro złoży do Przewodniczącej wniosek o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
zostały przekazane dwa wnioski: zwiększenie dochodów na kwotę 46 000, 00 zł, jest to 
ciężka praca jednostki – wypracowane dochody są większe niż był zaplanowane. Pieniążki, 
które wnioskuje są zaoszczędzone min. z zatrudnienia ludzi w sezonie. 19 000,00 zł z 
wynagrodzeń kwota na nagrody, gdzie nie było ludzi chętnych do pracy i obowiązki były 
powierzone pracownikom, którzy są. Podkreślił, że powiedział pracownikom, że za 
wytrwałość, za wzmożoną i intensywną pracę zostaną wynagrodzeni. Takie słowa padły, bo 
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tak, co roku rozmawia z Radą. Dzisiaj jest stawiany w sytuacji, gdzie jest mówione, aby 
przychodził, mówił o problemach i o tym, jakie są sytuacje. Dopowiedział, że Radni wiedzą 
jak wygląda sytuacja pracowników, możliwość ich pozyskania i wynagradzania, bo są to 
głodowe pensje, a nagrody te nie są wielkie – średnio jest to 500-700 zł brutto, na tym ludzie 
bazują, są szczęśliwi, że mogą trzy razy w roku dostać rekompensatę za ciężką pracę. Dzisiaj 
Radni głosują przeciw temu, jest to dla niego niezrozumiałe.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radni byli gotowi rozmawiać, wysłuchać, ale jest 
prawo miejscowe, jest ustawa, padł głos mówiący o zakończeniu i taka decyzja zapadła, 
zostało poddane pod głosowanie. Prosił, aby nie mieć pretensji, ponieważ jest w stanie 
wysłuchać Radnego, ale skoro tak stanowi prawo to się poddał temu prawu. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że proponuje przerwę, aby przemyśleć i poddać 
pod głosowanie jeszcze raz projekt uchwały, w tej chwili jest totalna destrukcja, chodzi nie 
tylko o Gosir, ale też o Przedszkole, Gops, DROGĘ U PANA Korolewicza, Osiedlowej też 
może nie być. Dodał, że złoży wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że był wniosek i prosi, aby stosować się do prawa, nie on 
doprowadził do tego, aby przerwać dyskusję, zapadło głosowanie, jest zakończona procedura. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że poczta zostaje na 
bieżąco przekazywane w formie elektronicznej. Zapytała, czy są jakieś pytania.  

Brak py  

8. Interpelacje i zapytania radnych – dyskusja. 

Radny Zenon Wajgert zapytał, co ze ścieżką rowerową przy ul. Kościuszki, poprosił o 
przedstawienie informacji, ścieżka jest łączona. Zapytał o plac zabaw w Sianożętach, czy coś 
będzie w tym temacie robione, barakowóz został zabrany, nadal jest wysypisko śmieci, czy 
inwestycje do końca roku zostaną wykonane, zostały przeznaczone środki na ogrodzenie. 
Podziękował za obcięcie gałęzi na ul. Wrzosowej, wnioskował też o zasypanie dziur, Wójt 
mówił, że zostanie to wykonane. Została zabrana skrzynka na listy z ul. Lotniczej, wie, że 
wiele rzeczy było mówione, została całkowicie zlikwidowana, wiele się na ten temat mówiło.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że ścieżka jest w uzgodnieniu w Urzędzie 
Morskim, wczoraj było spotkanie z pracownikami urzędu, nie chcą uzgodnić pewnych spraw. 
Dodał, że będzie realizowany trzeci etap opaski od Wodnika do ratowników, gmina czeka na 
decyzję i opinię Urzędu Morskiego.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że rozumie, że ścieżka będzie realizowana, czeka Wójt 
na opinię.  
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jest pan, który nie chce zaopiniować  

Radny Zenon Wajgert zapytał, czy będzie to robione w porozumieniu Invest Zdrojowej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że inwestorem będzie Zdrojowa Invest, mają 
zaprojektować i realizować. Odnośnie skrzynki na listy trzeba zwrócić się do poczty, udało 
mu się wynegocjować, aby skrzynka była przy Ośrodku Zdrowia, nie ma wpływu na Pocztę 
Polską. Powiedział, że jeśli chodzi o plac zabaw, gmina czeka na drugie rozdanie Lokalnej 
Grupy Rybackiej, będą środki na przyszły rok. Na ul. Wczasowej jeździ ciężki sprzęt, droga 
była wielokrotnie naprawiana. Wszystkie gruntówki powinna gmina robić pomału drogami 
bitumicznymi, musi być dobra wola z obu stron.   

Radny Andrzej Basarab powiedział, że składa wniosek formalny o ogłoszenie 20 minutowej 
przerwy technicznej i zrobić reasumpcje głosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie, 
bo jest dyskomfort po głosowaniu, że w jakiś sposób zapomniano o ludziach, którzy najciężej 
pracują, Wójt chce dać im podwyżkę, a nie może. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że wolnych wnioskach nie ma wniosków formalnych 
poddanych pod głosowanie, kilkakrotnie był taki przypadek. 

 Radny Andrzej Basarab powiedział, że można w każdej chwili. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że reasumpcje głosowania można 
zrealizować, ale jest dopuszczalna tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy robi się to bezpośrednio 
po głosowaniu, jeżeli wynik głosowania się nie zgadza można złożyć wniosek formalny o 
reasumpcje głosowania, Przewodnicząca do wniosku się przychyla bądź nie, wtedy 
reasumpcje głosowania przeprowadza na bieżąco bezpośrednio po głosowaniu, natomiast nie 
jest dopuszczalne absolutnie robienie jej w późniejszym etapie jest niedopuszczalne.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że jeżeli prawo nie pozwala na zrobienie reasumpcji to 
stawia wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmiany w 
budżecie, na każdym etapie porządek obrad można rozszerzyć. Wniosek formalny o przerwę 
techniczną 20 minutową, rozszerza porządek obrad o wprowadzenie projektu uchwały zmian 
w budżecie po naniesieniu poprawek.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że albo jest wniosek formalny o przerwę, albo o 
rozszerzenie porządku posiedzenia.  

Przerwa. 

Po przerwie. 

GŁOSOWANIE wniosek formalny za rozszerzeniem porządku posiedzenia - 
wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 
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W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

”Oddano 5 głosów „wstrzymujących” 

• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Nie głosował Radny Marek Leciaho, nieobecny Radny Stanisław Bęben 

W związku z tym, że wniosek formalny powinien być przegłosowany bezwzględną 
większością składu Rady Gminy nie został zaopiniowany pozytywnie.  

Radny Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o reasumpcje głosowania. 

Reasumpcja głosowania wprowadzeniem projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 9 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
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Oddano 0 głosów „przeciw” 

”Oddano 4 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Opinia pozytywna większością głosów.  

Druk nr 11 – w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok – dyskusja, podjęcie uchwały. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy coś było w projekcie 
zmieniane. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wraz z autopoprawką w takim 
samym stanie jak został wcześniej przedstawiony. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że chciałby żeby słowo nagrody zostało zmienione na 
słowo podwyżki. Nagrody są symboliczne, a podwyżki są znaczące, nagrody cierpliwie 
pracownicy dostaną w odpowiednim czasie, a podwyżki są istotne dla tych ludzi, którzy mają 
biedę, co pracują za 1300, 1400 zł. Uważa, że jest to istotne, aby Ci ludzie dostali podwyżkę i 
mieli świadomość, że Radni taką decyzję podjęli, a nie tylko sobie diety podnoszą. Złożył 
wniosek formalny, aby był zapis podwyżki.    

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że podwyżkę ludzie odczują pod koniec 
listopada, na 11 listopada nie dostaną pieniędzy. Sesję można zwołać na 20 listopada i 
wprowadzić środki na podwyżki i Pan Dyrektor za pare dni od razu może naliczyć i ludziom 
dać. Wolałby, aby iść drogą, aby dać nagrody, a podwyżki wprowadzić ze skutkiem od 1 
listopada, zabezpieczyć środki do grudnia i ująć wynagrodzenia w nowym roku budżetowym.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że chciałby 
poprzeć Dyrektora, jest to zaplanowane, jest projekt uchwały, gdzie jest mowa o nagrodach,  
a jeśli chodzi o podwyżki to powinno być  na komisji przedstawione, analiza, być może Rada 
będzie wnioskować o zwiększenie środków, warto się nad tym zastanowić, spojrzeć szerzej 
na problem.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że popiera Pana Andrzeja, uważa, że ciągle słyszy 
sprawy dot. zarobków i braku pracowników. Dodał, aby w końcu Radni podjęli decyzję i 
pozwolili ludziom godnie żyć, a nie dać nagrodę, która podejrzewa, że będzie śmieszna.  
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że popiera Radnego Andrzeja, aby były podwyżki dla 
najmniej uposażonych, zgodzili się przede wszystkim na to, żeby jeszcze raz podjąć uchwałę, 
żeby najmniej uposażonym dać podwyżki, będzie to odczuwalne, nie będzie to jednorazowa 
nagroda, będą mieli świadomość, że jest to podwyżka. Pani Dyrektor sugeruje, aby dać dla 
Pań kucharek też podwyżkę. Jest za tym, aby dać zapis nie nagrody, a podwyżki dla najmniej 
uposażonych. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że stawia wniosek formalny o podwyżki dla najmniej 
uposażonych, a nagrody rozpatrzy rada na komisji, nie przepadną, jak zasłużyli to dostaną. 
Jest to wniosek formalny. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie zgadza się, 
uważa, że bardziej logiczna jest kolejność, którą przedstawia Dyrektor, w tej chwili są 
zaplanowane nagrody, w listopadzie zostanie Przedstawiona analiza podwyżek i będzie 
podjęta decyzja. 

Radny Marek Leciaho zapytał, ile osób przewiduje Pan Dyrektor do nagrody, jaka jest to 
kwota, jaka średnia nagrody. Czy są to nagrody dla najmniej uposażonych. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
wszyscy pracownicy dostawali nagrody, które są średnio ok. 700 zł brutto.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał, jaka jest najniższa kwota nagrody. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
500 zł brutto, najniższą premię ma ¾ pracowników. Pozostałe osoby trochę wyżej 700, 00 zł 
brutto, on jako Dyrektor dostaje więcej. Jeżeli Rady podnosi, aby były to podwyżki, to w dniu 
dzisiejszym tego nie przegłosują, ponieważ w dziale gdzie mogłyby być podwyżki są 
przeniesione pieniążki na nagrody. Jeżeli Radni chcą uczestniczyć w ustalaniu podwyżek to 
trzeba się spotkać i ustalić, czy ma to być 200, 00 zł brutto czy stać gminę na 300, 00 zł. 
Dzisiaj to, co jest zaplanowana na nagrody nie wystarczy na podwyżki, trzeba znaleźć 
pieniądze. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że uważa, że Pan 
Dyrektor najlepiej wie, skoro jest to na premie i nagrody niech zostanie tak jak jest, trzeba 
zrobić kalkulacje do podwyżek.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że był wniosek formalny, uważa, że jeżeli składa 
wniosek i mówi o podwyżkach, a jakby nie było środków, to Pani Skarbnik by protestowała, 
nagrody dostaną pracownicy w listopadzie.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że ¾ pracowników dostanie 500,00 zł, średnia wyjdzie 
700,00 zł, ¼ pracowników dostanie powyżej 1000,00 zł, a ten najniżej uposażony dostanie 
500,00 zł, żeby wyszła średnia 700,00 zł. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
pracownik komunalny dostaje 500,00 zł a pani w administracji dostanie 1000,00 zł i to jest ta 
różnica. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że są to nagrody na święto Niepodległości, które jest dla 
wszystkich, przy święcie nie dzielimy się na niżej i wyżej uposażonych. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
na szczęście Pan Radny nie ustala wysokości nagród, jeżeli Pan Wójt powie, że nagrody maja 
być dla wszystkich równe, to takie będą. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że nagrody są uznaniowe, Pan Dyrektor 
sprawiedliwie dzieli pieniądze. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że myśli, że podwyżki, które Pan Wójt proponował dla 
najmniej uposażonych po 300, 00 zł od 1 listopada, to starczą te pieniążki jeszcze na nagrody 
listopadowe.   

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
nie zmieści się. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że gdyby wniosek padł, aby środki, 
które są planowane na wynagrodzenia na fundusz nagród, z funduszu nagród zostały 
przyznane na wynagrodzenia dla pracowników to z automatu muszą mieć Radni jasność, że w 
listopadzie i w grudniu żadnych środków na fundusz nagród nie będzie. Poprosiła, aby wziąć 
pod uwagę zaspokojenie po części nagrody na listopad dla pracowników jak i wzrost 
podwyżek. W dziale 926 na fundusz nagród jest 43 735, 00 zł zaplanowane na miesiąc 
listopad i grudzień, jeżeli zostanie przegłosowany wniosek formalny, że mają być podwyżki 
dla pracowników i środki te zostaną wprowadzone w paragrafie, 4010 jako wynagrodzenia to 
środków na fundusz nagród nie będzie. Taka sama sytuacja jest w dziale 900 gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, zabezpieczone jest 1316, 00 zł, ale z pierwszego zadania 
gdzie mogłyby być podwyżki 19 000, 00 zł jest przesunięte na fundusz nagród. Poprosiła, aby 
wziąć pod uwagę ewentualność, aby zostawić połowę tej kwoty na fundusz nagród, czyli 
zabezpieczyć nagrody listopadowe, a pozostałą część scedować na podwyżkę. W dziale 
zmiana się nie zmieni, 1316, 00 zł zostałoby, kwota na wynagrodzenia 19 000, 00 zł 
zostałaby, na fundusz nagród wprowadzono by 15 000, 00 zł, które byłoby przesunięte z 
działu 758 różne rozliczenia, czyli z rezerwy, w dziale 926 gdzie są zabezpieczone środki na 
fundusz nagród 43 735, 00 zł podzielić na dwa, wtedy 21 000, 00 zł byłoby zabezpieczenie 
środków na wynagrodzenia, czyli podwyżki, a pozostała kwota 22 735, 00 zł byłaby na 
fundusz nagród w listopadzie, a do sesji listopadowej zostałoby zweryfikowane ile zostanie, 
żeby uzupełnić ewentualne nagrody w grudniu, jeżeli będzie mógł wprowadzić podwyżki od 
1 listopada, na fundusz nagród wprowadza się 15 000, 00 zł na miesiąc listopad, z rezerwy z 
758 pomniejszonej, gdzie zostaje 160, 00 zł i w dziale 926 zabezpieczenie środków na 
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fundusz nagród dzielimy i na podwyżki 21 000, 00 zł, a pozostałą kwotę 22 735, 00 zł na 
fundusz nagród. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że 300, 00 zł brutto na osobę.  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała księgowego GOSIR czy tak 
będzie dobrze. 

Główny Księgowy Gosir Jarosław Barański powiedział, że pani Skarbnik ma przed sobą to, 
jeżeli Pani Skarbnik tak uważa, to tak jest.  

Radny Zenon Wajgert powiedział, że w pierwszej wersji było zabezpieczenie wynagrodzeń 
dla najmniej uposażonych, a z tych pieniążków, co zostaną z nadwyżki można przeznaczyć na 
nagrody. Myśli, że tak Radny chciał, byłoby to najlepsze rozwiązanie. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że stawia wniosek formalny o zabezpieczenie 
wynagrodzenia najniżej uposażonym, pozostała kwota pozostaje na nagrody. 

GŁOSOWANIE – wniosek formalny 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 1 głos „przeciw” 

• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 
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Opinia pozytywna większością głosów (nieobecny Radny Denis Tomala i Radny Stanisław 
Bęben). 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał, dlaczego co roku 
Radni borykają się z problemem nagród dla Gosiru, nie jest to ujęte w budżecie gminy na 
stałe. Dodał, że wiedzą, że jest dysproporcja między jednostkami, jest jednostka, która ma na 
fundusz nagród odpis 10 %, w Gosirze jest 3 %, jest to jednostka, gdzie zarobki są niskie. Są 
to minimalne środki zapisane na funduszu. Dopytywał, dlaczego nie można tego ująć od razu, 
aby Dyrektor, co roku nie musiał zwracać się do Rady, dyskusja toczy się nad rzeczą, która 
powinna być zapisana w uchwale budżetowej.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że nie rozumie pytania. Urząd 
boryka się z funduszem nagród, ponieważ np. fundusz nagród, który był przeliczony wyższy 
został skorygowany przez Radnych autopoprawką. Środki na fundusz nagród w Gosirze są w 
wysokości 3 %, Dyrektor określił, że środki na pracowników sezonowych nie zostały 
wykorzystane, pan Dyrektor planował 20 pracowników sezonowych i na 20 zostały 
zaplanowane środki, a zatrudnionych w sezonie było 11 osób z czego 4 interwencyjnych. W 
związku z tym pieniądze te zostały, Pan Dyrektor jasno motywuje, że pieniądze zostały, 
ponieważ pracownicy, którzy byli zatrudnieni byli obciążeni dodatkową pracą i jest to 
zasadne, aby te nagrody dostali. Nagrody 3 % są wypłacane w maju, a potem dzięki 
gospodarności te pieniądze zostają.   

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy jeżeli 11 pracowników 
podołało zrobić to co miało robić 25, to znaczy, że robili po godzinach.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jeżeli pracownicy pracują po 
godzinach to nadgodziny muszą być wypłacone, a jeżeli jest ich mniej to mniej pracowników 
musi wykonać daną pracę.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
jeśli nie ma pracowników to musi sobie dać radę, jest to kosztem czystości miejscowości, są 
to telefony odnośnie śmieci, wykoszenia. Dzisiaj rozmawia o nagrodach, a Radni o 
podwyżkach, wie, że zbliża się okres, jaki się zbliża, podwyżki są bardzo ważne, ale nad 
podwyżkami trzeba usiąść i je przeliczyć. Dzisiaj nie wie, czy kwota, którą przekazali Radni 
to wyjdzie 50,00 zł czy 200,00 zł na osobę, Radni dają podwyżkę, bo lepiej brzmi podwyżka.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że pomoże Dyrektorowi przeliczyć.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
pani Skarbnik ma dokładne dane, kto ile zarabia i jakie jest stanowisko, pan Wójt też wie. 
Jeżeli Radni chcą wiedzieć też to ujawni.   

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że po wstępnej analizie pracownicy 
gospodarczy mają dostać po 300, 00 zł.  
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Radny Zenon Wajgert powiedział, że pan Dyrektor narzeka, a przed sezonem letnim zostały 
zakupione dwie maszyny, które miały wyręczyć 4 czy 5 pracowników.  Nie może Dyrektor 
ciągle przychodzić i narzekać.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski powiedział, że 
nie narzeka, mówi o faktach.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że gmina jest w rankingach wysoko, dlatego 
trzeba doinwestować firmę, która jest zajmuje się min. utrzymaniem porządku w nasze 
miejscowości, bogactwo zobligowuje nas do czegoś. W związku z tym uważa, że zakup 
dodatkowego sprzętu to żadna łaska, doposażenie pracowników również.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Pan Dyrektor nie może oceniać Radnych, że szastają 
50,00 zł, 100,00 zł. Dodał, że Radni podejmują kolegialnie taką decyzję na podwyżkę, jest 
księgowość i wspólnie wyliczyć. Są przeznaczone środki, każdy kupuje sprzęt, Dyrektor 
powinien uszanować, że Rada się przychyla, a nie unosi się emocjami. Jako Radny dba o 
szarych ludzi, którzy najciężej pracują.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że zgadza się z Radnym Andrzejem. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że rzadko jest tak, 
że nie zgadza się z kolegami, uważa, że jeżeli jest coś przygotowane, przemyślane, a tak jest, 
że planowane są obecnie nagrody, a za chwilę planowane i przemyślane byłyby podwyżki to 
wydaje mu się, że jest to właściwa kolejność, a teraz na szybko próbuje się to odwrócić. Takie 
decyzje powinny być przemyślane, przewartościowane, ustalone. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że popiera Radnego 
Krzysztofa i Pana Dyrektora, że wszystko jest robione na kolanie. Uważa, że powinno być 
wyliczone. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że Radny Grzywnowicz nie wie jak to jest zarobić 
1300,00 zł przy wynagrodzeniu 4 – 5 tysięcy. Uważa, że nic nie jest wyliczone i ustawione, 
nie ma problemu, aby wyliczyć. Był wniosek formalny, prosi, aby dalej procedować. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że uważa, że w 
pracach rady powinno się kierować zasadami, które są w statucie zapisane, określone. Jest 
min. mowa o sposobie procedowania i wprowadzania zmian w uchwałach. Zmiana, którą 
próbują Radni wprowadzić, uważa, że jest zmiana nieprzemyślaną na podstawie szybkich 
przeliczeń. Dyrektor z księgowym napracowali się nad jakąś koncepcją jak to zaplanować, 
było to przedstawione, jest to zaopiniowane, ujęte w projekcie. Absolutnie podpisuje się 
dwoma rekami pod podwyżkami, mimo, że jak Radny Basarab mówi zarabia 4 000,00 zł 
docenia pracę ludzi, którzy pracują w Gosirze i też nie raz wypowiadał się na temat, że należy 
to w końcu uporządkować, jest tam codziennie i wie, jak sytuacja wygląda jeśli chodzi o 
pracowników nie tylko komunalnych, ale tez o inne osoby, które pracują w tej jednostce. 
Uważa, że trzeba zrobić to w sposób precyzyjny i przemyślany, przedstawić na komisji w 
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jakich wartościach są planowane podwyżki i na jakich stanowiskach, bo być może Radni będą 
szukać większych środków, a teraz jest na hura robione. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że zgadza się z Radnym Andrzejem. Pani Skarbnik 
powiedziała, że nie jest to problem przeliczyć i dać podwyżki najmniej uposażonym. Poprosił 
o zamknięcie dyskusji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że Urząd przygotuje taka analizę, niech będzie 
tak jak jest, a na najbliższej sesji bądź komisji przeliczy wszystko i pokaże, a na razie niech 
będzie tak jak jest z tą zmianą i autopoprawką. Może więcej tych środków się znajdzie. 

GŁOSOWANIE z autopoprawką  w sprawie zmiany w budżecie na 2017 rok 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu Radnych 

Oddano 10 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Zenon Wajgert 

Oddano 0 głosów „przeciw” 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 

• Radny Marek Leciaho 
• Wice Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska 
• Przewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 

Uchwała nr XXXVII/288/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 25 października 2017 
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta większością głosów. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski przeprosił za 
swoje zachowanie, są to emocje, walka o pracowników, o obiecane rzeczy. 
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9. Wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w dziele 900 w 
uzasadnieniu gospodarka komunalna usuwanie barszczu Sosnowskiego, jaka jest kwota. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że 20 000, 00 zł. W dniu 
wczorajszym przesyłane było @.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że odnośnie Siły w Grupie chciał 
poinformować, że wniosek gminy o dofinansowanie dostał pozytywna opinię i znalazł się 
wysoko na liście rankingowej. W procedurze konkursowej gmina otrzymała 7 500, 00 zł, w 
ramach wsparcia zostaną wykonane dwie nowe tablice, zakup stojaków rowerowych przy 
CIT, wydana zostanie mapka z atrakcjami gminy Ustronie Morskie, 6 ogłoszeń 
sponsorowanych z informacją o wsparciu projektu. Dopowiedział, że gmina Ustronie 
Morskie, jako jedyna wystąpiła o te pieniądze. Pani Marta Michalska, pracownik biura 
napisała, że jesteśmy wzorową gminą, jeśli chodzi o aplikację o środki z PRO. Dodał, że trzy 
projekty gminne przeszły w międzyczasie od budowy bieżni i skoczni w dal po wykonanie i 
oznakowanie szlaku turystycznego i zakup instrumentów i modernizację świetlicy wiejskiej w 
Kukini. Dopowiedział, że trzy podmioty prywatne również sięgnęły po pieniądze – przeszło 7 
projektów z gminy Ustronie Morskie. Nie wie skąd złe opinie na temat współpracy. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że bardzo się cieszy, że jest dobra współpraca. Ma 
nadzieję, że Pan Sekretarz będzie nadzorował, kiedy pojawia się nowe projekty Siły w Grupie 
i powiadomi wszystkie stowarzyszenia w gminie, aby mogły się zapoznać i ewentualnie 
skorzystać. Dodał, że 7 000,00 zł dla stowarzyszeń jest pokaźną kwotą.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że dopóki będzie sekretarzem będzie tego 
pilnował.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że najgorszy jest czas oczekiwania na zwrot 
kwoty po zrealizowaniu zadania. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że czas jest już ograniczony. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że z ostatniej dyskusji zapamiętał, jak 
mówiono, że bardzo długo się czeka natomiast dzisiaj usłyszał z ust Sekretarza zmianę o 180 
stopni. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na instrumenty ponad rok gmina czekała 
na zwrot, być może teraz będzie inaczej. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że tablica drewniana koło Kaszubianki, która stoi 
za płotem może niedługo przewrócić się na płot i ludzi chodzących. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że Orlik tablica pęknięta i zniszczona.  
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem odnośnie tablicy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że pozwolił sobie 
również zbadać wątek związany z Gościnem, zadzwonił w aspekcie poruszanym na ostatniej 
sesji dot. stowarzyszeń i konkursu na małą infrastrukturę – 50 000,00 zł. Szkoda, że gmina nie 
znalazła na terenie gminy stowarzyszenie, które mogłoby aplikować, na szybko próbowali z 
panią Urszulą coś znaleźć. Sokół nie mógł aplikować, ponieważ jest zapis, że trzeba władać 
terenem, na którym chce się postawić małą infrastrukturę, jeśli chodzi o Astrę można było coś 
na euroboisku zrobić. Był to czas, kiedy nie było prezesa klubu, a są wymagane podpisy. 
Zwykłe stowarzyszenie może aplikować, utrudnienia są w bardzo prosty sposób 
rozwiązywane przez inne stowarzyszenia. W naszej gminie jest to przez stowarzyszenia 
zaniedbywane, żadne stowarzyszenie nie wystąpiło o dotacje, gdzie w większości o takie 
środki ubiegają się stowarzyszenia.  

Radna Sylwia Kręglewska poinformowała, że na ul. Nadbrzeżnej jeden kosz jest przesunięty 
w głąb chodnika, nie wie, czy było to w wyniku kolizji.  

Radny Marek Leciaho powiedział, że kiedyś było mówione, że gmina będzie występować 
do map Google o zaznaczenie terenu, gdzie jest przetwórnia ryb. Dodał, że sam sobie 
zaznaczył ul. Klonową dzięki swojemu zięciowi, ale widzi, że dla gminy stanowi to problem, 
aby wyznaczyć teren Wieniotowo 67 czy 63. Dodał, że prace, które gmina wykonała w 
ostatnim czasie zostały zniszczone, wjechał tir i zniszczył drogę, która była zrobiona ze 
środków własnych, a nie z dotacji. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem zakładu, 
rozmawiano na temat drogi dojazdowej, na temat drogi, która jest w planach - połączenie z 
ulicą Leśną. Zarząd Dróg krajowych zabronił, nie chce uwzględnić reklam, które odwracają 
uwagę.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Google działa. 

Sprawdzono zaznaczenie w Google.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w spotkaniu uczestniczyła pani sołtys.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że przejazd kolejowy na drodze krajowej w kierunku 
do Dygowa, gdzie jeździ bardzo dużo samochodów w związku z budową S 6. Zapytał, czy 
wpłynęła odpowiedź pisemną od zarządcy przejazdu, który mieści się w Koszalinie na ulicy 
Kolejowej 34. Zapytał, czy zwracano się z pytaniami pisemnymi czy coś się dzieje w tym 
kierunku. Dodał, że jak była kontrola rozmawiał i otrzymał i usłyszał, że nie ma żadnego 
pisma z urzędu. Jeśli przejazd ten przeżyje zimę, to będzie bardzo zdegradowany. Poprosił w 
imieniu mieszkańców, aby zwrócić się o naprawę przejazdu.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że PKP nie przewiduje środków na naprawę, 
gmina pisała i będzie pisać dalej. 
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Radny Andrzej Basarab powiedział, że rozmawiał z panem z Koszalina, który oglądał 
przejazd. Powiedział, że jeżeli gmina zwróci uwagę będą musieli się ustosunkować, jest to 
droga powiatowa, ale w granicach obszarowych gminy.  

Radny Marek Leciaho powiedział za przejazd kolejowy odpowiada właściciel i powinien 
dokonać modernizacji, a nie powiat.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że gmina wysłała monit do Szczecina i 
Krakowa. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że rozmawiał z panem z Koszalina, który oglądał 
przejazd i jeżeli będzie monit będą musieli się tym zająć.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pisma były kierowane do Szczecina, tak jak 
powiedziano w Koszalinie. Dodał, że sprawdzi to. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, na jakim etapie jest sprawa 
e-sesji, nagłośnienia. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że było spotkanie, na którym nie był. Dodał, że 
wróci do tego tematu, firma ma się zwrócić. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że byli Radni na prezentacji e- sesji, wszystkie 
osoby odnieśli satysfakcjonujące wrażenie, marzyłaby się Radnym wersja rozszerzona, czyli 
pełen monitoring, zapis elektroniczny, a pani Asia miałaby mniej pracy i w związku z nowym 
statutem pogodziłaby swoje obowiązki. Powiedział, że są za tym, aby jak najszybciej 
wprowadzić system. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Pan Sekretarz robił 
już cos w sprawie e-sesji. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla zapytał, co Przewodnicząca ma na myśli. Dodał, że był 
tez pod wrażeniem prezentacji, ciekawe są to rzeczy jeśli chodzi o rozwiązania, ale nie 
podejmuje decyzji związanych z tym, że jutro zamawiamy i realizujemy zadanie.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że na najbliższej komisji przeanalizujemy, co 
tam ma być.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Radni liczą, że Wójt się przychyli do e-sesji. 
Zapytał, czy udało się znaleźć sprawcę ulicy Wąskiej. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że pracownicy mieli skuć wylany beton.  

Radny Piotr Barycki zapytał, czy sekretarz zgłaszał ograniczenia prędkości. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest umówiony z panią Dąbrówką na 
spotkanie. Zostały załatwione sprawy z Rusowem, wszystko powoli będzie realizowane. 
Bardzo dużo zależy od Pani Dąbrówki.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że był na spotkaniu u Starosty odnośnie dróg, 
uciążliwości w Kukini, dziur od Marysina, chce, żeby zrobione wszystko było do zimy. 
Trzeba będzie zwiększyć środki na masę na zimo. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że miesiąc temu rozmawiano na temat odstrzału dzików. 
Zapytał, na jakim jest to etapie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że był.  

Radny Andrzej Basarab powiedział, że nic nie było.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że w poprzednią niedzielę rano około 20 czy 30 
samochodów terenowych z myśliwymi jeździło i całą noc polowało na dziki w obrębie 
Wieniotowa.  Decyzje o odstrzale wydaje Starosta. Nie wie ile sztuk odstrzelili. 

Radny Marek Iwańczyk powiedział, że odstrzelono 12 sztuk. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że odstrzał redukcyjny, który miał być i były 
zabezpieczone środki w obrębie sołectwa Sianożęty mieszkańcy nie maja żadnej informacji 
ile zostało dzików odstrzelonych. Było zaplanowane polowanie zbiorowe, 15 października 
zostało to odwołane ze względu na warunki pogodowe, odbyło się w Wieniotowie. Uważa, że 
powinno się zgłosić, że jest coraz większy problem, zwierzyna niszczy nasadzenia, płoty. Nie 
zostało napisane, że z 15 jest przełożony odstrzał na inny termin. Powiedział, że na ulicy 
Bolesława Chrobrego po byłej Almirze jest rozpoczęty proces budowy, zostały zamknięte 
pasy ruchu, czy coś na ten temat Wójt wie. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeśli chodzi o dziki to gmina dostanie 
sprawozdanie, za okres jesienny sprawozdania jeszcze nie ma, jak będzie to przedstawi 
Radzie. Poinformował, że jeśli chodzi o inwestycję zgłosił się do gminy inwestor, ponieważ 
zamiast przyjść najpierw uzgodnić organizację ruchu. Firma przygotowała organizację ruchu 
taką, jaka im pasowała, nie zgodził się na to. Zostało ustalone, że zostanie podpisane 
porozumienie o ochronie dróg, firma będzie musiała zrobić od nowa całą nawierzchnię 
chodnika, który rozjadą. Przedstawili koncepcję, wizualizację budynku, maja wszelkie 
uzgodnienia, będzie zajęcie pasa drogowego, gmina będzie ich kontrolować, stały nadzór. 
Dodał, że powiedział, że nie wyrazi zgody na wakacyjne prace, terminy wybudowania w 
stanie surowym mają do 31 maja.  

Sołtys wsi Sianożęty Kukinka Krzysztof Szydłowski zapytał, czy gmina domaga się 
odszkodowania w sprawie szkód spowodowanych przez dziką zwierzyną. 
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Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli są to szkody dot. rolników to gmina 
pośredniczy. Jest komisja do szacowania szkód, robi się zdjęcia. Jeśli rolnik dogada się z 
kołem łowieckim to nie ma problemu, jeśli nie są w stanie się dogadać to gmina pośredniczy. 

Sołtys wsi Sianożęty Kukinka Krzysztof Szydłowski powiedział, że rozmawiał trzy lata 
temu z głównym łowczym w Gościnie, powiedział, żeby zgłosić do sądu.  

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, że zwierzyna jest własnością Skarbu Państwa, 
gmina chce dbać o swoich rolników.  

Agnieszka Tokarska mieszkanka gminy zapytała o drzewa na Lotniczej, czy jest jakiś ruch, 
żeby je usunąć.   

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jest umówiony z Panią Magdaleną 
Dąbrówką na miesiąc listopad, musi być wycinka razem z karczowaniem. Prośba była ze 
strony Gosiru, aby do 3 listopada tego nie ruszać. Ma to na uwadze, aby przed sezonem było 
zrobione, trzeba dołożyć kostki. 

Radny Marek Leciaho zapytał, na jakim etapie jest droga pieszo rowerowa, która jest 
zawarta w porozumieniu razem z gminą Będzino i Mielno. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że do granicy jest poza projektem, który jest 
objęty dofinansowaniem z Urzędem Marszałkowskim. Trzeba czekać na możliwość 
dofinansowania. Etap od Maxa do przebudowy i potem dobudowanie odcinka przy 
Amfiteatrze, potem Graniczna i Spokojna w nawiązaniu do odcinka powiatowego do 
Marynarki i potem dokończenie do gminy Będzino. Projekt ten leży, został zrobiony w 2008 
roku przez powiat, wymaga rekonstrukcji i dostosowania do nowej sytuacji, trzeba szukać 
dofinansowania.  

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

  

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 14:25 
Protokołowała: Joanna Korczyk 
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