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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2013  

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 16 MAJA 2013 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXVIII Sesję Rady 

Gminy Ustronie Morskie słowami: 

„Otwieram XXXVIII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie zwołaną na podstawie art. 20             

ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta Gminy.” 

Następnie Przewodniczący powitał zgromadzonych i stwierdził quorum – obecni wszyscy 

Radni (lista obecności stanowi załącznik nr do niniejszego posiedzenia). 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 1- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku                   

na terenie Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały; 

B. Druk nr 2- 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; 

C. Druk nr 3- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie 

Ustronia Morskiego, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat- dyskusja, 

podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja 

składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty” oraz gmin sąsiednich- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 5- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 

2013- dyskusja, podjęcie uchwały. 

3. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący poinformował o zmianach w projektach uchwał ustalonych na wspólnym 

posiedzeniu komisji w dniu 14 maja br.: 
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 Druk nr 1 – w par. 2 wykreślono słowo „obowiązująca”, par. 4 ust. 2, par. 8 oraz 

rozszerzono uzasadnienie, 

 Druk nr 2 – par. 1, par. 3 ust. 5 w par. 6 wykreślono słowo „obowiązującą”, 

 Druk nr 5 – rozszerzono uzasadnienie. 

Głosowanie nad przyjęciem zmian: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

A. Druk nr 1- w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku                   

na terenie Gminy Ustronie Morskie - przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia16 maja 2013 roku             

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

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

B. Druk nr 2- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                        

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                           

i zagospodarowania  tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przedstawił 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA 

 Radny Marek Rojek powiedział, że dalej nie wie czy mieszkańcy sami będą kupowali 

pojemniki czy zakupi je Gmina. Dodał, że ograniczenie dofinansowania do 50 zł zostało 
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pozytywnie przegłosowane. Radny stwierdził, iż w tym przypadku nie można mówić                     

o stratach. Właśnie z tym zapisem, który jest zawarty w projekcie naraża się na to Gminę. 

Zapytał czy trzymamy się tego, że Gmina dokona zakupi, aby była jednolitość? Uznał, że nic 

nie ustalono w tej kwestii. 

Przewodniczący Rady odparł, że będzie to tematem dzisiejszej Komisji Budżetu.                       

W tej uchwale nie będzie zapisów dotyczących tej kwestii. 

Radny odpowiedział, iż Radni muszą to wiedzieć wcześniej. To jest bardzo ważne. Radny 

dodał, że chodzi o wydatki Gminy. Nie wiedząc za ile mieszkaniec kupi pojemnik i oddając 

mu 50 zł narażamy Gminę na straty. To jest niedopuszczalne. Jeśli Gmina kupi to będzie 

negocjować cenę i dofinansuje np. 30 zł, czyli mniej.  

Sekretarz Gminy zabrał głos jako kolejny. Wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji Budżetu               

na ostatnim posiedzeniu wnioskował, aby poruszyć ten temat na kolejnym posiedzeniu 

komisji. Pani Skarbnik przygotowała się więc to na dziś i chce to omówić. Dodał,                         

iż głosowanie nad taką treścią projektu odbyło się na wspólnym posiedzeniu, oddano                      

8 głosów „za” i 2 „wstrzymujące”, projekt przeszedł, uzyskał pozytywną opinię. Następnie 

pan Sekretarz powiedział, że powinno się więc głosować nad tym w takiej treści. 

 Radny Stefan Dymański powiedział, że ma to być dziś na Komisji. Dodał, że apelował, 

aby par. 2 został zmieniony w samym założeniu. Wcześniej mówiono o dofinansowaniu 50%, 

teraz, że najwyżej 50 zł. Radny uważa, iż gdyby zostało samo 50% to Gmina bardziej by się 

przyłożyła, aby wynegocjować jak najlepszą cenę, czułaby presję. Dzięki temu mielibyśmy 

ujednolicony system. Budżet zyskałby na tym. Radny dodał, iż w tej chwili wydaje się,                 

że Urzędowi Gminy nie zależy, aby zabrać się organizację tego, aby było przyzwoicie.                 

W konsekwencji tego jedni kupią „złote” kosze, drudzy zwykłe za parę groszy. Uregulowałby 

to zakup takich samych dla wszystkich. Następnie Radny powiedział, że Urząd lub GOSiR 

mogli zrobić rozeznanie czy mogą dokonać zakupu. Byłoby inne spojrzenie na tą sprawę.               

Na koniec Radny dodał, iż ma nadzieję, że Radni przemyśleli to i widzą, że są również inne 

możliwości rozwiązania tego. 

Pan Grzegorz Czachorowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji odpowiedział 

Radnemu. Poinformował, że odpowiedź na pytanie dot. możliwości zakupu padła już                    

na Komisji. GOSiR działa na takich samych zasadach jak Urząd Gminy. Nie mogą prowadzić 

handlu. Pan Czachorowski dodał, iż potwierdził to w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że Urząd Gminy nie zamierza postąpić wbrew woli mieszkańcom, 

ani wbrew finansom gminy. Stwierdził, iż rozumie wątpliwości. Poprosił jednak, aby wrócić 

do procedury przyjęcia uchwały. Zaproponował, żeby jeśli jest coś do wykreślenia w jej 

zapisach to, aby wskazać to i przegłosować. Dyskusja powinna być merytoryczna. 

 Radny Rojek ponownie zabrał głos. Stwierdził, iż należy wykreślić ograniczenie               

do 50 zł. Trzeba dążyć do tego, aby zaoszczędzić. Nad tym trzeba się zastanowić. Radny 

dodał, że nie chodzi o handel, ale o oddanie w tej samej cenie. Uważa, że nie będzie problemu 

z uiszczeniem opłaty przez mieszkańców, ponieważ są złożone deklaracje i nie ma 
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możliwości, aby ktoś chciał się wycofać. Poza tym nikt nie wyda kosza, jeśli osoba nie 

zapłaci. Nie ma co się o to martwić. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma sensu rozwijać tego tematu. Zwrócił się                       

do Radnego Rojka z zapytaniem czy stawia wniosek? Trzeba się teraz zając uchwałą,                       

a do dyskusji wrócić na Komisji Budżetu. 

Radny odpowiedział, iż stawia wniosek o usunięcie ograniczenia do 50 zł, oraz o dodanie 

zapisu o zobowiązaniu gminy do zakupu. 

Pani Marta Thiele – Staszewska radca prawny Urzędu Gminy odparła, iż nie można dokonać 

takiego zapisu. Nie można wskazać, że zobowiązuje się gminę. Byłoby to przekroczenie 

uprawnień. Jeśli Gmina miałaby zakupić pojemniki to stawka musiałaby ulec zmianie. W tej 

formie nie da się dodać tego zapisu. 

Radny powiedział, że zakładano to w pierwszej wersji, było to pokazane na slajdach, a teraz 

idzie się w zupełnie innym kierunku. Dodał, iż może trzeba to zapisać trochę inaczej,                    

ale trzeba to ująć. 

Pani Thiele – Staszewska wyjaśniła, że ta uchwała nie rozwiązuje jak to ma być. Nie można 

takiego zapisu umieścić w tej uchwale. Rzutowałoby to na inne uchwały. Nie ma sensu 

umieszczanie tego tutaj, ponieważ nie wynika to z tej uchwały. 

Radny Rojek odparł, iż mowa była, że kupujemy kosze i będą one kosztować 50 zł. Po trzech 

miesiącach opcja się zmienia, uchwały są skierowane w inną stronę. Radny zakończył 

słowami, iż „zakręciliście, to odkręćcie to teraz”. 

 Radna Anna Britzen była kolejnym mówcą. Stwierdziła, iż jest to bardzo ważna 

tematyka. Dlatego poprosiła, aby omówić ją teraz, gdyż nie wszyscy Radni są członkami 

Komisji Budżetu. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, iż mówimy w tej chwili o projekcie uchwały,                    

który został już pozytywnie zaopiniowany przez komisje. Interesuje nas projekt uchwały. 

Stwierdził, że mamy dwa wnioski: pierwszy, aby wykreślić 50%, drugi, aby zamieścić zapis  

o zakupie. Następnie zwrócił się do pani radczyni z zapytaniem czy umieszczenie zapisu jest 

możliwe? 

Pani Marta Thiele – Staszewska odpowiedziała, że musiałaby przeanalizować całą podstawę 

prawną i przejrzeć inne uchwały. Trzeba sprawdzić czy zapis ten nie będzie stał                       

w sprzeczności z zapisami innych uchwał. Dodała, iż teraz nie może odpowiedzieć. 

 Radny Tomasz Stanisławczyk stwierdził, iż projekt był już przegłosowany przez 

komisje. Następnie Radny poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały. Jeśli zostanie ona 

przyjęta to dyskusja stanie się bezprzedmiotowa. Chodzi jedynie o te ograniczenie kwotowe. 

Pozostałe zapisy nie zakładają, że gmina kupi lub nie pojemniki. Decyzja powinna być taka, 

że głosujemy nad uchwałą w tej formie, a pozostałe kwestie zostaną przedłożone na Komisji 

Budżetu. 
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Radny Rojek odpowiedział, iż zgadza się co do tego co Jego przedmówca powiedział 

odnośnie 50 zł. Dodał, że zapis, że Gmina kupuje pojemniki nie musi być w uchwale. Chodzi 

jedynie o gwarancję, że tak rzeczywiście będzie. Taka informacja poszła do mieszkańców. 

Przewodniczący zamknął dyskusję i zarządził przerwę przed głosowaniem. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

Przerwa. | Po przerwie. 

Przewodniczący poprosił głosowanie nad przyjęciem wniosku Radnego Marka Rojka o 

wykreślenie z par. 2 uchwały ograniczenia kwotowego dofinansowania do zakupu 

pojemników do 50 zł. 

Głosowanie: 

Udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 7 głosów „przeciw”, 3 „wstrzymuję się” i 5 głosów „za”. 

Wniosek nie został przyjęty. 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013 roku                  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów              

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi została podjęta większością głosów.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

C. Druk nr 3- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego                    

na terenie Ustronia Morskiego, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych  w strefie oraz określenie sposobu pobierania opłat - przedstawiła pani 

Magdalena Kołosowska Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

Przewodniczący poinformował, że projekt uzyskał pozytywna opinię komisji na wspólnym 

posiedzeniu. 

DYSKUSJA 

 Radna Agnieszka Makowska zapytała czy dalej mieszkańcy będą mogli wynajmować 

sobie miejsca parkingowe? 

Pan Sekretarz odpowiedział, że jest przychylność w tej sprawie. Osoby te będą musiały kupić 

coś podobnego do abonamentu. Dodał, iż trwają rozmowy odnośnie kształtu porozumienia oraz 
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wysokości ceny. Na koniec stwierdził, że zasadne jest, aby to umożliwić, ponieważ są to 

podatnicy Gminy i prowadzą działalność od lat. 

 Przewodniczący Rady zapytał o par. 5 dot. dopłat zerowych. Zapytał dla kogo                       

te identyfikatory? 

Sekretarz odpowiedział, że mamy niewiele aut służbowych w Gminie. Jedynie kilka                          

w GOSiRze. Dlatego pracownicy niejednokrotnie wykorzystują swoje samochody prywatne.              

Z tego tytułu otrzymają tabliczkę. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 m5a 2013 roku              

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie Ustronia 

Morskiego, wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  w strefie oraz 

określenie sposobu pobierania opłat została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

D. Druk nr 4- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja 

składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty” oraz gmin sąsiednich - przedstawiła pani Magdalena Kołosowska Kierownik 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

Pani Kierownik wyjaśniła, iż jest to uchwała intencyjna pozwalająca na przystąpienie                     

do projektu dot. zamknięcia wysypiska. Przystępuje do niego 17 podmiotów. Projekt opiewa  

na 32 mln zł. Ponadto pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie rekultywacji wysypiska. 

Na koniec dodała, że termin składania wniosków upływa 27 maja. 

Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska dodała, że konieczna będzie zmiana wieloletniej 

prognozy finansowej w związku z przystąpieniem do projektu. Propozycja zostanie 

przedstawiona na Komisji Budżetu. W tej chwili mamy w budżecie założone 300 000 zł                   

na zamknięcie wysypiska. Zależy nam na szybkim przystąpieniu do programu i zamknięciu 

wysypiska. Łączna kwota dla naszej Gminy tj. 978 060,76 zł, w tym dofinansowanie 85 % - 

831 351 66 zł, 10% z WFOŚ -  97 806,08 zł, oraz wkład własny 5 %  - 48 903,04 zł.                  

Nabór cały czas trwa. Później do końca czerwca trwać będzie weryfikacja wniosków i wybór. 

Pani Skarbnik powiedziała, że obawia się, że do końca roku nie uda się finansowo rozliczyć 

inwestycji. Dlatego część zadania zostanie przeniesiona na 2014 r. Wynika to z tego,                    

iż gdybyśmy zamknęli wysypisko we wrześniu lub październiku 2013 r. to musielibyśmy 

ponieść całkowite koszty i czekać na zwrot środków aż do 2014. W związku z tym zasadne jest 
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przeniesienie tej inwestycji i rozliczenie na I bądź II kwartał 2014 r. Wtedy na zwrot środków 

poczekamy tylko 30 dni. 

DYSKUSJA – BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIII/257/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013 roku w 

sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk odpadów 

komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” oraz gmin sąsiednich 

została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

E. Druk nr 5- w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 

2013 – przedstawiła pani Urszula Czachorowska Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu Radnych. 

Oddano 15 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 maja 2013 roku              

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Ustronie Morskie na rok 2013 została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

  AD. 3. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 W związku z wyczerpaniem porządkuj obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął 

XXXVIII Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 8
00

 – 9
00

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Jędrzejewska 


