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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017 
Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 29 LISTOPADA 2017 ROKU 

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

 
2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2017 z 27 września 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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 
Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego na rok 2018” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim - 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 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

Druk nr 8 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 roku- 
- dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 9 – w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej-  
- dyskusja, podjęcie uchwały;   

Druk nr 10 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 11 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2017-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 12 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu  
z przeprowadzonej kontroli na złożony podczas sesji 29.09.2017 r. wniosek 
formalny radnego Andrzeja Basaraba dot. parkingu gminnego przy ul. Wiejskiej 
oraz w związku z pismem mieszkańców ul. Wiejskiej.  

7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - dyskusja. 
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

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

1. Sprawy organizacyjne 

a. Otwarcie. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała, że porządek obrad 
był przedstawiony, zapytała czy są jakieś uwagi i propozycje do porządku obrad. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu pana Wójta wniósł o wycofanie projektu 
uchwały druku nr 9 w sprawie nadania nazwy ulicy wewnętrznej. Uzasadniając to faktem,  
iż w dniu 27 listopada wpłynął wniosek mieszkańca Gminy o nadanie nazwy ulicy drodze 
wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 422/17, która jest przedłużeniem drogi położonej 
na działce nr 422/9, która była przedmiotem Komisji Spraw Społecznych. Proponowana 
nazwa ulicy przez mieszkańca to „Szantowa”. Droga, jako cały ciąg komunikacyjny 
zlokalizowana jest na dwóch różnych działkach, których współwłaścicielami są osoby 
fizyczne, dlatego dla zachowania jednolitej nazwy dla całej ulicy oraz zachowania właściwej 
numeracji zasadne jest wycofanie projektu uchwały o nadanie nazwy ulicy wewnętrznej  
i ponowne przystąpienie do dyskusji na stosownej Komisji. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała czy są jeszcze jakieś uwagi 
do porządku obrad. W uzupełnieniu podała, że rada jest w pełni obecna (lista obecności 
stanowi załącznik do protokołu).  

GŁOSOWANIE – wycofanie druku nr 9 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej 
na drodze wewnętrznej 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 15 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  
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Zenon Wajgert 
• Radny Marek Leciaho 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska  
• Radny Denis Tomala 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska oznajmiła, że wniosek formalny 
Wójta Gminy o wycofanie druku nr 9 został przegłosowany pozytywnie. Oznajmiła, że druk 
nr 10 będzie drukiem nr 9, druk nr 11 będzie drukiem nr 10, druk nr 12 będzie drukiem nr 11. 

Druk nr 1 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - dyskusja, 
podjęcie uchwały; 

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 
Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego na rok 2018” - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 3 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim - 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 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 6 – w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 7 - Statutu Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały; 
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Druk nr 8 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 roku- 
-dyskusja, podjęcie uchwały; 

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

Druk nr 10 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2017-2025 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Druk nr 11 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały; 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała czy są jeszcze jakieś wnioski  
do porządku obrad. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla ponownie w imieniu Wójta Gminy wniósł  
o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego w 2018 r. Dodał, że odpowiedź Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 
przyszła bardzo późno w odp. na pismo z dnia 23 października 2017. Zarząd 
Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej nie wniósł zastrzeżeń do projektu uchwały w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018, w projekcie 
uchwały w paragrafie pierwszym jest obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego. Ogłoszono w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
z 18 października 2018 r. Poprosił o poszerzenie o projekt uchwały. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski wystąpił z prośbą sporządzenia  
w przerwie projektu uchwały w sprawie podatku od transportu. Dodał, że wpłynęło pismo  
od mieszkańca, który czuje się pokrzywdzony, posiada kilka autokarów, za które płaci bardzo 
wysoki podatek. To nie są wielkie skutki dla budżetu, jeżeli chodzi o Gminę. Podkreślił,  
że do końca listopada trzeba podjąć stosowną uchwałę i zaproponował przygotowanie  
w przerwie uchwały zmieniającej wysokość podatku od transportu przez panią Skarbnik  
i przez siebie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zapytała, czy nie mogłoby  
to być podejmowane 20 grudnia na kolejnej sesji Rady Gminy. Dodała, że będą kolejne 
komisje budżetowe w grudniu. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w takim razie skoryguje przy 
projekcie budżetu obniżenie stawki podatkowej ze środków transportowych również  
z autopoprawką. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska zaproponowała, aby nie wprowadzać 
projektu odnośnie żyta, przeanalizować go na komisji budżetowej. Zasugerowała, aby zebrała 
Komisja Rolnictwa. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jeżeli taka jest wola Rady 
to nie ma problemu. 
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Radni nie wnieśli sprzeciwu. 
 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zaproponowała, aby przejść do głosowania 
nad wprowadzeniem projektów uchwał. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wycofuje wnioski. 

Radna Marzena Molcan w imieniu klubu radnych „Sami Swoi” postawiła wniosek formalny 
o wycofanie druku nr 7 projektu Statutu. Dodała, że na ostatniej sesji stawiała taki wniosek, 
ale Pan Przewodniczący upierał się, że Statut jest już dopracowany, chociaż według nich nie 
był. Znalazło się w nim jeszcze dużo poprawek i dużo niedociągnięć. Pośpiech w tej sytuacji 
był absolutnie niewskazany, Wojewoda, jako organ nadzorczy wzywa do naprawienia 
błędów, które pojawiły się w Statucie. Poinformowała, że kolejnym powodem wycofania jest 
fakt, że Stowarzyszenie Sami Swoi poinformowało Wojewodę o zapisach w Statucie,  
z którymi się nie zgadzają, które według nich nie są zgodne z prawem. Dodała, że nie 
otrzymali odpowiedzi i w związku z tym czekają na rozstrzygnięcie, bo być może te zapisy 
okażą się zgodne z prawem. Oznajmiła, że nie chcieliby głosować przeciwko Statutowi, 
dlatego uważa za zasadne wycofanie tego druku do momentu uzyskania odpowiedzi od 
Wojewody. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że niestety ponownie nie 
może się zgodzić z radnymi, szczególnie z tego względu, że było mnóstwo czasu  
na to, aby wypowiedzieć się w tej sprawie. Radni otrzymywali pisma, jako Klub Radnych 
takie pisma skierowano do Urzędu do Pana Wójta, żeby swoje wnioski do Statutu w czasie 
prac składali. Były przeprowadzone konsultacje społeczne, wpłynęła tylko jedna uwaga. 
Jeden wniosek do zmiany w statucie, który został uwzględniony. Dodał, że jest  
po rozmowach z biurem prawnym pana Wojewody i te zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania nadzorczego dotyczy trzech punktów. Dwa są przepisane z poprzedniego 
Statutu, które funkcjonowały i funkcjonują jeszcze w wielu miejscowościach, ale w związku  
z tym, że pojawiły się wyroki sądów należało dostosować się do obowiązującego prawa  
i je usunąć. Jeden punkt dotyczy tego, że przewodnicząca ma prawo udzielić radnym nagany. 
Nie ma poparcia to w żadnych przepisach prawa stąd ten zapis jest nie potrzebny i został 
wykreślony w tym projekcie. Drugi dotyczy tego, że w starym statucie był zapis, że rada 
może nakazać panu Wójtowi podpisanie, zobowiązanie, dotyczy to pracy Komisji Rewizyjnej 
w sytuacji, kiedy potrzeba jest zatrudnienia eksperta do oceny jakiejś sprawy. Tutaj zapis 
zostaje zmieniony z ostrego na bardziej łagodny. Czyli w sensie intencji, że rada wskazuje,  
że jest taka konieczność podpisania umowy. Zapis ten został skonsultowany z biurem 
prawnym i będzie on prawidłowy. § 48 dotyczy inicjatywy uchwałodawczej, komisja 
zaproponowała w Statucie, że taką inicjatywę mają mieć mieszkańcy gminy, natomiast zbyt 
szczegółowo określiła sposób procedowania, narzucono, w jaki sposób mieszkańcy mają 
zbierać podpisy itd. Komisja wzorowała się na statucie miasta Krakowa, który jest aktualny  
i takie zapisy posiada. Podobne zapisy są w mieście Koszalin, ale w roku 2016 pojawił  
się wyrok Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który mówi, że jest to nie właściwe  
i nie powinni ograniczać mieszkańców, w jaki sposób mają zbierać podpisy pod tą uchwałą. 
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Cztery podpunkty są wykreślone, zostały zapisane ogólnie, że mieszkańcy mają prawo, 
potrzebują zebrać sto podpisów i taką uchwałę przedstawić. Reszta zapisów jest prawidłowa 
w ocenie nadzoru pana Wojewody i pań, które naszą uchwałę kontroluje. 

Radna Marzena Molcan ponowiła wniosek formalny. 

Radny Andrzej Basarab pouczył panią przewodniczącą, że był wniosek formalny  
i powinien zostać poddany pod głosowanie, a nie powinno być prowadzenia dyskusji. Zapytał 
pana Radcę Prawnego czy tak powinno się to odbywać. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że myśli, że pan radny 
wie, że stary Statut obowiązuje i zawsze jest jeden głos za jeden przeciw przy wniosku 
formalnym. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wniosek trzeba poddać głosowaniu a nie dyskusji. 
 
Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że uważa, że procedujący  
w Komisji Statutowej mają prawo się wypowiedzieć. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że jeśli radni chcą dążyć do starego Statutu to powinni 
dać wniosek formalny, w jaki sposób ta sesja powinna być nagrywana, bo zgodnie z prawem 
nie jest nagrywana w taki sposób, jak stanowi to Statut. Dodał, że oczekuje wniosku, w jaki 
sposób jest sesja nagrywana.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu Pana Wójta zasugerował, że jeżeli wpłynął 
wniosek do pana Wojewody jeszcze jeden złożony przez Stowarzyszenie Sami Swoi, gdzie są 
jeszcze przedłożone jakieś inne argumenty to może warto poczekać do odpowiedzi 
wojewody, chyba, że Wiceprzewodniczący ma już pewność, że Wojewoda nie będzie tego 
kwestionował i może jest jakieś pismo w tej sprawie. Dodał, że chwila zwłoki do następnej 
sesji, która zaplanowana jest na 20 grudnia, nie zaszkodzi. Dopowiedział, że być może radni 
zauważyli z Panem Wójtem w uzasadnieniu, że trzeba skorygować kwestię dot. uzasadnienia, 
bo jest przepisane z pierwszej wersji jeszcze przed poprawkami, czyli, że jest to zmiana 
Statutu z 2003 r. a może być drobna korekta związana z tym, że są pownoszone uwagi. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że można poczekać, przecież 
to tylko miesiąc. 

Radny Marek Leciaho zapytał pana Radcę Prawnego czy nagrywanie sesji na nośnik 
elektroniczny jest później dokumentem całej sesji, bo Statut stanowi jednoznacznie „Sesje 
nagrywa się na taśmie magnetofonowej”. Oznajmił, że czeka na wniosek odnośnie dzisiejszej 
sesji. Dodał, że chcieli radni nowego Statutu, a dążą do tego żeby procedować nad starym. 
Zapytał, czy  sesja nagrywana poprzez nośnik elektroniczny jest zgodna z obowiązującym 
Statutem. Podkreślił, że Statut stanowi jednoznacznie ma być taśma magnetofonowa. 

Radny Andrzej Basarab powiedział do Pani Przewodniczącej, że był złożony wniosek 
formalny i prosił, aby ten wniosek formalny poddać pod głosowanie, a nie odbywa  
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się dyskusja. Dodał, że tak jak powiedział pan Przewodniczący jeden głos jest za jeden 
przeciw i można wtedy procedować dalej, a nie teraz rozstrzyga się, w jaki sposób mają być 
nagrywane obrady sesji czy na takim nośniku, czy na takim nośniku. Był wniosek formalny 
Pani Przewodniczącej klubu, który należy poddać pod głosowanie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział panu radnemu Markowi, 
Leciaho, że sesje organizuje Pani Przewodnicząca Rady, więc w tym przypadku pytanie 
powinno być do Pani Przewodniczącej, może ma jakąś taśmę szpulową, magnetofonową. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska odpowiedziała Panu Wójtowi,  
że Przewodnicząca pracuje na tym, co zabezpieczy jej Wójt. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że Gmina nie posiada 
taśm szpulowych. 

Radny Marek Leciaho ponowił pytanie, czy sposób nagrywania sesji jest legalny. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie dotarły do niego 
żadne propozycje, żeby przygotować taśmy Pani Przewodniczącej. 

Radny Marek Leciaho zapytał: „Ile Pan Wójt taśm zabezpieczył”. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że nie było takiego 
wniosku, żeby coś zabezpieczyć i nic nie zabezpieczył. 

GŁOSOWANIE – wycofanie druku nr 7 – Statut Gminy Ustronie Morskie  

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 Sylwia Kręglewska  

Oddano 7 głos „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
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• Przewodnicząca Bernadeta Borkowska 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radna Zofia Majewska 
Przy głosowaniu nieobecny Radny Marek Leciaho.  
 
Druk nr 7 – Statut Gminy Ustronie Morskie nie został wycofany z porządku obrad.  
 
GŁOSOWANIE – porządku obrad 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 14 głosów „za” 

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

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Roman Żołnierczuk 

Porządek obrad został przyjęty większością głosów.  

 
2. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2017 z 27 września 2017 roku. 
 
Głosowanie – za przyjęciem protokołu nr XXXVI/2017 roku.  

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 
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• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Zofia Majewska 
• 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 

 
Protokół z sesji XXXVI/2017 roku został przyjęty jednogłośnie.  
 
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy Ustronie Morskie 

oraz informacja o przeprowadzonych przetargach – dyskusja. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że w okresie międzysesyjnym nie odbył  
się żaden przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych. Przedstawił sprawozdanie  
z realizacji uchwał: 

• XXXVII/279/2017 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie 
Jerzego Kołakowskiego - status obowiązujący; 

• XXXVII/280/2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości pod lokalizację stacji 
transformatorowej – trwają negocjacje z firmą Energa Operator na temat rodzaju 
stacji transformatorowej; 

• XXXVII/281/2017 w sprawie nabycia nieruchomości – dotyczy to ścieżki rowerowej 
ośrodek Relax, na tym etapie mamy wycenę tej nieruchomości i dalsza procedura 
będzie prowadzone;  

• XXXVII/282/2017 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 – jest 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego;  

• XXXVII/283/2017 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – zostało opublikowane, od momentu 
opublikowania mamy 14 dni na jej wejście w życie, jeszcze nie weszła w życie;  

• XXXVII/284/2017 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik  
o określonej pojemności – sytuacja, jak z poprzednią uchwałą;  

• XXXVII/285/2017 o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
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nieruchomości, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte 
w deklaracji – jest informacja od Wojewody, że nie została jeszcze opublikowana;   

• XXXVII/286/2017 w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie – status oczekujące, 
prowadzone jest postępowanie nadzorcze; 

• XXXVII/287/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad 
przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Gminy – status 
obowiązujący; 

• XXXVII/288/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 – realizowana 
jest na bieżąco. 

Poinformował o stanie realizacji zadań inwestycyjnych: 

• Przebudowa drogi w miejscowości Grąbnica - stan realizacji uważa za zamknięty, 
odbiór inwestycji będzie miał miejsce oficjalne przy udziale pracownika delegata  
z Urzędu Marszałkowskiego 01. grudnia w piątek. Została zwiększona dotacja o 144 
tysiące zł. Jest to sukces związany ze zwiększeniem dofinansowania tej inwestycji. 

• Rozbudowa ścieżki rowerowej – Gmina jest na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej, odcinek Aż do granicy gminy Będzino. Do 31. marca planowany termin 
wykonania, wg zgłoszenia projektanta. 

• Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu w Rusowie – zrealizowany I etap 
• Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim - opracowanie dokumentacji projektowej  

w trakcie realizacji do 31. grudnia. 
• Budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim – również opracowanie dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji do 31. grudnia tego roku. 
• Budowa ul. Osiedlowej w Ustroniu morskim – opracowanie dokumentacji projektowej 

zrealizowane. 
• Termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego – dokumentacja jest 

zrealizowana i przekazana do Urzędu. 
• Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie programu „Rewitalizacji Gminy 

Ustronie Morskie” – etap końcowy, zamknięcie nastąpi do 31. stycznia, taką 
informację posiada z referatu. Na początku roku mają być ogłaszane nabory wniosków 
na zadania rewitalizacyjne. Gmina będzie składać wnioski. 

• Budowa ul. Liliowej, Kwiatowej oraz Wczasowej w Sianożętach – w trakcie 
postępowania przetargowego. Brakuje środków, mowa jest o ofercie 
najkorzystniejszej. Dwa punkty były brane pod uwagę, jeśli chodzi o postępowanie 
przetargowe. Kwota najniższej oferty to 371 400 zł. Kwota, jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć to 300 000 zł. brakuje środków. Będzie wniosek o zmianę 
budżetu. 

• Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim – kwota, jaką zamawiający 
zamierzał przeznaczyć to 480 000 zł, a kwota najniższej oferty to 450 000 zł. W obu 
przypadkach 2 punkty były brane pod uwagę oprócz ceny jeszcze okres gwarancji, 
dlatego cena ofert mogła być niższa w stosunku do wygranej oferty, ale jeszcze 
decydował w punktacji w przeliczeniu okres gwarancji. 
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• Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe i świetlicy wiejskiej 
„Melmak” w Rusowie – opracowanie dokumentacji projektowej zostało zrealizowane. 
Gmina czeka na nabory dofinansowań. 

• Przebudowa drogi w miejscowości Gwizd - opracowanie dokumentacji projektowej  
w trakcie realizacji. Termin wykonania dokumentacji projektowej do 31. grudnia. 

Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz zapytał czy został wyłoniony 
wykonawca na przebudowę ul. Bogusława XIV. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że umowa jeszcze nie jest podpisana. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
potwierdziła, że wykonawca został wyłoniony, ale umowa jeszcze nie jest podpisana. 
Poinformowała, że wykonawcą będzie P.B.U L&B GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu 
Morskim, ul. Osiedlowa 2B. Dodała, że była to najkorzystniejsza oferta a w postępowaniu, 
wpłynęło łącznie 5 ofert. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poprosił o podanie wyłonionego wykonawcy  
na przebudowę ulicy Liliowej w Sianożętach. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że również było 5 ofert i najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę 
Usługi Transportowe i Roboty Drogowe Zdzisław Drewkowski firma z Kołobrzegu. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował o złożeniu wniosku do Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach programu „Maluch +” o budowę żłobka. Planowany termin 
realizacji inwestycji w przyszłym roku, jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane. 
Szacunkowy koszt inwestycji to 1 100 000 zł razem z wyposażeniem i częścią rozruchową  
na rozpoczęcie działalności żłobka. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała o lokalizację planowanej inwestycji. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że brane są pod uwagę dwie 
lokalizacje. Dodał, że żłobek planowany jest na około 26 dzieci. Powiedział, że ukazały  
się środki i szkoda byłoby nie skorzystać z takiej szansy, tym bardziej, że jest 
zapotrzebowanie w Gminie na żłobek. Wiele osób pytało o możliwość zrobienia żłobka  
w przedszkolu. Żłobek miałby być budowany systemem modułowym, tzw. oszczędnym. 
Biorąc pod uwagę statystyki nie przewiduje się większego zapotrzebowania. Przyczynił się  
do tego program, 500+ dzięki, któremu rodzice mogą zostać z dzieckiem w domu i nie płacić 
za żłobek. Dlatego przewiduje się tyle miejsc w żłobku. Poinformował o pierwszej możliwej 
lokalizacji na ul. Górnej za stadionem oraz drugiej możliwej lokalizacji przy przedszkolu na 
placu zabaw. Plac zabaw musiałby być przesunięty na przód przedszkola. Zapewnił,  
że miejsce przy przedszkolu jest i dodał, że dobrze by było, aby wszystko było  
w jednym miejscu. 
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Radny Andrzej Basarab zapytał Wójta o realizację drogi prowadzącej do p. Stegienty  
i p. Korolewicza. Zapytał czy asfalt już został wylany. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie zostało to jeszcze 
zrealizowane i że nie jest jeszcze podpisana umowa na ten odcinek. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że wykonawca zakończył roboty na głównym odcinku, a jeżeli chodzi  
o ten dodatkowy odcinek to z racji tego, że ma też inne obowiązki zszedł z placu budowy. 
Gdy zakończy prace w Koszalinie wróci na odcinek do Ustronia, ale terminu jeszcze  
nie zna. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że budowa drogi w miejscowości 
Grąbnica była bardzo trudna i skomplikowana. Konieczna była wymiana gruntu, w zasadzie 
na całej długości była glina. Była to jedna z trudniejszych dróg do realizacji. Z powodu 
opadów deszczu wykonawca miał opóźnienia, nie mógł ukończyć dodatkowego odcinka, ale 
wykonawca obiecał, że wróci. Wójt Gminy dodał, że ma nadzieje, że warunki atmosferyczne 
na to pozwolą, na szczęście zimy bywają lekkie, ale zapowiadają, że mają być już 
przymrozki. Jak będą przesunięcia terminów to trudno, tego nie da się uniknąć.   

Radny Andrzej Basarab zapytał Wójta i panią Skarbnik o zabezpieczone środki w budżecie 
na dodatkowy odcinek drogi. Skierował pytanie do pani Magdaleny Kołosowskiej 
Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej czy ta kwota zabezpieczona  
w budżecie była uzgodniona z wykonawcą, czy wykonawca przedstawił kosztorys, czy  
na zasadzie kosztów szacunkowych była wyceniana. Dopytywał, czy w razie złych warunków 
pogodowych i nie wydatkowania tych pieniędzy w tym roku będzie możliwość wydatkowania 
ich w przyszłym roku, kiedy warunki atmosferyczne sie poprawią i będzie można wrócić  
do realizacji tej inwestycji. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że wykonawca złożył swoją ofertę, ale czy te wydatki będą w formie 
wygasającej czy w formie przesunięć to pytanie do pani Skarbnik, ale wykonawca złożył 
ofertę. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że będzie decydowała o tym Rada 
Gminy, czy te środki przesunąć na następny rok. Poinformował, że ma informacje,  
że wykonawca ma zlecenie budowy drogi w Gwiździe od firmy która wykonuje przetwórstwo 
rybne, dlatego powiedzieli, że będą robić tam i przy okazji zrobią dodatkowy odcinek. Gdyby 
ogłosili przetarg to koszty byłyby dwukrotnie wyższe. 

4. Głos mieszkańców. 

Mieszkanka gminy Elżbieta Winiecka w imieniu mieszkańców ul. Wiejskiej tzw. podkowy 
podziękowała w szczególności Komisji Rewizyjnej za podejście do sprawy „po ludzku”  
oraz zapytała o termin realizacji postanowień określonych w piśmie. Dopytywała,  
czy do sezonu 2018r. będzie to już uregulowane. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, ze wpłynęło pismo do pani Przewodniczącej 
ze strony Wójta oraz do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w odpowiedzi na zapytanie  
z tym związane. 

Radna Marzena Molcan Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej potwierdziła, że pismo 
wpłynęło. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że pierwszego grudnia w piątek 
ma być Komisja z Nadzoru Budowlanego. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że Wójt podjął decyzję, że do momentu  
aż kontrola Nadzoru Budowlanego będzie przeprowadzona nie będą podejmowane żadne 
decyzje. Dodał, że jest to logiczne. Po kontroli zsumuje wnioski i podejmą decyzje  
w tej sprawie. 

Mieszkanka gminy Elżbieta Winiecka powiedziała, że ma nadzieję, że pozytywne. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie odpowiada za decyzje 
Nadzoru Budowlanego i że musi być to decyzja wydana przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że myśli, że po kontroli Wójt 
sprecyzuje pismo informujące o wynikach kontroli. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że to nie oznacza, że Wójt nic nie robi  
w tej sprawie, w tym czasookresie odbyło się spotkanie z państwem Węclewskimi, które 
poprowadził w imieniu Wójta w Urzędzie Gminy, przy udziale pracowników Gminy 
inspektora ds. drogownictwa i pani radczyni. Zostały wyciągnięte wnioski oraz została 
sporządzona notatka z tego spotkania. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy odpowiedź była udzielona 
wystarczająco. 

Mieszkanka gminy Elżbieta Winiecka powiedziała, że na tą chwilę wystarczająco udzielono 
jej odpowiedzi. 

Sołtys Kukinki Krzysztof Szydłowski poprosił o interwencję w sprawie zalewania gruntów. 
Powiedział, że wie, że deszcz pada i będzie padał, ale przepust, którym struga Malechowska 
leci pod drogą do Dygowa nie jest w połowie czynny. Dodał, że wie z rozmowy  
z mieszkańcem, który wchodził tam z kamerą, że połowa od strony drogi jest zawalona. Teraz 
jeżdżą tamtędy tiry są to dużo większe gabaryty wiec prawdopodobnie on się całkiem tam 
zawalił. Jest to jedyne zejście wód gruntowych z rejonu całej wsi Kukinka, Malechowo.  
Jest jedno zejście od pana Strockiego, od pana Kontak, drugi jest koło niego. Jest to jedyne 
zejście wód gruntowych z całego sołectwa. Jeśli ten przepust się zawali to wszyscy będą 
pływać 
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Druga prośba jest o wysłanie pism nakazowych do właścicieli nieruchomości o oczyszczenie 
rowów. Są właściciele z polski, którzy nie czyszczą rowów już 20 lat. I ta woda stoi i zalewa, 
są to konkretne straty, konkretne pieniądze. Nikt tego nie szacuje, ale myśli, że będzie 
moment, że porostu ludzie zaczną sie tego domagać, oby jeszcze nie na drodze sądowej. 
Powiedział, że też ma dwa hektary, których nie użytkuje a Agencja Rolna nałożyła na niego 
karę, gdyż przyjechali w czasie, kiedy nie było koszone i nikt się nie pytał, w jaki sposób ma 
to zrobić i w jakim czasie. Stąd jego prośba o zrobienie przepustu już nie wspominając  
o oczyszczeniu Strugi Malechowskiej. Gdy będzie naprawiony przepust to usprawni 
przepustowość wód. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że został oddelegowany do spotkania  
z panem Starostą i mieli rozmowę dot. kilku kwestii związanych z drogami powiatowymi  
na obszarze gminy. Miedzy innymi jednym z punktów poruszanych z panem Starostą był ten 
przepust. Pan Starosta zapewnił, że w przyszłym roku przepust zostanie przebudowany 
fachowo i profesjonalnie z wyminą gruntu, podbudową, kompleksowo. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że jest to ogromny problem. 
Niemal codziennie jeździ i obserwuje zalane pola i zwrócił uwagę, że wielu rolników 
zapomina o tym, że są ubezpieczalnie, które ubezpieczają od zalań. To są rzeczywiście duże 
pieniądze a odpowiedzialność jest też po stronie rolników, gdyż pozarywane są odwodnienia  
i nikt tego nie naprawia, pozarastane są rowy. To jest obowiązek rolników i właścicieli tych 
nieruchomości. 

Sołtys Kukinki Krzysztof Szydłowski powiedział, że temat jest troszeczkę inny i zaprosił  
na przeprowadzenie wizji lokalnej, żeby sprawdzić, kto nieczyści tych rowów. Jest odcinek 
400 metrów, który w ogóle nie jest czyszczony i te 400 metrów blokuje odpływ wody z całej 
miejscowości, z tego, co sie orientuje to właścicielem nieruchomości jest pani z polski i 20 lat 
teren był nieużytkowany, rów nie był czyszczony. Jeśli byłoby to nakazowo napisane,  
że ma taki obowiązek to Gmina mogłaby ten rów wyczyścić na koszt właściciela. Jeszcze raz 
podkreślił, że ten odcinek blokuje spływ wody z całej wsi. Dodał, że właściciel tej 
nieruchomości nie użytkuje jej, nie przyjeżdża tam, pani w ogóle nie jest zorientowana  
w sytuacji być może kupiła tą nieruchomość, jako lokacje pieniędzy i nic więcej,  
a mieszkańcy wsi mają przez to problemy pomimo oczyszczania własnych rowów. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski poprosił o wskazanie, która to jest 
działka by znaleźć właściciela w zasobach gminy. Poprosił panią Ewę Ostrowską Kierownika 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego o wysłanie 
pisma do właściciela tej nieruchomości o oczyszczenie rowu. 

5. Przedstawienie projektów uchwał: 

Druk nr 1 – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 - dyskusja, 
podjęcie uchwały. 
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Jolanta Waligóra pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
powiedziała, że po raz kolejny może przedstawić program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa on, że wprowadzenie działań 
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz art.10 ust. 1-3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych 
gminy. Dokumentem, który oprócz ustaw stanowią prawną podstawę podejmowanych 
działań, jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii corocznie uchwalany przez Radę Gminy. Program powstał  
w oparciu o rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018 jest kontynuacją zadań z lat ubiegłych 
rozszerzony o kolejne zadania wynikające ze zmieniającej się sytuacji społeczno- 
ekonomicznej gminy. Prezentowany program uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustroniu Morskim. Dodała, że nie będzie 
czytać całego programu profilaktyki, ten program jest stały oparty na zadaniach, które 
nakłada ustawa i takim podstawowym zadaniem jest dostępność do terapii i rehabilitacji osób 
uzależnionych. Uznała, że w jej ocenie jest to zabezpieczone dość dobrze, bo współpracuje 
bardzo ściśle ze Stanominem, przyjeżdża do gminy terapeuta pani Krystyna Bartczak, która 
jest terapeutą uzależnień w Stanominie, podopieczni gminy również korzystają z ośrodka. 
Współpracuje ściśle z dr. Gizą, opieką objęci są przez szpital Rejonowy, w klubie uśmiech 
przyjmuje terapeuta i psycholog dla wszystkich mieszkańców. Także ta podstawa 
wspomagania ludzi uzależnionych, którzy chcieliby uzyskać pomoc psychologiczną  
i terapeutyczną jest dostępna przez cały tydzień. Tak działa klub uśmiech, gdzie też można się 
zgłosić. Następnie udzielanie rodzinom pomocy, w których występują problemy - do 
dyspozycji GOPSu jest psychiatra, psycholog z Fenixa. W klubie Uśmiech jest dla każdej 
osoby psycholog. W szkole rodzice i dzieci mogą skorzystać z porad psychologicznych.  
W roku ubiegłym rozszerzono w Rusowie prowadzenie w świetlicy socjoterapii, na razie 
prowadzone jest to przez dwa miesiące pilotażowo. Wczoraj uzyskała relację za pierwszy 
miesiąc, więc już są kontakty z rodzicami, pierwsze rozmowy. Bardzo ją to cieszy, że ludzie  
z Rusowa mogą na miejscu skorzystać z terapii. Oprócz świetlic w Rusowie prowadzona jest 
świetlica w Ustroniu Morskim, prowadzone są też zajęcia pozalekcyjne. Gmina współpracuje 
z takimi organizacjami jak „SOKÓŁ”, „ASTRA”, „TPD” „Fenix”, którzy mają za zadanie 
prowadzić tą profilaktyką. Oprócz tego głównym zadaniem realizowanym profilaktyki wśród 
dzieci i młodzieży jest Szkoła i tam też Gmina zabezpiecza pieniądze na tą działalność.  
W programie zawarłam też zadania dla świetlicy TPD. Gminna komisja ściśle współpracuje  
z członkami zespołu interdyscyplinarnego, także ten przekrój informacji odnośnie 
przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi jest w pełni. Dodała, że na potwierdzenie dwie 
osoby posiadające niebieską kartę będą na Komisji i będą z nimi rozmawiać o tym czy należy 
im się pomoc w leczeniu od alkoholu.  

Również zadania Gminnej Komisji są ujęte. Na dotacje celowe: 
 Na przeciwdziałanie patologiom społecznym jest 75 000 zł - To jest świetlica TPD; 
 Upowszechnienie kultury i sportu 90 000 zł; 
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 Ochrona zdrowia psychicznego 7 500 zł; 
 Zakup wyposażenia i materiałów 15 500 zł; 
 Nagrody dla dzieci 1 000 zł; 
 Dofinansowanie wyżywienia dla dzieci 5 000 zł; 
 Zakup usług zdrowotnych 27 000 zł (zajęcia terapeutyczne); 
 Zakup usług pozostałych (remonty, wypoczynek dla dzieci) 59 300 zł; 
 Zakup usług remontowych nie jest przewidziany; 
 Zakup usług polegających na wykonywaniu analiz i ekspertyz 1000 zł; 
 Różne opłaty i składki 1 000 zł; 
 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 1 000 zł; 
 Wynagrodzenia bezosobowe 74 126, 60 zł w skład tego wchodzą zarobki gospodarza 

klubu 25 200 zł, psychologa 13 200 zł, delegacje 600 zł, wynagrodzenie dla komisji 
25 200 zł, rezerwa na zlecenia 5 000 zł, pochodne od płac 4 309 zł, fundusz płac 617 
zł co daje tą kwotę; 

 Zakup materiałów drobnych 1 000 zł; 
 zadania związane z przeciwdziałaniem narkomani ogółem 8 000 zł - w tym 7 000 zł ; 

na udział w szkoleniach, na udział w kampaniach na programy profilaktyczne,  
bo ustawa mówi że trzeba wyodrębnić co na alkohol a co na narkotyki, chociaż  
w terapii to się zlewa bo uzależnienie jest zawsze uzależnieniem. 

 
Radna Marzena Molcan zapytała o dofinansowanie do wyjazdów dzieci na kolonie, jest  
to pytanie od jednej z mam, czy są jakieś kryteria, które dzieci mogą wyjeżdżać i jakie jest 
dofinansowanie do tych wyjazdów. 
 
Jolanta Waligóra pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
odpowiedziała, ze kryteria ustalają organizacje, które to zakładają. Nie jest to tak, że na ferie 
mogą jechać z tego funduszu tylko dzieci z rodzin patologicznych. Założenia zajęć 
pozalekcyjnych są takie, żeby dzieci chodziły na zajęcia pozalekcyjne, ćwiczyły, zdrowo się 
odżywiały i funkcjonowały. W nagrodę jest wyjazd. To organizator ocenia, że np. ktoś bardzo 
biedny nic nie płaci, ktoś zamożniejszy płaci. To jest kwestia uregulowania i dogadania się. 
Rodzice na zebraniach ustalają ile dopłacają, czy jadą na 7 dni czy na 14 to wszystko jest 
kwestią ceny i organizacji. Na wyjazd letni pani pedagog bierze biedniejsze dzieci, wtedy jest 
taki priorytet. 
 
Radna Marzena Molcan powiedziała, że nie o to jej chodziło. Pytała o te wyjazdy zimowe, 
bo rodzice skarżyli się, że jeżdżą z dofinansowania dzieci, których rodzice mogliby sobie 
pozwolić na pokrycie całego kosztu takiego wyjazdu, natomiast te dzieci z biednych rodzin 
ani razu nie były i nigdy nie pojadą. 
 
Jolanta Waligóra pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
powiedziała, że to pytanie powinno być skierowane do organizatorów wyjazdu. 
 
Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że w tym zakresie może 
odpowiedzieć na postawione pytanie. Taki plan zawsze jest przygotowywany. Zasady, w jaki 
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sposób wybierana jest ta grupa są określone, wystarczy się z nimi zapoznać. Jest 5/6 punktów, 
które decydują o tym, kto, w jakiej kolejności uczestniczy w wyjeździe. Na pewno pierwszym 
punktem jest uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 
 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że wszystko się zgadza tylko czy są jakieś kryteria. 
Czy dzieci z rodzin biedniejszych mogą liczyć na większe dofinansowanie czy porostu 
wszyscy równo płacą, czy dofinansowanie to jest całkowite czy rodzice płacą jakiś koszt. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz odczytał jak to jest organizowane w tym 
roku przez UKS SOKÓŁ. Koszt jest 750 zł, które należy wpłacić. Ilość miejsc jest 
ograniczona do 40 osób, jest to związane z organizacją obozów, wycieczek. Takie zasady  
są, ilość opiekunów na dzieci itd. W przypadku większej ilości chętnych o zakwalifikowaniu 
się na wyjazd decydować będzie: 

- członkostwo UKS 
- frekwencja na zajęciach sportowych 
- regularność uiszczania składek członkowskich 
- wywiązywanie się z obowiązków reprezentowania szkoły 
- miejsce w konkursie na najlepszy uczeń/sportowiec szkoły. 

Dodał, że gdy on był organizatorem takich obozów to bywały takie sytuacje, że jeździły takie 
dzieci, którym nawet 100 % było dofinansowane, jeśli były to osoby, które w tych punktach 
się łapały i wtedy decyzją Zarządu takie sprawy były rozwiązywane. 

Radna Marzena Molcan wywnioskowała, że jest możliwe dofinansowanie 100% 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz potwierdził 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że patologia zdarza się też  
w bogatych rodzinach. Warto przyjąć takie kryteria, gdyż pamięta parę lat temu sprawdzał, 
jakie dzieci jadą i rodzice mówili np., że nie pojedzie dziecko, bo jest niegrzeczne, albo nie 
ma butów do nart i tak nie powinno być. Oczywiście Gmina będzie wspierać te wyjazdy, 
natomiast organizatorów będzie motywować do tego by zwracali uwagę, bo nie ma dzieci 
niegrzecznych. Każdy z nas był trochę niegrzeczny, ale to jest kwestia wychowania  
i podejścia nauczyciela. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska poprosiła przewodnicząca Komisji Spraw 
Społecznych o opinię. 

Radna Zofia Majewska powiedziała że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego była pozytywna. 

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

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu Porozumienia Razem była pozytywna. 
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GŁOSOWANIE - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2018. 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 14 głosów „za” 

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

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Denis Tomala 

Uchwała nr XXXVIII/289/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 została podjęta 
większością głosów. 

Druk nr 2 - w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 
Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego na rok 2018” - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Grażyna Jagiełowicz inspektor ds. oświaty w i mieniu Wójta Gminy przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie Morskie  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 
publicznego na rok 2018. Roczny Program współpracy jest załącznikiem do uchwały 
właściwej i wynika on z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy  
o działalności pożytku publicznego. Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi jest jednym z nieodłącznych elementów rozwoju demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego. Jej podstawowymi zadaniami są: poprawa warunków życia 
mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzania aktywności społecznej oraz czynnego 
uczestnictwa w życiu Gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 7ust.1 pkt. 19) 
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zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które 
obejmują również sprawy współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych  
i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powoduje to obowiązek 
uchwalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznych programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego zawarty w art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie. Roczny Program współpracy uchwalany jest po konsultacjach  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wyżej 
wskazanej ustawy. Formalizuje on a jednocześnie prezentuje politykę organów samorządu 
terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi wyznaczając w nim 
preferowane obszary działalności gminy, w zakresie, których gmina będzie współpracować  
z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera cele, zasady i formy 
współpracy, okres i sposób realizacji programu, sposób tworzenia tego programu i oceny jego 
realizacji. Podjęcie współpracy z organizacją pozarządową przy realizacji określonych  
w programie zadań publicznych wymagać będzie zagwarantowania na tę realizacje 
odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy. Zasady ich przyznawania wytycza 
program, natomiast szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera sama ustawa. 
Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, a także promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystości  
i przyjaznych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w realizacji ustawowych 
zadań Gminy Ustronie Morskie. Ponieważ uchwalenie Programu należy do wyłącznej 
kompetencji Rady Gminy, dlatego podjęcie uchwały jest celowe i zasadne. Nie analizując 
szczegółowo programu współpracy na rok następny wskazała, że wytyczne i cele  
te są realizowane corocznie przez samorząd w zakresie konkretnych obszarów m.in. kultura 
fizyczna i sport, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, nauka, ochrona środowiska, 
wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. Przypomniała 
również, że niniejszy program realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku  
do dnia 31 grudnia 2018 roku. Środki na realizacje programu znajdują sie szczegółowo 
określone w uchwale budżetowej na 2018 rok. 

Radny Denis Tomala zapytał czy Wójt tworząc projekt uchwały, konsultował się  
z podmiotami, które były by współpracowały. Chodziło mu o punkt dot. ochrony środowiska 
czy ktoś konsultował sie z Kołem Pszczelarskim, gdyż rozmawiał z panem Prezesem i wie,  
że byłby zainteresowany pewnymi punktami, natomiast w projekcie uchwały nie został 
uwzględniony ten punkt. 

Grażyna Jagiełowicz inspektor ds. oświaty odpowiedziała, że przygotowując projektu planu 
współpracy Gmina jest zobligowana do przedstawienia osobom zainteresowanym projektu. 
Co roku jest to w okresie poprzedzającym uchwalenie tego programu. Projekt jest 
umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń od czterech do 
trzech tygodni przed datą uchwalania tego budżetu. Oznajmiła, że Koło Pszczelarskie ani razu 
nie pojawiło się w urzędzie, a od kilku lat już współpracuje w urzędzie z niektórymi 
organizacjami, także nie miała przyjemności spotkać się z Panem Prezesem. Samo 
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zarządzenie o konsultacjach daje taką możliwość wnoszenia uwag do projektu osobom 
zainteresowanym. Poprosiła o zgłaszanie uwag do projektu, gdyż w roku następnym mogą 
zostać one uwzględnione. Organizacje, które są zainteresowane współpracą z samorządem 
mogą w każdej chwili zgłosić uwagi, sugestie do programu. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego była pozytywna. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była pozytywna. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była pozytywna. 

GŁOSOWANIE - w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy 
Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego na rok 2018”. 

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

Uchwała nr XXXVIII/290/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Ustronie 
Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności 
pożytku publicznego na rok 2018 została podjęta jednogłośnie. 
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Druk nr 3 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim -  
- dyskusja, podjęcie uchwały. 

Grażyna Jagiełowicz inspektor ds. oświaty w i mieniu Wójta Gminy przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim. W roku 
bieżącym przebiegła szeroko zakrojona reforma ustroju szkolnego, która w swym założeniu 
miała likwidację gimnazjów w sposób wygaszający a jednocześnie zobligowała samorządy  
do korekty sieci szkół i sieci placówek szkolnych na danym terenie. Na terenie gminy  
w latach 90- 2016/2017 funkcjonuje Zespół Szkół Ustronie Morskie składający  
się z sześcioletniej szkoły podstawowej oraz Gimnazjum. Ustawa wprowadzająca ustawę 
prawo oświatowe w art. 191 zobligowała samorząd gminny do dokonania przekształcenia 
Zespołu Szkół Publicznych, w skład, którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła 
podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 30 listopada 2017 r., w drodze 
uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. Wobec 
powyższego z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół w Ustroniu Morskim,  
w skład, którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Ustroniu Morskim i Gimnazjum im. Orła Białego w Ustroniu Morskim, staje 
się ośmioletnią Szkołą Podstawową. Szkoła ta będzie nosiła nazwę: Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim. W latach szkolnych odpowiednio 2017/2018  
i 2018/2019 w ośmioletniej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu 
Morskim, powstałej w wyniku przekształcenia zespołu szkół, będą funkcjonowały klasy 
dotychczasowego gimnazjum, wchodzącego w skład dotychczasowego Zespołu Szkół  
w Ustroniu Morskim, aż do ich wygaśnięcia z dniem 31 sierpnia 2019 r. Dla klas 
gimnazjalnych włączonych do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu 
Morskim, zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego Gimnazjum w Ustroniu 
Morskim. Dodała, że obwód szkolny dla Szkoły Podstawowej oraz dla gimnazjum stanowił 
teren całej gminy Ustronie Morskie. Uchwałą Rady Gminy podjętą w marcu obwody  
te zostały zachowane. W myśl art. 191 ust. 3 ustawy niniejsza uchwała stanowi akt 
założycielski Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim, ul. Wojska 
Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe. 
Rada Gminy zobowiązana jest do podjęcia uchwały deklaratoryjnej potwierdzającej 
przekształcenie i pozwalającej na uporządkowanie kwestii formalno-prawnych wynikających 
z przekształcenia. Dodała, że w ramach przepisów ustawy wprowadzających prawo 
oświatowe dotychczasowy Dyrektor Zespołu Szkół z mocy prawa ustawowego stał się 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego była pozytywna. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była pozytywna. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była pozytywna. 



str. 22 
 

GŁOSOWANIE - w  sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu 
Morskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu 
Morskim 

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

Uchwała nr XXXVIII/291/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim 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. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, że w związku  
z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego przez organ, czyli Wojewodę 
Zachodniopomorskiego, według którego zapis § 6 ust. 7 uchwały nr XXXVII/282/2017 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. W związku z tym zawiadomieniem  
i oceną organu przygotowany został projekt uchwały, który uwzględnia to zawiadomienie, 
czyli usunięto zapis §6 ust. 7 w uchwale przyjętej w dniu 25 października 2017 roku  
i ponownie ten projekt uchwały znalazł się na sesji.  
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Zapytała czy są jakieś pytania do tej uchwały 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz zapytał pani inspektor czy w uzasadnieniu 
została zawarta informacja, że uchwała procedowana jest na podstawie wszczętego 
postępowania nadzorczego. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, że rozmawiała  
z organem nadzorczym i zapewniła, że to nie musi być ujęte w uzasadnieniu i w uzasadnieniu 
nie zostało to zawarte. Dodała, że gdyby radni chcieli, aby taki zapis się znalazł  
to przygotowała autopoprawkę do uzasadnienia i można ten zapis wprowadzić. Zapytała czy 
ją odczytać. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że zapytał tylko czy jest  
to konieczne. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, że nie jest to 
konieczne. 

Radna Marzena Molcan zapytała o kampanię informacyjną dla mieszkańców. Czy jest taka 
kampania przygotowana i czy dostaną jakieś informacje odnośnie segregacji śmieci. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla odpowiedział, że taka kampania jest przeliczana przez 
Pana Wójta i będzie ona wiązała się z pełną informacją dot. zmiany gospodarowania 
odpadami.  Oznajmił, że Gmina jest przed wydrukiem tego całego materiału. Pokazał wzór 
ulotki. Dodał, że na stronę internetową do zakładki związanej z gospodarką odpadami trafi 
pakiet informacji dot. segregacji odpadów. Na ulotkach zostały wytłumaczone frakcje,  
bo wie, że to budzi wątpliwości, co to są tzw. posegregacyjne odpady. Dodatkowo referat 
finansów przygotował pakiet informacji do mediów lokalnych i został przekazany pakiet 
informacyjny sołtysom na tablicę ogłoszeń. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że na Komisji Spraw Społecznych nie była 
przedstawiana ponownie ta uchwała, była opiniowana przed pismem Wojewody. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była pozytywna. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, ze projekt uchwały nie był opiniowany przez klub 
Porozumienie Razem. 

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 czternastu radnych, nieobecny radny Marek Leciaho. 
Oddano 14 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
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• 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 Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
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 jednogłośnie. 

Druk nr 5 – w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, ze jest to ostatnia 
uchwała, która dotyczy zmian systemu segregacji odpadów, które należałoby podjąć. 
Uchwała uzyskała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
i była omawiana na komisji. Zapytała czy radni chcą znać szczegóły. Dodała, że pozwoliła 
sobie skonsultować ten projekt uchwały z organem nadzorczym. Projekt, który był 
przedstawiony i zaopiniowany na komisji został poprawiony przez organ, który zasugerował, 
w których miejscach powinno się pewne rzeczy zmienić, aby ta uchwała była zgodna  
z prawem. Zaproponowała, aby wprowadzić zmiany zaproponowane przez organ nadzorczy 
autopoprawką, która uwzględnia §3 pkt. 14 stosowanie się właścicieli zwierząt domowych  
i gospodarskich do przepisów rozdziału 5 i 6 niniejszego regulaminu powinien być zapis 
rozdziałów 6 i 7. Także to jest autopoprawka do wprowadzenia. Następnie §4  pkt. 12 który 
brzmiał "odpady, o których mowa w punkcie 1 i 9 powinny być wystawiane przed 
nieruchomość, z której pochodzą w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru tych 
odpadów realizowanej przez przedsiębiorcę" tutaj autopoprawka dotyczy rozszerzenia tego 
punktu i będzie on brzmiał "odpady, o których mowa w punkcie 1 i 9 powinny być 
wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą lub w miejscu wyodrębnionym 
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności wyjścia na teren 
nieruchomości". Poprawka związana jest z tym, aby ta uchwała jednoznacznie korelowała  
z uchwałą dot. szczegółowego sposobu świadczenia usług, tak, aby właściciel nieruchomości 
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miał możliwość, tak jak jest to w poprzedniej uchwale, decydowania czy wystawia pojemniki 
przed nieruchomość czy też na miejsce wyodrębnione. Kolejne, co zauważył organ chodzi  
o §12 pkt. 7. Poprzedni zapis był "miejsce gromadzenia odpadów i miejsce wokół nich należy 
utrzymywać w stanie czystości" organ zauważył, że mogłoby to wykraczać poza kompetencje 
organu przyjmującego uchwałę. Czyli ten obszar wokół nich należałoby wyrzucić z tego 
zapisu i wówczas ten punkt ma brzmienie "miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymać  
w stanie czystości". Czyli nie można nakazywać właścicielowi utrzymywania w czystości 
terenu wokół pojemników. Największym problemem był §15. Organ stwierdził, że zakres 
kompetencji zostaje przekroczony w paragrafie 15 który brzmiał "osoby utrzymujące 
zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt". Ta kwestia "ponoszą też 
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt" musi być usunięta, ponieważ to też 
byłoby przekroczenie kompetencji wynikających z ustawy. Następnie § 17 punkt 1  
podpunkt c. "Systematyczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie". Tutaj też organ 
zaproponował autopoprawkę, ten podpunkt c. musi zostać wykreślony. Nie można narzucić 
tego obowiązku właścicielom nieruchomości, ponieważ to wynika z innych przepisów. W 
paragrafie 15 pkt. 2 był ustęp "właściwe traktowanie zwierząt domowych zgodne z art. 5, 6 
ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt”. To też zostało wykreślone w tym projekcie, ponieważ 
nie można powtarzać zapisów wynikających z innych ustaw. Dodała, że ten projekt  
z uwzględnionymi poprawkami radni dostali na sesję. 

Radny Zenon Wajgert zwrócił uwagę pani inspektor, że nie może wyrażać się  
"moja autopoprawka", gdyż nie ma takiego prawa składać autopoprawek. Prawo do składania 
autopoprawek ma Wójt, gdyż on jest autorem projektów uchwał. Dodał, żeby na przyszłość 
mówić w imieniu Wójta. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami przeprosiła i przyznała, że jest to 
jej błąd. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał panią inspektor, czy w ramach akcji informacyjnej 
dot. selektywnej zbiórki śmieci można by było również zmówić odpowiednie naklejki  
na kosze, gdzie byłaby w skrócie przedstawiona informacja, co do tych koszy wkładamy. 
Ułatwiłoby to selekcje osobą niezorientowanym. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, że rodzaj naklejek, 
którymi mają być opisane kosze jest przedstawiony w tej uchwale i tam są zapisy skopiowane 
z rozporządzenia ministra środowiska, który narzuca sposób segregacji i sposób opisania 
koszy. Jeśli radni maja takie chęci, to jest to kwestia zorganizowania środków na te naklejki 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że osobą niezorientowanym bardzo  
by ułatwiło wrzucanie odpadów do odpowiednich pojemników. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że się z tym zgadza i sam 
często zastanawia się nad tym, do którego pojemnika powinien wrzucić śmieci. Dodał,  
że trzeba by było zabezpieczyć środki, bo tych naklejek na kosze musiałoby być sporo.  
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Po pięć pojemników razy domostwa. Przyznał, że jest to słuszna uwaga i że też chciałby żeby 
takie naklejki były. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska zapytała, czy nie można było przedstawić 
tego projektu uchwały po poprawkach Wojewody, żeby już była uchwała do zapoznania 
prawidłowa. 

Marzena Nawrocka inspektor ds. gospodarki odpadami powiedziała, że dostali  
już na sesję uchwałę poprawioną a ona tylko przeczytała, jakie były zmiany w stosunku  
do poprzedniej uchwały, która była omawiana na komisji. 

Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska powiedziała, że po poprawkach nie była 
omawiana i opiniowana. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że była opiniowana na Komisji Spraw Społecznych  
i Porządku Publicznego przed poprawkami i opinia była pozytywna. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że odnieśli się tylko  
do zaleceń Wojewody i nic więcej. 

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

W głosowaniu udział wzięło czternastu radnych, nieobecny radny Marek Leciaho. 
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 Marek Leciaho 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Uchwała nr XXXVIII/293/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ustronie Morskie została podjęta jednogłośnie. 
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Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska ogłosiła przerwę na wniosek radnego Piotra 
Baryckiego. 

Przerwa.  

Po przerwie.  

Druk nr 6 – w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej - dyskusja, podjęcie uchwały.  

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla w imieniu pana Wójta przedstawił projekt uchwały  
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej. Misja Związku związana ze służbą na rzecz społeczności gmin 
wiejskich związku a w szczególności pomoc w wysiłku jest skierowana na rozwój demokracji 
lokalnej, stworzenia warunków wzrostu gospodarczego, integracji gmin i również 
samorządności gmin. Związek Gmin Wiejskich to największa ogólnopolska organizacja 
skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem 
tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Cel związku to w szczególności 
integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie problemów tego środowiska. Poprzez 
Związek gminy mają możliwość działania za pośrednictwem tego Związku, jego zarządu. 
Pomagają w sposób wyrównany walczyć o interesy jego członków. To przede wszystkim  
są działania na forum sejmu, senatu, komisji sejmowych. To są spotkania z Prezydentem RP  
z Rządem RP. Dzięki zaangażowaniu i dopingowi wiele złych, z punktu widzenia 
samorządów wiejskich, rozwiązań powołanych przez rządy, parlamenty zostało 
oprotestowane i skutecznie zablokowane. Związek tworzy szeroką platformę współpracy  
i wymiany doświadczeń. Na przestrzeni ostatnich lat intensywnie wspierał  
też dostosowywanie się do standardów unijnych, nawiązywał różne programy badawcze, 
analityczne. Organizował szkolenia i warsztaty, na które członkowie maja wstęp po niższych 
promocyjnych stawkach. Dlaczego warto przystąpić do związku. "Zastanawiając się nad 
celowością zrzeszenia Związku Gmin Wiejskich warto zadać sobie kilka podstawowych 
pytań" Dodał, że to było przedstawiane na komisji spraw społecznych, ale nie wszyscy  
są członkami, więc powtórzył: "Czy śledzą państwo proces legislacyjny związany  
z projektami ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gmin; Czy mają państwo 
możliwość wymiany doświadczeń z innymi samorządami w kraju i za granicą. Czy należą 
państwo do organizacji, która reprezentuje specyficzne interesy gmin wiejskich, która może 
mieć wpływ na jej skuteczną obronę w dziedzinie oświaty przede wszystkim, w realizacji 
małych inwestycji strukturalnie ważnych dla społeczności lokalnych. Czy gmina realizuje 
zadania wspierania upowszechnionej idei samorządowej na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym pkt., 7. Jeśli nie znamy odpowiedzi, na chociaż jedno pytanie lub są one negatywne, 
jest to pierwszy argument za przystąpieniem do związku". Dodał, że po rozmowie z panem 
Przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich Markiem Olszewskim, z którym spotkali  
się wraz Wójtem w Szczecinie w czasie kongresu u pana Marszałka Olgierda Geblewicza, 
wysłał pismo na ręce Pana Wójta o treści: "Dziękuję za możliwość poznania się i w ślad  
za deklaracją Zarządu pozwalam sobie w załączeniu przesłać zaproszenie do przyłączenia sie 
do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej". Powiedział, że przynależność do Związku 
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Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej absolutnie nie stoi w kolizji z przynależnością  
do związków, stowarzyszeń, konwentów lokalnych, regionalnych. Z pewnością wszystkie 
organizacje działają w interesie naszych samorządów. Związek Gmin Wiejskich w wymiarze 
ogólnopolskim a stowarzyszenie w wymiarze lokalnym i regionalnym. Dlatego Wójt zwraca 
się o pozytywne przyjęcie tego projektu uchwały, jeśli chodzi o składki członkowskie  
to w przeliczeniu na jednego mieszkańca 0, 37 grosza. Składka ta będzie wynosiła około 
1200- 1300 zł rocznie, biorąc pod uwagę przynależność do różnych organizacji porównując  
te składki, taką analizę robili i jest to stosunkowo bardzo niewielka kwota. 

Radna Zofia Majewska powiedziała, że Opinia Komisji Spraw Społecznych i Porządku 
Publicznego była pozytywna. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że opinia klubu była pozytywna. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że opinia klubu była pozytywna. 

GŁOSOWANIE - w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.  

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 13 głosów „za” 

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

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Denis Tomala 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Uchwała nr XXXVIII/294/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich 
Rzeczpospolitej Polskiej została podjęta większością głosów. 

Druk nr 7 - Statut Gminy Ustronie Morskie - dyskusja, podjęcie uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że projekt uchwały 
ponownie zostaje przedstawiony do procedowania ze względu na uwagi Wojewody 
Zachodniopomorskiego i zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego  
dot. §48, §70 i §102. Komisja Statutowa uwzględniła wątpliwości organu nadzoru zawarte  
w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania nadzorczego. Pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały po naniesionych poprawkach. Biorąc powyższe pod uwagę poprosił o podjęcie 
uchwały. Odniósł sie do wypowiedzi Radnej Marzeny Molcan, powiedział, że Stowarzyszenie 
mogło wziąć udział w konsultacjach społecznych, nanieść swoje uwagi. Klub Radnych Sami 
Swoi ma trzech przedstawicieli w Komisji Statutowej, także na każdym etapie prac komisji 
takie wnioski i propozycje mogły być składane, nawet na ostatnim posiedzeniu, kiedy nanosili 
poprawki proponowane przez pana Wojewodę. Również wtedy można było ich sugestie 
wprowadzić, posiadają większość w komisji statutowej, także każda poprawka byłaby uznana 
i naniesiona. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że ma uwagę do Klubu Radnych "Sami Swoi"., którzy 
uczestniczyli w komisjach. Niejednokrotnie kłócili się, ale zawsze osiągali kompromis. 
Uważa, ze powinni iść do przodu. Dodał, że mieli możliwości za każdym razem hamowania 
tej uchwały, że mogli nie przychodzić na sesję, nie byłoby quorum, że mogli być przeciwko,  
a byli za każdym razem za, a teraz Klub Radnych Sami Swoi torpeduje coś, nad czym przez 
długie miesiące pracowali. 

Radna Marzena Molcan odpowiedziała panu radnemu Markowi Leciaho, że nie jest to jej 
złośliwość. Prosiła na poprzedniej sesji o wycofanie z tego powodu, że pół godziny przed 
sesją odbyła się Komisja Statutowa, na której wprowadzono kilka poprawek i nie zdążyła się 
z nimi zapoznać. Stąd była jej prośba o wycofanie Statutu, wówczas mogliby na tej sesji 
głosować nad tym ważnym aktem prawa miejscowego. Pan Wiceprzewodniczący nie dał 
takiej możliwości, więc skoro nie mogli podyskutować wtedy, bo wtedy był wniosek, żeby 
wycofać Statut na Komisję Wspólną a nie było takiej woli. Dlatego Stowarzyszenie złożyło 
informacje z tymi punktami, z którymi, wydaje jej się, że są niezgodne z prawem. Trudno im 
zagłosować za Statutem czekając na opinię organu nadzorczego a chcieliby naprawdę 
zagłosować za. Powtórzyła, że nie jest to złośliwość z ich strony. Wnioskowała o trochę 
cierpliwości, bo być może na koniec roku ten Statut uda się przegłosować. Dodała,  
że osobiście chciałaby zagłosować na tak, ale teraz jest to nie możliwe. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że przed ostatnią sesją 
rzeczywiście była Komisja Statutowa, ale zmiana dotyczyła drobiazgu, który już 
przedstawiał, tak naprawdę nikogo nie musieli o tym informować, bo sami tego typu 
poprawki mogli nanieść, czyli zmiany numeracji. Były to poprawki, które można nanieść 
samemu. Wiedzą to z informacji od pana Wojewody. Natomiast to, co proponowali wtedy nie 
dotyczy żadnego z tych punktów. Były to przeoczenia. Pracowali nad tym Statutem nie tylko 
radni, ale również pod okiem, kierunkiem pana Radcy Prawnego Winicjusza Staszewskiego. 
Dodał, że takie zapisy funkcjonowały i funkcjonują w wielu statutach i wszystko zależy od 
tego, w jakim województwie dany samorząd się znajduje, albo jest to interpretowane w taki 
sposób, albo inny. Podał przykłady, że takie zapisy są w Satatucie miasta Krakowa z 2014 
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roku, miasta Koszalina i one funkcjonują. Jest ocena tego Statutu przez organ nadzoru, akurat 
pojawił się wyrok z 2016 roku w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Szczecinie, stąd 
na bieżąco jest to śledzone przez organ w naszym województwie i jest oczekiwane 
naniesienia poprawek, które według tego organu są niewłaściwe. Stąd zostało to poprawione. 
„Przewodnicząca może udzielić nagany radnemu” taki był zapis w naszym starym Statucie,  
a na jakiej podstawie trudno znaleźć takie zapisy, odniesienia, gdzie są podstawy tego zapisu 
w Statucie. Ale ten zapis funkcjonował, przeoczyli go uznając, że jest to forma dyscypliny 
radnego. Skoro nie może być takiego zapisu został wykreślony. §102 funkcjonował wiele lat 
w Statucie z 2003 roku ten Statut był i nikt nie miał do niego zastrzeżeń. Dotyczył tego,  
że Rada może nakazać Wójtowi podpisania umowy w sprawie przyjęcia eksperta do pomocy 
Komisji Rewizyjnej. Jest to nie możliwe, dlatego też ten zapis zmienili po konsultacjach  
z organem nadzoru. Odnośnie inicjatywy uchwałodawczej § 48 ograniczyli te zapisy. 
Inicjatywę uchwałodawczą ma 100 mieszkańców w naszej gminie, muszą zebrać podpisy  
i przekazać ten projekt do przewodniczącego. Już nie mówią, w jaki sposób mają  
to przygotowywać. Czyli te wszystkie zapisy, które nakazywały, w jaki sposób ma to być 
organizowane, zostały wykreślone. Mieszkańcy maja sami ustalać, w jaki sposób mają  
te podpisy zbierać. Uzyskał informacje z organu nadzoru od pani, która to wszystko 
sprawdza, że poza tymi zapisami wszystkie zapisy są właściwe. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ilu prawników tyle 
różnych opinii i że pewnie pan Radca Prawny się z nim zgodzi. Nie wierzy  
w to, że pracownicy organu nadzorczego czytają od A do Z Statuty wszystkich gmin, miast, 
powiatów. Wiadomo, że tych samorządów jest sporo. Organ nadzoru zwrócił uwagę na być 
może najważniejsze rzeczy, do których mieli wątpliwości. Dodał, że mówił, że jest  
to nie zgodne z ustawą o samorządzie gminnym, a na podstawie ustawy o samorządzie 
gminnym tworzy się Statut. Pan Radca Prawny nie mówił „nie” nie mówił „tak”,  
ale wojewoda zauważył te błędy i je uwzględnili. Nie ma, co mówić, że się dzwoniło, 
rozmawiało to jest jedno. Dwa przyszło pismo do Urzędu Gminy, drugie pismo, które zostało 
skierowane przez Stowarzyszenie Sami Swoi, gdzie mają prawo zauważyć i wskazać 
paragrafy gdzie być może są błędy. Podziękował członkom Komisji za pracę nad Statutem. 
Dodał, że dla dobra sprawy, można poczekać z uchwaleniem Statutu, można uchwalić Statut 
na kolejnej sesji już jak przyjdzie pismo od Wojewody. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że śmieci też mogli przerzucić  
na kolejną sesję. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że podatki są przerzucone. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że podatki nie były nawet opiniowane. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że z tego, co kojarzy to już w poprzedniej kadencji 
debatowali nad zmianą Statutu i tak będą debatować. Teraz nie podejmą Statutu, wtedy  
nie podjęli i będą dalej nagrywać na starej taśmie magnetofonowej. Przeprosił, że mówi tak  
o tej starej taśmie magnetofonowej, ale jaki mamy Statut taką mamy taśmę. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podał przykład. „Tutaj jest oświetlenie 
zwykła jarzeniówka a tu żarówka ledowa. Jaki jest efekt? Taki sam”. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Statut to prawo miejscowe, które należy szanować. 
Tam są zapisane wszystkie akty prawne, które zostały uchwalone przez Radę i które mówią, 
w jaki sposób mamy te prawo czynić. Także przez to nagranie łamane jest prawo. 

Radny Stanisław Bęben nikt nie próbuje kwestionować tego faktu, że współpraca obu 
klubów, w ramach komisji, była wzorowa. Nie było większych problemów, a każde 
zagadnienie było przedyskutowane w jedną i drugą stronę i większość paragrafów była 
przegłosowywana jednogłośnie. Jednak fakt, że klub ma inne zdanie nie oznacza, że można 
wieszać psy na tych członkach, którzy brali udział w pracy komisji.  
W całości prawie zgadza się z tym, co w Statucie zostało ujęte. Natomiast, jeżeli jest prośba  
o to, żeby przesunąć termin o dwa trzy tygodnie w celu zapoznania się jeszcze dokładnie  
z danym zagadnieniem to nie powinno być żadnego problemu. Przypomniał Pani 
Przewodniczącej, że sprawa śmieci została również przesunięta wbrew temu, co orzekła 
komisja społeczna i komisja komunalna, bo Pani Przewodnicząca zarządziła, że dodatkowo 
dla celów poznawczych powinno być to ujęte na Komisji Wspólnej i nikt nie protestował 
wtedy, dlaczego teraz takie protesty są, nie rozumie. Powtórzył, że nikt nie kwestionuje pracy 
komisji, przynajmniej on, pan Barycki i pan Żołnierczuk również tego nie kwestionują. 
Natomiast odrobina uczciwości się należy, bo to, że współpraca odbywała się w sposób 
wzorowy to nie znaczy, że nie można mieć innego zdania. 

Radny Marek Leciaho skierował pytanie do Pani Przewodniczącej Klubu Radnych „Sami 
Swoi” Marzeny Molcan. Zapytał o to, z którymi punktami się nie zgodzili i wystąpili  
do Wojewody. 

Radna Marzena Molcan odpowiedziała, że nie mówi, że tak będzie, że Wojewoda  
się przychyli do tego, po prostu chcą poznać opinie organu nadzorczego. 

Przedstawiła punkty 

§ 14 „Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz i stanowiska, które zostały przyjęte 
przez Radę” z tym punktem mają wątpliwości. 

Następnie „Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali 
osobą biorącym udział, którzy swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek 
obrad lub naruszają obrady sesji.”  

Kolejny punkt, który wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nakazał to było „w przypadku 
notorycznego uchylania się przez radnego do wykonania jego obowiązków  
to przewodniczący może raz wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia”.  
W rozstrzygnięciu wojewody znalazł się ten punkt natomiast na tamte dwa nie otrzymali 
odpowiedzi. Rozstrzygniecie nadzorcze przyszło jeszcze wcześniej, przed wysłaniem ich 
pisma. Dlatego czekają  na odpowiedź. 
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Radny Marek Leciaho zadał pytanie panu Radcy Prawnemu, czy te punkty, o których 
mówiła Pani Przewodnicząca są zawarte w obowiązującym Statucie. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski odpowiedział, że § 14 jest w obowiązującym Statucie. 

Radny Marek Leciaho zapytał czy o takiej samej treści jak Przewodnicząca wystąpiła  
do wojewody. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że tak § 14 jest w Statucie. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że tam nie mieli żadnych uwag i dopiero to zauważyli. 
Zapytał o drugi punkt. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że to są wnioski Stowarzyszenia. Dodała,  
że Stowarzyszenie nie zbiera się tak jak Klub Radnych. Niestety w niefortunnym okresie 
obyło się zebranie na początku listopada i tam zastało to zauważone. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że pani radna Marzena Molcan jest w Stowarzyszeniu  
już kilka lat i pani reprezentuje Stowarzyszenie już od kilku lat, a Statut, który wcześniej  
był jest z poprawkami od 2003r. Wtedy, jako Stowarzyszenie nie widzieli tych błędów, 
przecież te błędy zostały powielone. Czyli nie byli zainteresowani poprzednim Statutem tylko 
teraz. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że doskonale wiedzą, że Statut z 2003r. nie  
był doskonały na obecne czasy, dlatego w poprzedniej kadencji już rozpoczęli prace nad 
Statutem. Niestety prace Komisji Statutowej zostały zawieszone, gdyż miała zmienić  
się ustawa, a teraz trzeba zrobić tak jak należy a nie przepisywać z błędami. 

Radny Zenon Wajgert skierował pytanie do radnego Stanisława Bębna. Powiedział,  
że pan Stanisław nie kwestionuje pracy Komisji Statutowej, członków komisji, czyli, że nad 
całością się pan przychyla. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że pan Zenon nie jest poliglotą i prosi o uściślenie. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że biorąc pod uwagę sugestie pana Stanisława Bębna 
myśli podobnie jak on, ale te myśli będą odzwierciedlone w głosowaniu. Akurat nad  
tą uchwałą będą głosować. Rozumie, że te drobne sugestie, które przedstawiła radna Marzena 
Molcan, jeden punkt już został uwzględniony, to nie są tak istotne, żeby nad tym  
nie głosować.  

Poprosił Panią Przewodniczącą o skrócenie dyskusji i przejście do głosowania. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że są jeszcze dwie osoby. Pan 
Krzysztof Grzywnowicz i pan Andrzej Basarab. 
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Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie wie iloma językami 
posługuje się pan Zenon, ale po polsku mówi na pewno. Następnie odniósł się do wypowiedzi 
radnej Marzeny Molcan. Powiedział, że spotkali się na początku listopada wypracowali jakieś 
wnioski, uznali, że mają trzy zastrzeżenia do Statutu to, dlaczego na Komisji 20 listopada 
członkowie Klubu nie przegłosowali takich zmian w Statucie, które na pewno byłyby 
naniesione, ponieważ mają większość. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że chciała rozmawiać na temat Statutu stąd jej prośba 
o wycofanie. 

Wiceprzewodniczący Krzysztof Grzywnowicz powiedział, żeby odniosła się do jego 
sugestii. Dodał, że mówiła, że spotkali się na początku listopada, a 20 listopada odbyło  
się posiedzenie Komisji Statutowej. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że nie musi się tłumaczyć i postępują za przykładem 
klubu Porozumienia Razem, który wszelkie wątpliwości wysyła do organów nadzorczych,  
nie tylko do wojewody to, dlaczego oni mają być gorsi. 

Radny Andrzej Basarab złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad uchwałą 
Statutu i poddania ją pod głosowanie. 

GŁOSOWANIE - w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie. 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 6 głosów „za” 

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

Oddano 8 głosów „przeciw” 
• Rada Zofia Majewska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Sylwia Kręglewska 
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Uchwała Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada 2017 roku Statut Gminy 
Ustronie Morskie nie została podjęta. 
 
Druk nr 8 – w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej  
w 2018 roku - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Radna Marzena Molcan przedstawiła plan pracy komisji Rewizyjnej (załącznik  
do protokołu). 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski zaproponował, aby zmienić w §1 ust. 5, który brzmi 
„Kontrole na zlecenie Rady Gminy w zakresie wskazanym przez Radę oraz z inicjatywy 
własnej członków Komisji” a żeby zrobić „oraz z wniosków członków Komisji” z tego 
względu, że kontrole zleca tylko Rada, te kontrole nie mogą wychodzić z wniosków samych 
członków Komisji. Dodał, że Wojewoda nie wszczął postępowania odnośnie tego zapisu,  
ale powinno być „oraz z wniosków”, jeżeli członek Komisji uznają, ze trzeba przeprowadzić 
jakąś kontrolę inną to wtedy wnoszą to do Rady i wtedy Rada podejmuje uchwałę, natomiast 
członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą z własnej inicjatywy przeprowadzać kontroli ani 
proponować takich kontroli. Dlatego ma taką propozycję 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że taki zapis był w poprzednich uchwałach. 

Radca Prawny Winicjusz Staszewski powiedział, że taka jest jego sugestia. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że w Statucie też były takie zapisy. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że po to jest pan Radca 
Prawny, żeby określić, jakie są błędy. 

Radny Marek Leciaho powiedział, że Radca Prawny brał udział w komisji Statutowej i nie 
miał uwag. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że można nanieść tą poprawkę. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że nie jest przekonana czy mogą 
nanieść poprawkę. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że pewna nie jest. Projekt był zaopiniowany przez 
Radcę Prawnego Martę Thiele-Staszewską, ale skoro jest taka potrzeba. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że najwyżej Wojewoda zakwestionuje. 

Radny Marek Leciaho zapytał, kto ma teraz zmienić ten punkt. Pod projektem podpisani  
są wszyscy członkowie Komisji. 
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Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Rada i że on też jest  
za tym żeby poprawić to tak jak mówi pan Radca Prawny. Jeżeli ma to być zaskarżone to 
lepiej  
to zmienić. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że jeśli jest taka wola Rady to można to poprawić. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że w zasadzie jest to samo. 

Radny Marek Leciaho przytoczył słowa wójta „Ilu jest prawników, każdy ma swoje 
zdanie”. Zwrócił uwagę na podpis pod projektem. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Rada zawsze może 
zmienić uchwałę. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska poprosiła, żeby zaproponować czy projekt uchwały 
ma być zmieniony czy nie. 

Radna Marzena Molcan powiedziała, że jak takie są problemy to proponuje głosować  
w tej wersji, jaka jest. 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska powiedziała, że projekt uchwały był opiniowany 
tylko przez Komisję Rewizyjną. 

GŁOSOWANIE - w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej  
w 2018 roku. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu radnych, nieobecny radny Roman Żołnierczuk. 
Oddano 12 głosów „za” 

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

Oddano 1 głos „przeciw” 
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• Radny Marek Leciaho 
Oddano 1 głos „wstrzymujący” 

• Radny Zenon Wajgert 

Uchwała nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 roku  
została podjęta większością głosów. 

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

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedłożyła projekt uchwały wraz z autopoprawką 
(załączniki do protokołu). 

Przewodnicząca Bernadeta Borkowska zaznaczyła, że uchwała ta nie była oddana  
do opiniowania żadnej komisji. 

Radny Denis Tomala powiedział, że uchwała jest bardzo obszerna m.in. zakłada 
przesunięcie środków z rezerwy inwestycyjnej na opłatę energii elektrycznej. Uzasadnienie 
jest bardzo nieprecyzyjne w wielu punktach. Dodał, że również projekt uchwały  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie nie została 
sporządzona zgodnie z artykułem 226 ustawy o finansach publicznych. Uchwały nie były 
opiniowane. Dlatego wniósł o wycofanie druku nr 9 i 10 z porządku obrad i przesunięcie  
do prac na najbliższej komisji budżetu, która odbędzie się w grudniu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że jest to pierwszy raz  
w historii Rady Gminy w Ustroniu Morskim, kiedy nie można doprosić się o zwołanie 
komisji budżetowej, chociaż raz w miesiącu. Dlatego jest taki skutek, natomiast te zmiany  
są niezbędne do funkcjonowania Gminy. Dodał, że wiedzą, jaki będzie skutek nieprzyjęcia 
uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przypomniała, że na ostatniej sesji były 
zaplanowane podwyżki dla pracowników GOSiRu z racji tego wniosek, który był złożony  
na nagrody został podzielony w części na podwyżki dla GOSiRu i na nagrody. Rada 
jednogłośnie zdecydowała, że środki po przeliczeniu zostaną na najbliższej sesji 
zabezpieczone w celu ewentualnie wypłaty nagród w miesiącu grudniu. Dodała, że uchwały 
zostały złożone przez pana Wójta zgodnie z obowiązującym terminem i w momencie  
od przedłożenia, czyli od 21 listopada mogli zwołać komisję budżetu przed sesją, aby się nad 
tym pochylić. Jeżeli nie było terminu czy możliwości zwołania komisji budżetowej  
to można było się pochylić na komisji wspólnej. Nadmieniła, że w dziale 801  
po przekształceniu szkoły brakuje środków na wynagrodzenia dot. nauczycieli. Wpłynął 
wniosek od pani Dyrektor z racji zabezpieczenia w szkole podstawowej środków dla 
nauczycieli. Trzeba to przenieść z Gimnazjum. Z gimnazjum korygują 51 375, 22 zł  
i zabezpieczają wynagrodzenie nauczycieli w wysokości 100 248, 76 zł. Ciężko się jej 
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odnieść czy dotyczy to tylko miesiąca grudnia czy również w listopadzie będą problemy  
z wypłatą wynagrodzenia. Dodała, że Gmina jest po przetargu z dwoma ważnymi 
inwestycjami. Dotyczy to ulicy Bogusława XIV i pierwszego etapu ul. Liliowej, Kwiatowej  
w Sianożętach, aby te umowy mogły zostać podpisane jak również termin realizacji przejść 
na następny rok, czyli moment zapłaty miałby być w następnym roku przy jednym zadaniu 
kwota musi być zwiększona natomiast muszą znaleźć się w WPF, żeby do tego zadania 
doszło. Dodała, że aby 6. grudnia podpisać umowy to te pieniądze muszą się znaleźć  
w wieloletniej prognozie finansowej, aby gmina mogła przystąpić do realizacji. Dodała,  
że w środkach alkoholowych jest nadwyżka. Jest kwota 111 000 zł jest to kwota zarówno  
po dochodach i po wydatkach. Brakuje środków po dochodach i wydatkach zarówno w szkole 
jak i w przedszkolu dot. wyżywienia dzieci w przedszkolu. Podkreśliła, że zabraknie 
pieniędzy, ponieważ przedszkole gotując obiady musi mieć zabezpieczone pieniądze. Jest 
wniosek pani Dyrektor przedszkola. W dziale 801 oświata i wychowanie 11 050 zł jak 
również po stronie dochodów na zakup środków żywnościowych obiady w przedszkolu  
i obiady w szkole. Przypomniała, że w miesiącu wrześniu odbyły się zebrania sołeckie i część 
tych zmian zostało podjęte zarządzeniem, bo była taka możliwość. Natomiast, żeby 
wykorzystać w pełni fundusze sołeckie musi zostać podjęta uchwała. Zmiany dot. uchwały 
Rady Gminy te, których Wójt nie ma uprawnień i nie może zarządzeniem wprowadzać. Jest 
to duża kwota. W dziale 921 Dodatkowe zadania, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw przy 
ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim. Wnioskowano na ostatnim zebraniu sołeckim  
o zwiększenie środków o 15 533, 62 zł jak również utwardzenie terenu przy świetlicy 
„Melmak” w Rusowie. Pani Ula Czachorowska, jako kierownik się tym zajmuje, jeżeli będą 
radni uwzględniać to choćby na sesji grudniowej to, żeby nie doszło do takiej sytuacji,  
że środki, które są przyznane i wyodrębnione w budżecie z funduszów sołeckich nie uda  
się wydatkować w tym roku. Pan Wójt przedkłada projekt uchwały, ale nie jest w stanie wziąć 
tego na siebie, bo absolutnie nie będzie to z jego winy.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski wniósł, aby przyjąć to uchwałę, bo jest 
ona niezbędna i bardzo ważna, poprosił o jej podjęcie. 

Radny Denis Tomala powiedział, że komisja budżetu pracuje zgodnie z harmonogramem 
pracy komisji. Najbliższa komisja będzie 12. grudnia, natomiast, jeżeli chodzi o niezbędność 
tej uchwały to świadczy akurat o nadzorze pana Wójta i pracy pani Skarbnik i przygotowania 
planu, co sesja jest stwierdzenie, „że jest ona niezbędna do funkcjonowania Gminy”. 
Dodał, że jest przyjmowany projekt budżetu gminy, bo jest tak skonstruowany,  
ale niewłaściwy i Wójt musi go wykonywać, obowiązkiem rady jest przyjmowanie uchwał 
budżetowych, jest zasada przejrzystości i gospodarności, aby podjąć decyzje rzetelnie radni 
muszą sie przygotowywać. Złożył wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad  
i przesunięcie do komisji budżetu. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że wypowiedź pana Przewodniczącego komisji 
budżetu odbiega trochę od rzeczywistości i nie wie skąd ma takie spostrzeżenie,  
że są nieprawidłowości w planie wieloletnim. Są od tego inne instytucje, które oceniają. 
Dodał, że jest to dla niego szokujące, co się dzieje w obecnej radzie, żeby hamować,  
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nie pomagać, jako rada dla organu wykonawczego, a pracować żeby jak najmniej z niego 
zostało. Tak nie może być. Dla dobra Gminy nie mogą pracować indywidualnie dla siebie, 
jako radni. Tak odbiera niektórych radnych, że podchodzą indywidualnie, że pracują tak żeby 
pokazać w złym świetle Pana Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza i kierowników 
referatów. Nie po to zostali wybrani na radnych przez społeczeństwo, tylko po to, aby służyć, 
widzieć wszelkiego rodzaju potrzeby. Postawił wniosek formalny, aby procedować nad 
projektem uchwały. 

Radny Denis Tomala odpowiedział radnemu Andrzejowi Basarabowi, ze, jako radny 
powinien podejmować decyzje rozsądnie i rzetelnie a nie bezmyślnie i w pośpiechu. 
Ponownie wniósł o wycofanie obu projektów uchwał. 

GŁOSOWANIE - wycofanie druku nr 9 w sprawie zmian w budżecie gminy  
na 2017 rok, oraz druku nr 10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Ustronie Morskie na lata 2017-2025. 

W głosowaniu udział wzięło piętnastu radnych. 
Oddano 6 głosów „za” 

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

Oddano 8 głosów „przeciw” 
• Rada Zofia Majewska 
• Radny Andrzej Basarab 
• Radna Marzena Molcan 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
• Radna Sylwia Kręglewska 

 
Wniosek nie został przyjęty. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że po to są komisje, 
żeby na nich uzgadniać projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że muszą 
wymieniać się spostrzeżeniami. Jeśli radni Sami Swoi chcą pracować szybko,  
byle by przepchnąć do przodu uchwały to może trzeba zlikwidować komisje, bo są one nie 
potrzebne i zbyteczne. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odparł, że to jest wina przewodniczącego 
komisji budżetowej, gdyż nie mógł się doprosić powołania posiedzenia komisji. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie było 
żadnego wniosku. Jeżeli potrzebne było zwołanie komisji to należało przygotować stosowny 
wniosek. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski dodał, że radni z Porozumienia Razem 
blokowali pracę komisji. Są komisje problemowe. Zawsze jest tak, że na wniosek Wójta, 
Przewodniczący komisji zwołuje komisję. Jeśli tych wniosków jest sporo i musi  
je wprowadzić do budżetu to komisje powinny być zwoływane. Niestety tu nie było żadnej 
współpracy i przez 3 lata była to jedna męczarnia.  

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest to nie prawda, co mówił pan 
Wiceprzewodniczący Rady. Na 12 miesięcy komisje ustalane są raz na kwartał, czyli tylko  
4 w roku. Rada proceduje na sesjach nad projektami uchwał związanymi ze zmianami  
w budżecie. Niebyły one opiniowane przez komisję budżetową. W październiku była 
przedłożona uchwała dotycząca zmian w budżecie, nie była procedowana. W listopadzie 
zaistniała taka sama sytuacja jak w miesiącu październiku.  

Radny Zenon Wajgert przyznał rację pani Skarbnik. Jednak w planie pracy komisji 
budżetowej jest taki zapis, że w wyjątkowych sytuacjach czy w ramach potrzeby  
to na wniosek pana Wójta komisja będzie zwołana. Zapytał czy taki wniosek był przedłożony 
do przewodniczącego komisji budżetowej, bo jeżeli nie był to, na jakiej podstawie komisja 
miała się zebrać. Jeżeli nie było wniosku nie było to zapisane w planie pracy to, dlatego 
komisja sie nie zebrała.  Projekt uchwały zawierał dużo zmian, dlatego członkowie komisji 
woleli przeanalizować projekt i wydać opinię. A tak projekt uchwały, zawierający tak ważne 
sprawy, nie był opiniowany. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że zapis jednoznacznie wskazuje,  
że wszystkie dokumenty i materiały, które powinny być opiniowane na komisjach trafiają  
do Przewodniczącej Rady Gminy, która kieruje materiały do odpowiednich komisji. Poprosiła 
Pana Radce Prawnego Winicjusza Staszewskiego o odszukanie zapisu w celu jego 
odczytania. Dodała, że jako kierownicy referatów w imieniu Pana Wójta wszystkie uchwały 
przedłożyli 21 listopada do godziny 12 do Biura Rady Gminy. 21 listopada zostało 
sporządzone zawiadomienie o sesji na 29 listopada i porządek obrad zawierał tą uchwałę  
o zmianie w budżecie na rok 2017, natomiast od 21 listopada do 29 listopada nie znalazł się 
nikt, kto by się nad tym pochylił łącznie z Panią Przewodniczącą i nie uznał za stosowne 
powołania odpowiedniej komisji. Zgodziła się, że zmian jest bardzo dużo. Zostały 
wypracowane większe dochody, które chcieliby przeznaczyć na wydatki. Cześć dochodów, 
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które są związane z dochodami z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały skorygowane 
wynika to z podjętej przez Radnych uchwały. Dodała, że Rada Gminy wyodrębniła fundusze 
sołeckie. Te środki znalazły się w budżecie. Trzeba uszanować sołtysów oraz mieszkańców, 
którzy się pochylili nad tym, którzy zrobili zebrania sołeckie, którzy wszystko 
przeanalizowali i stwierdzili, że mają oszczędności. W ramach tych funduszy oszczędności 
trzeba wydatkować do końca roku, aby nie przepadły. Należało je przenieść na inne zadania. 
Wójt nie ma takich uprawnień żeby zarządzeniem dokonać tych zmian. To, co mógł to  
w ramach paragrafów przeniósł. Natomiast jest ogrom pieniędzy, które musiały być zawarte  
w uchwale budżetowej i Rada musiała podjąć decyzję, czy te środki będą przeznaczone  
i czy radni umożliwią ich wydatkowanie do 31.12.2017 roku. Zwróciła uwagę na to,  
że w projekcie uchwały zawarte jest doposażenie ulicy Wiejskiej kwotą o ponad 15 tysięcy zł 
więcej. Jeżeli uchwała byłaby podejmowana na najbliższej sesji 22 grudnia to nie będzie 
czasu na zapytania ofertowe, wybranie najlepszej oferty. Doposażenie tego placu zabaw nie 
będzie możliwe. 

Radny Denis Tomala powiedział, że, ta rozmowa jest zbędna, gdyż jego wniosek został 
negatywnie rozpatrzony. Dodał, że powinni się skupić merytorycznie nad tą uchwałą. Zapytał 
o zrealizowane łączne dochody niewyodrębnione tylko łączne oraz jaka jest szansa,  
że zostaną wykonane, w 100% czyli 33 262 000 złotych do końca roku. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła sprawozdanie kwartalne  
z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 30 wrzesień, 2017r. Dodała, że jeżeli 
radni chcą październikowe zestawienie to po przerwie przyniesie sprawozdania. Oznajmiła, 
że wszystkie dochody budżetowe, które są ujęte w uchwale budżetowej dot. zwiększenia  
są to dochody wykonane ponad stan. Czyli nie zakładali do planu więcej niż plan tylko  
te dochody, które wnioskowali były zrealizowane i wykonane ponad plan. Przygotowała 
uzasadnienie, a Pan Wójt przygotował projekt uchwały do wysokości dochodów 
wykonanych. 

Radny Denis Tomala powiedział, że, Pani Skarbnik nie odpowiedziała na jego pytanie. 
Ponownie zapytał, jakie dochody są zrealizowane w danym momencie, czyli jak najbardziej 
aktualne. Powiedział, że czytał sprawozdanie kwartalne, natomiast chciałby znać aktualny 
stan. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska oznajmiła, że dochody, które zostały wykonane 
na koniec października 2017r. dot. klasyfikacji budżetowej dot. jednostki Urzędu Gminy  
i Gminy zostały wykonane w wysokości 26 695 205, 04 zł natomiast, jeśli chodzi o jednostki 
to musiałaby przedstawić dane z ogólnego sprawozdania na miesiąc październik, dlatego  
że dochody są z podziałem na wszystkie jednostki. Zaproponowała, że w przerwie zniesie 
sprawozdania i przedstawi dane z jednostek. Wyjaśniła, że dochody, które są wnioskowane  
to są dochody, które są wykonane ponad stan, czyli nie są to wirtualne kwoty. 

Radny Stanisław Bęben odniósł się do kolejności udzielania głosów przez Panią 
Przewodniczącą, a następnie zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji  
i przegłosowanie projektu uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska ogłosiła przerwę. 

Radny Andrzej Basarab zaprotestował, gdyż Radny Stanisław Bęben zgłosił wniosek 
formalny, który należało poddać pod głosowanie. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że był wniosek  
o ogłoszenie przerwy, aby pani Skarbnik się przygotowała. 

Radny Andrzej Basarab powiedział, że został zgłoszony dalej idący wniosek o zamknięcie 
dyskusji i poddanie pod głosowanie. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że nie było trybu 
natychmiastowego, żeby głosować za wnioskiem 

Radny Andrzej Basarab powtórzył, że skoro wniosek formalny został zgłoszony to trzeba 
poddać go pod głosowanie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zaproponował, że każdy Radny dostanie 
kopie sprawozdań z października na półkę w Biurze Rady. 

Przerwa. 
 
Po przerwie. 

Radny Stanisław Bęben zaproponował zakończyć dyskusję na temat zmian w budżecie 
gminy i przegłosować projekt uchwały, natomiast sprawy związane z udzielaniem głosów 
przełożyć na interpelację i zapytania Radnych. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska stwierdziła, że radnemu Stanisławowi 
Bębnowi chodziło o zamknięcie dyskusji nie procedowanie nad uchwałą. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że szkoda,  
że system e-sesja jeszcze nie funkcjonuje, nie byłoby problemów z wybieraniem głosów.  
Co do projektu uchwały dodał, że ma wrażenie, że jest to kneblowanie buzi, gdyż projekt nie 
był przeanalizowany i zaopiniowany a projekt zawierał bardzo dużo rożnych zapisów, 
rożnych zmian, które nie do końca były wiadome i do końca nie wie, co oznaczają,  
co określają. Mimo że Pani Skarbnik przeczytała projekt uchwały, to z przedstawionych cyfr, 
nie można było wywnioskować, czego dotyczą. Członkowie komisji budżetowej dokładnie 
wiedzą, że pod tymi kwotami mogą się kryć różne rzeczy, dlatego radni chcieli o to zapytać. 
Na koniec wypowiedzi dodał, iż ma wrażenie, że, gdyby zmieniono godzinę sesji to poczułby 
się jak w relacjach codziennych w telewizji. 

Radny Stanisław Bęben oznajmił, że zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji  
i przegłosowanie projektu uchwały, natomiast nie składał wniosku o to żeby przerwać 
procedowanie, o czym mówiła Pani Przewodnicząca. Dodał, że interpretacja  
Pani Przewodniczącej była błędna.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że Radny Stanisław 
Bęben zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, gdyby dyskusja została zamknięta  
to przystąpiliby do podjęcia uchwały. 

Radny Stanisław Bęben potwierdził, że o to właśnie mu chodziło. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że są jeszcze takie 
punkty, które należy wyjaśnić. Zapytała o zdjęcie z przebudowy ulicy Krótkiej graniczącej  
z ulicą Wiejską. Dodała, że stamtąd ludzie przechodzą do marketu Dino, tam jest jedno 
wielkie błoto, za Strażą jest bałagan. Ta ulica nie jest chlubą Ustronia, dlatego uważa,  
że w tym przypadku nie powinno się zabierać środków tylko powinno być to zrobione. 
Zapytała Pana Wójta, dlaczego jest to w całości usuwane. Dodała, że Radny Stanisław Bęben 
również dojeżdża tamtędy samochodem. 

Radny Stanisław Bęben powiedział, że ma na tamtą stronę wyjście, a nie wyjazd. 

GŁOSOWANIE – wniosek formalny Radnego Stanisława Bębna nad zamknięciem 
dyskusji. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu Radnych, nieobecny Radny Marek Leciaho. 
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” 
• Rada Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Wniosek nie został przyjęty. 
 

Radna Sylwia Kręglewska poprosiła o wyjaśnienie zagadnienia „opłata produktowa”. 
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Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego 
i Rolnictwa Ewa Ostrowska odpowiedziała, że te środki są związane z otwarciem kopalni 
kruszywa w Kukini. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o dochody, dział 700 tam jest 66 tys. nadwyżki z tytułu 
dzierżawy czynszu mieszkaniowego, to jest dość duża kwota, dlaczego nie zostało ujęte  
to w budżecie, na 2017r.. Jakie były ujęte i jaka jest tolerancja błędu. Następnie w dziale 756 
wpływy z Urzędu Skarbowego za osoby fizyczne 438 tys. czy nie można było tego 
przewidzieć, żeby to ująć w projekcie budżetu. Następnie dział 951 GOK nadwyżka 1772 zł 
mała suma, ale dlaczego tak późno, wszystkie nadwyżki budżetowe powinny być rozliczone 
do końca czerwca roku następnego, czyli za 2016 powinno być do końca czerwca, 2017 czyli 
nadwyżka powinna być rozliczona. Dlaczego tak późno ta nadwyżka została rozliczona. 
Dodał, że jest to duże przesuniecie i zapytał skąd to się wzięło i jaka kwota jest z tym 
związana. Następnie dział 600 przejęcie nieruchomości 52tys zł - zapytał, o jaką 
nieruchomość chodzi i skąd się wzięły pieniądze. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała następująco: 

- że opłata produktowa została zwiększona; 
- w dziale 700, 700.05075 dotyczącym kwoty 66 tys. zł to wynikło to z tego że plan 
dochodów na rok 2017 zakładał kwotę 420 279 zł, natomiast wykonanie dochodów na koniec 
października po analizie wynosiło 486 995zł i 38 gr, czyli dochody zostały wykonane  
w wysokości 66 716 zł i 38 gr ponad stan. Dodała, że starała się szczegółowo opisać, 
natomiast jeżeli radni życzą sobie szczegółową analizę jakie dzierżawy składały się  
na te 66 tys. to takich informacji nie posiada. Musiałaby wyłuskać ze wszystkich wpłat; 
- w dziale 700, 700.05.055 w planie było 653 239 złote z wykonaniem było 656 725 zł i 14 gr 
czyli o 3 432 zł i 14 gr. Dodała, że wskazali wszystkie miejsca, gdzie były nadwyżki. 
- jeżeli chodzi o wpływy z tytułu podatków od czynności cywilno prawnych to wydatki,  
na które Gmina nie ma wpływu, są to dochody generowane przez Urząd Skarbowy  
i te dochody zwiększa Urząd Skarbowy, w związku z tym realizacja była większa. Dodała,  
że pewnych dochodów nie można przewidzieć. 
- jeżeli chodzi o dział 600 to dotyczy to dochodów z tytułu przejęcia nieruchomości pod 
budowę S6. Odszkodowanie było wprowadzone w miesiącu październiku, natomiast jeszcze 
wpłynęła decyzja i od razu została wprowadzona. 
- wszystkie dochody są zrealizowane ponad plan. Dodała, że jest w stanie takie dokumenty 
przedkładać, czyli plan dochodów na koniec października, wykonanie na koniec października 
i różnice, która została wprowadzona. 
- dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to rozliczenia z lat ubiegłych 
dotyczących również dokonania dochodów i tu był zwrot środków. Dotyczy to rozliczenia  
z lat ubiegłych korekty faktury energii z Gminnego Ośrodka Kultury Ustronie Morskie.  
Były to środki w kwocie 1772 zł, które z tytułu korekty wpłynęły do Urzędu Gminy. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał czy dotacja celowa  
na przebudowę drogi w miejscowości Grąbnica została zwiększona, czy kwota 130 436 zł  
to jest cała kwota dofinansowania. 
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Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że nie pamięta dokładnie kwoty, ale wcześniej było przyznane 130 000 zł a teraz 
została przyznana zwiększona dotacja o 100%. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że przyznano 
dofinansowanie w wysokości około 260 000 zł na przebudowę drogi w miejscowości 
Grąbnica. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał o dział 900  
o wprowadzenie środków do prac śmieciowych za rok 2016 w przeznaczeniu na odbiór 
odpadów 45 tys zł. Zapytał również czy można po czerwcu wprowadzać do budżetu środki, 
które zostały za 2016r. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że Gmina ma obowiązek 
wprowadzać te środki, dlatego że za 2016 rok faktura za listopad i za grudzień została 
zapłacona w roku 2017. Zgodnie z terminem płatności te końcowe faktury za dany rok 
przechodzą na następny rok.  W związku z tym, że to są środki znaczone po rozliczeniu 
opłaty śmieciowej za rok 2016 została ta kwota i ta kwota może być przeznaczona tylko  
i wyłącznie na wydatki tego roku. Dlatego wprowadzona została nadwyżka. Taka sama 
sytuacja zaistniała w przypadku środków znaczonych alkoholowych. Jeżeli te środki nie 
zostaną wykorzystane w danym roku na dany cel to gmina ma obowiązek w następnym roku 
je wprowadzić. Zostało wprowadzone 111 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia, jeżeli 
nie zostaną wydane do końca roku to wrócą na kolejne zadanie roku 2018. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał o budowę drogi 
pomiędzy ulicą Polną a Leśną czy chodzi tam o jakiś łącznik między tymi ulicami czy to jest 
jakiś odcinek tej drogi. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że między ulicą Polną  
a Leśną jest planowana droga. Dodał, że jest tam ogromny problem, dlatego że wodociągi nie 
chcą realizować zadania, które do nich należy. Nie chcą tam zrobić kanalizacji ani podłączyć 
wody, ponieważ te grunty są prywatne. Droga jest zaplanowana w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Wodociągi wypowiedziały się w taki sposób, że jak Gmina tego nie przejmie 
to nie umieszczą tam swoich urządzeń. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, czyli jest  
to dokumentacja projektowa dot. odcinka pomiędzy ulicą Polną a Leśną, jest to łącznik tych 
dwóch ulic. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że dokumentacja będzie  
na całości tego odcinka, natomiast inwestycja będzie podzielona na etapy. Gminy nie stać  
na to, aby zrobić całość inwestycji. Na razie nie ma takiej potrzeby. Będzie zrealizowany 
krótki fragment tej drogi. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że opis sugerował 
zwiększenie środków w dziale 801 dot. nauczycieli na zakup usług gastronomicznych, zakup 
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środków żywnościowych, zakup rolet, co dało kwotę 30 450 zł. Natomiast zapytał o pozostałe 
zapisy czy to tylko przesunięcia środków, które były w planie. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że opis wynikał z wniosku 
złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół. W dziale 80101 kwota wprowadzenie w paragrafie 
3020 kwotę 3 653, 78 zł na dodatek wiejski mieszkaniowy nauczycieli. W paragrafie 4010 
wprowadzono 124 522, 54 zł na wynagrodzenie osobowe z podziałem na kwoty  
100 248, 76 zł wynagrodzenie nauczycieli minus 4 585, 17 zł wynagrodzenie administracji  
i obsługi, 28 858, 95 zł nagrody z funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie  
minus 3 000 zł, czyli ściągnięcie ze składek na ubezpieczenia społeczne. Z działu 810 
Gimnazjum zostały przeniesione środki do Szkoły Podstawowej, gdyż pracownicy 
Gimnazjum w stali się pracownikami Szkoły Podstawowej. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz zapytał o dział 851 Ochrona 
zdrowia, na zakup, jakich materiałów została przeznaczona kwota 111 000 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że to środki znaczone, czyli  
z środków alkoholowych. Musiały być uwzględnione po dochodach i po wydatkach  
w związku z tym są wprowadzone na § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Dodała,  
że podejrzewa, że do końca roku gmina nie zdoła ich wydatkować, ale wrócą w 2018 roku  
i będzie można wtedy zdecydować, na co zostaną przeznaczone, czy na jakąś usługę, remont, 
czy ewentualnie na wyposażenie jakiegoś placu zabaw. Decyzja będzie należała do Rady. 

Radny Denis Tomala poprosił o podanie dochodów jednostek, które Pani Skarbnik miała 
przygotować. Następnie zapytał o dział 801 Oświata i wychowanie dot. zakup środków 
żywnościowych w szkole wprowadzono zarówno po dochodach jak i po wydatkach, skoro  
nie było korekty to gdzie były księgowane. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że wcześniej obiady były 
rozliczane w przedszkolu. Gmina ma obowiązek wprowadzenia środków, żeby szkoła 
wprowadziła ewidencję księgową. Środki te będą obciążone notą przedszkolną. 

Radny Denis Tomala powiedział, że rozumie, że wcześniej nigdzie nie było  
to ewidencjonowane. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że były ewidencjonowane  
w przedszkolu. Dodała, że w szkole od listopada została taka ewidencja prowadzona. 
Następnie podała wykonane dochody jednostek: -Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  
2 605 067, 41 zł, Przedszkole 188 393, 85 zł, Gimnazjum 203 000, 65 zł, Szkoła Podstawowa 
35 684, 84 zł, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22 803, 52 zł, Urząd Gminy  
26 695 205, 04 zł, co stanowi 29 547 358, 31 zł. Wydatki wykonane na koniec października: 
GOSiR 4 170 337, 43 zł, Przedszkole 1 341 408, 66 zł, Gimnazjum 904 358, 79 zł, Szkoła 
Podstawowa 2 155 013, 09 zł, GOPS 3 748 343, 39 zł, Urząd Gminy 10 051 125, 57zł,  
co stanowi 22 370 586,93 zł 
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Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a pomiędzy wydatkami wynosi 7 176 771, 38 zł. 
Oznajmiła, że w paragrafie 756 75615 dot. wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych  
i od osób prawnych powstało wyższe wykonanie niż zakładał plan. Rata kwartalna, która 
wpłynie od osób fizycznych przypadała na 15.11 natomiast do końca roku wpłyną środki  
od osób prawnych. 

Radny Denis Tomala zapytał czy uda się zrealizować do końca roku zaplanowane  
33 200 000 zł, czy nie będzie takiej sytuacji jak w latach poprzednich, że ciągłe zwiększanie 
dochodów spowoduje to, że nie zostaną zrealizowane inwestycje. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odpowiedziała, że zakłada, że wszystkie dochody 
zostaną zrealizowane. Nie ma wpływu na to, jeżeli podatnicy nie będą wpłacać środków 
finansowych z tytułu podatków.  Dodała, że Rada we wrześniu wycofała ze sprzedaży  
5 działek, które wskazują na to, że dochody majątkowe nie zostaną wykonane i jest  
to w granicach 1 200 000 zł. Oznajmiła, że Pan Wójt zmierza do tego by pokryć to, co nie 
zostanie wypracowane dochodami z tytułu dochodów bieżących. 

Radny Denis Tomala powiedział, że Pani Skarbnik powiedziała, że dochody realnie 
zwiększa i zapytał, dlaczego ich realnie nie zmniejsza, dlaczego Pan Wójt nie poprosił  
o zmniejszenie tych dochodów majątkowych, aby ten plan był rzeczywiście realny, aby nie 
było zaskoczeni na koniec roku, że inwestycje rzędu 1 200 000 zł nie zostaną zrealizowane. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska stwierdziła, że nie Radny Tomala nie zapoznał się 
z projektem uchwały, która został przedłożony. Gdyby go zweryfikował to zobaczyłby, że nie 
tylko zwiększają dochody bieżące z przeznaczeniem na wydatki, ale również korygują 
dochody majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – 833831, 57 zł. Dodała, że  
w część działek została wystawiona do sprzedaży. Jeżeli dojdzie do realizacji to będzie 
wiadomo ile dochodów zrealizujemy. Oznajmiła, że jeżeli przetargi nie dojdą do skutku  
to w miesiącu grudniu wskaże radnym, czy zostanie ta różnica na dochodach majątkowych 
wypracowana.  

Radny Denis Tomala powiedział, że zapoznał z projektem uchwały, natomiast tam jest  
800 000 zł a Pani Skarbnik mówiła o 1 200 000, 00 zł. Ciągłym zwiększaniem dochodów 
można doprowadzić do sytuacji, że nie zostaną zrealizowane inwestycje z powodu  
nie uzyskania zaplanowanych dochodów. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Radny Tomala odnosi  
się do zestawienia październikowego 2017 roku a w październikowym systemie na 2017 jak 
przeczytała nie były skorygowane te dochody. Dlatego Pan Wójt wskazał dochody, które 
zostaną wypracowane ponad plan. 

Radny Zenon Wajgert zapytał o wydatki działu 600 na remont dróg gminnych 30 000 zł. 
Kwota została kolejny raz podniesiona. Zapytał o to ile zostało na koncie „remont dróg 
gminnych” i co zostało wykonane, jakie drogi zostały poprawione w ramach tych funduszy, 
gdyż prosił o poprawienie jednej drogi i nic nie zostało ruszone. Następnie zapytał o dział 
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750, 12 000 zł - zakup kalendarzy. Co na tych kalendarzach będzie i w jaki sposób będą 
rozdysponowane, czy to jest promocja czy autopromocja. Powiedział jeszcze, że ma pytania 
do działu 926 Kultura fizyczna przy wydatkach majątkowych, ale trzeba byłoby omówić 
punkt po punkcie, dlatego powinno być to przeanalizowane na komisji a nie przedłużać sesję. 
 
Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że uważa, że na zimowe 
utrzymanie dróg środków jest za mało. Na remonty dróg gminnych nieutwardzonych też jest 
nie wiele. Tam gdzie planowane są inwestycje wstrzymywane są remonty po to, żeby nie 
wyrzucać pieniędzy w błoto. Tak jak było z ulicą Słoneczną, gdzie ludzie podnoszą grunty  
i zalewają drogi. Dodał, że był na objeździe i wie jak to wszystko wygląda i niestety 
pieniędzy jest za mało. Przypomniał jeszcze o dofinansowaniu na ulicę Wiejską, które 
niestety przepadło przez złe decyzje radnych. 1 200 000 zł przepadło i ktoś powinien  
za to odpowiedzieć. Odnośnie kalendarzy powiedział, że co roku są wydawane, jednego roku 
tylko nie były. GOSiR rozwozi je do każdego domostwa w gminie. Mieszkańcy pytają się  
o te kalendarze, czekają na nie, co go bardzo cieszy. 
 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że co roku 
wzorem lat ubiegłych gmina wydaje kalendarze promocyjne Gminy Ustronie Morskie, będzie 
to promocja zarówno walorów przyrodniczych, turystycznych gminy jak również  
ich mieszkańców. W zeszłym roku była troszeczkę inna forma wydania kalendarza  
był to kalendarz trójdzielny, natomiast w tym roku mieszkańcy chcieli się na tym kalendarzu 
zobaczyć. Oprócz Gminy Ustronie Morskie będzie promować grupy sportowe, taneczne 
działające przy Domie Kultury, wokalne np. „Złote Rybki”, orkiestrę strażacką „Morka”,  
na kalendarzu znajdą się również zdjęcia z imprez promocyjnych, które miały miejsce  
w amfiteatrze, były organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury. Dodała, że będzie  
to naprawdę fajny promocyjny kalendarz, z którego mieszkańcy będą dumni. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że będą to zdjęcia robione 
przez mieszkańców. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urszula Czachorowska powiedziała, że zdjęcia 
w większym formacie będą wykonane przez pana Roberta Gauera natomiast pozostałe zdjęcia 
to będą zdjęcia, które dostaliśmy od szkoły, od instruktora z GOKu. To będą różne zdjęcia nie 
tylko autorstwa mieszkańców. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że nie odpowiedziano na jego pytanie odnośnie działu 
600 remont dróg gminnych. Pytanie brzmiało, jaka jest kwota na tym dziale, ile pozostało  
i co zostało wykonane. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że na początku roku kwota w budżecie  
na utrzymanie bieżące dróg była niewielka, zaledwie 160 000 zł, dlatego sukcesywnie  
w miarę potrzeb Pan Wójt występował do Rady w ciągu roku o zwiększenie tych środków. 
Co jest zasadne przy tak obfitych opadach deszczu, przez co drogi na bieżąco ulegają 
degradacji, zwłaszcza drogi gruntowe i nie widać tych napraw a pieniądze są wyrzucane  
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w błoto. Dodał, że nikt nie zapomniał o jego wniosku o ulicę Wrzosową i w ramach  
tych 30 000 zł będzie ta droga naprawiana wraz z ulicą Łąkową jeszcze przed Świętami. 
Oznajmił, że są prowadzone wnikliwie protokoły odbiorów wszystkich prac łącznie  
ze zdjęciami przed i po oraz protokół z dokładnym wyszczególnieniem, które nawierzchnie 
zostały zrobione. Następnie zasugerował Panu Przewodniczącemu Komisji Budżetu,  
Pani Przewodniczącej Rady Gminy oraz Panu Wiceprzewodniczącemu, aby w przyszłym 
roku częściej organizować komisje budżetu. Dodał, że biorąc pod uwagę listę pytań 
słusznych, zasadnych, koniecznych dziwi się, że w ciągu tych 7 dni, nie zwołali komisji 
budżetowej, wtedy on i Pani Skarbnik byliby dostępni dla radnych od 7-21. Powinna być 
inicjatywa nie tylko ze strony Pana Wójta, ale również od Panów Przewodniczących. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska dodała, że w załączniku nr 2 do planu, zmiany  
po stronie wydatków bieżących Gminy Ustronie Morskie w paragrafie 4270 - zakup usług 
remontowych w planie było 392 652, 40 zł przed zmianą.  Po wnioskowanych 30 000 zł  
po zmianie będzie 422 652, 40 zł. Wykonanie na koniec października to kwota 326 369, 56 zł. 

Radny Zenon Wajgert podziękował Sekretarzowi za to, że jest do dyspozycji od 7 do 21 dla 
radnych. Nawiązując do wyliczeń Pani Skarbnik dziwi się, że skoro są jakieś pozostałości  
to wnioskowane jest o kolejne 30 000 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że oczywiście bez zobowiązań. 
Takie były dane z końca października. Nie mam wiedzy czy była jakaś faktura z terminem 
płatności na listopad, która weszła w wykonanie tej kwoty. Wyliczyła, że różnica między 
tymi kwotami to 66 000 zł. Zapytała Panią Kierownik Referatu Inwestycji czy tyle będzie 
potrzebne. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
powiedziała, że te 30 000 zł jest na drogę w Grąbnicy, którą ma wykonać Infrabud. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że te środki w wysokości 55 000 zł, 
które są na Gwiździe, które są nie, jako zadanie inwestycyjne tylko, jako zadanie remontowe, 
to są te środki, które ostatnio Rada wprowadzała we wrześniu i dlatego muszą zostać być 
zabezpieczone. 

Radny Zenon Wajgert złożył interpelację ustną do protokołu. Poprosił o rozliczenie działu 
600 dot. dróg gruntowych. Jakie drogi gruntowe zostały wykonane w ramach tej kwoty, jakie 
jest założenie i plan na daną drogę. Poprosił o zestawienie w excelu. 

Radny Denis Tomala zapytał jak doszło do takiej sytuacji, że były wydatkowane środki  
na obiady dla dzieci w szkole skoro nigdy nie były sklasyfikowane, czy to było zgodne  
z prawem, na podstawie, jakich przepisów. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że na pewno jest to zgodne  
z prawem. 
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Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Gmina jest w trakcie kontroli 
związanej z tą sprawą i poprosiła o poczekanie na wyniki tej kontroli. Na pewno protokół 
kontrolny zostanie Radnym przedłożony, nie jest to absolutnie w tej chwili obiektem dyskusji 
na temat projektu zmian w budżecie. 

Radny Denis Tomala zapytał czy łączne kwoty na dane sołectwo uległy zmianie,  
czy pozostały zmienione. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że środki z funduszy sołeckich 
wydatkowane są łącznie. Nie uległy zmianie, każde sołectwo ma środki w takiej samej 
wysokości. Dodała, że jak radni sobie życzą może opisywać to bardziej szczegółowo  
z podziałem na poszczególne sołectwa. 

 
Radny Denis Tomala poprosił, aby następnym razem załączniki były czytelne. 
 
Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że to wszystko wynika  
z protokołów, które zostały podjęte przez mieszkańców sołectw. Kwoty nie uległy zmianom. 
 

Radny Zenon Wajgert zapytał o dział 926 Kultura fizyczna. Na ostatniej sesji została 
przeznaczona część kwoty w GOSiRze na wynagrodzenia, czy te osoby najmniej uposażone 
dostały jakieś rozsądne wynagrodzenie czy tylko zostało im to podniesione w minimalnej 
płacy. Zauważył, że 10 000 zł zostało przeniesione na fundusz nagród, dlatego poprosił  
o wyjaśnienie działu 926. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że wstępnie zaplanowane  
jest tak aby wszyscy pracownicy na jednostkach mieli takie same zasadnicze, czyli tam gdzie 
są panie sprzątaczki miały w miarę takie same zasadnicze, tam gdzie są konserwatorzy mieli 
takie same zasadnicze, tam gdzie są pracownicy gospodarczy mieli taką samą kwotę 
zasadniczą. Oczywiście zmienną będzie dodatek stażowy, zmienną będą również premie. 
Środki, które zostały w miesiącu październiku zabezpieczone część z funduszu nagród została 
ciągnięta właśnie na podwyżki i tutaj po analizie te środki, które są w wysokości 10 580 zł  
są to środki, których brakuje na wypłaty nagród w miesiącu październiku. Dodała, że Pan 
Wójt będzie się spotykał z kierownikami, dlatego że założeniem było, aby podwyżki 
dotyczyły wszystkich jednostek i były one od 1 października. Trzeba będzie poddać analizie 
czy wszystko to zostało zrobione tak jak należy. Oznajmiła, że te środki, które radni 
zabezpieczają będą weryfikowane i do końca roku ta kwota zostanie uwzględniona.  
Jest to większa kwota niż minimalne wynagrodzenie w roku 2017, czyli powyżej  
2100 zł zasadniczej plus dodatki. 

Radny Zenon Wajgert zapytał czy tamte wynagrodzenie zostało rozdysponowane w całości. 
 
Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska odczytała wniosek o zmianę budżetu jednostki 
GOSiR.  Było 10 582 zł to są wynagrodzenia i pochodne, z czego tylko 8 700 zł jest fundusz 
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nagród, 1 668 zł to są składki na ubezpieczenie społeczne, a 214 złotych to są składki  
do funduszu pracy. 
Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji Jarosław Barański wyjaśnił,  
że z 21 000 zł przeniesionych na wynagrodzenia, kwota podwyżek do końca roku to jest  
21 000 zł minus te 10 360 zł i te 10 360 zł zostało z 21 000 zł przeniesione na wynagrodzenia. 
Te 10 360 tak jak było w tamtym miesiącu mówione wraca z powrotem na zadania związane 
z funduszem pracy. Dodał, że we wrześniu Rada podjęła decyzję o tym, że środki będą 
rozdzielone pół na pół z taką umową, że pozostała kwota wróci w listopadzie na fundusz 
nagród. Te 10 360 zł to pozostała kwota po podwyżkach. Z podwyżek z tych 21 000 zł 
pozostała niewykorzystana kwota 10 360 zł. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że kwota  
ta jest przeznaczona na nagrody w grudniu. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że na nagrody też było 
21 000 zł. 

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji Jarosław Barański wyjaśnił, że 
to było na listopad. Tak było mówione we wrześniu, że na nagrodę grudniową przerzucona 
zostanie pozostała część. 

Radny Denis Tomala powiedział, że kwota przeznaczona na wynagrodzenia łącznie 
wynosiła 43 000 zł i dodatkowo wnioskowano o 10 582 zł.  Zapytał, jaka część kwoty została 
przeznaczona na kadrę kierowniczą, a jaka część kwoty na pracowników niżej zarabiających. 
Dodał, że nie widział ani w poprzedniej uchwale ani w tej przesunięć w dziale 900,  
a wszystkie osoby zajmujące się porządkiem, które są narażone na czynniki zewnętrzne, mają 
wynagrodzenie z działu 900, a w tym projekcie uchwały nie zostały ujęte. Poprosił  
o odpowiedź Pana Wójta, gdyż wolałby, żeby Pan Dyrektor GOSiRu nie wypowiadał  
się w swojej sprawie. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że pracownicy 
administracyjni nie mieli podwyżek, mieli tylko ci najniżej wyposażeni i ci, którzy zajmują 
się gospodarką komunalną. 

Radny Denis Tomala powiedział, że w tym dziale nie było przesunięcia. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w dziale 900 zostało zwiększone 
z rezerwy 15 000 zł. Były zabezpieczone środki na fundusz nagród w listopadzie i w grudniu 
w dziale 900 z automatu została zwiększona podwyżka o 15 000 zł w dziale 900, natomiast  
w dziale 926 faktycznie ta kwota została, ponieważ były zaplanowane nagrody w listopadzie  
i w grudniu. Było zostawione pół na pół, czyli nagrody listopadowe zostały wypłacone, reszta 
została wskazana na podwyżki a z tych podwyżek 21 000 zł zostało, więc zostało cofnięte  
z powrotem. Brakująca kwota to 10 000 w dziale 926, aby nagrody zostały wypłacone  
w dziale 900 jak i 926. 
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Radny Marek Iwańczyk powiedział, że Przewodniczący Komisji Budżetu wcześniej 
wyszedł z sesji a dopiero później był poruszony ten temat. 

Radny Denis Tomala przyznał, że rzeczywiście wyszedł z sesji, gdyż był zakończony punkt 
obejmujący uchwałę, ale dziwnym trafem to wróciło. Uchwała została zdjęta z porządku 
obrad i nie powinno być procedowania tamtej uchwały. Dodał, że na BIPie są zamieszczane 
uchwały podjęte i bez problemu mógł ją przeczytać. 

Radny Zenon Wajgert powiedział, że chciałby dokończyć ten dział, 926 bo tak jak rozumie 
na fundusz nagród zostało 10 360 zł. Te pieniądze, które nie zostały wydatkowane  
na podwyżki dla pracowników, gdyż tam było 21 000 zł a zostało wydatkowane 10 500 zł  
i ta kwota już została na fundusz nagród. Z tego, co rozumie potrzeba dołożyć jeszcze 10 582, 
czyli zwiększyć fundusz nagród do 21 000 zł. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że ostatnio było wnioskowane  
o środki 21 000 zł ze środków na fundusz nagród na listopad i grudzień. Z tych 21 000 zł 
ściągnięto 10 580 zł na podwyżki dla pracowników. W związku z tym zabrakło pieniędzy na 
nagrody w całości przypadające na grudzień. 10 418 zł zostaje na fundusz nagród w dziale 
926 na grudzień, natomiast jeszcze należało zabezpieczyć dodatkowo 10 582 zł, ponieważ  
to było zabrane na podwyżkę wynagrodzeń. 

Radny Denis Tomala zapytał ile jest etatów zatrudnionych, które wynagrodzenie  
jest płacone z działu 926, ile jest etatów z działu 900. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski odpowiedział, że nie ma przy sobie 
rozpiski. Zapytał czy chodzi o to ile jest pracowników gospodarczych a ile z administracji. 

Radny Denis Tomala powiedział, że chodzi o to ile pracuje na basenie, a ile jest 
pracowników porządkowych. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski zwrócił się do Dyrektora GOSiRu, aby 
podał liczbę pracowników. Dodał, że od wielu lat jeszcze za wójta Zielińskiego zawsze były 
nagrody na dzień samorządowca na dzień 11 listopada i oczywiście na Boże Narodzenie.  
Są to niewielkie kwoty, które pan Dyrektor GOSiRu przeznacza a pracownicy cieszą się,  
że dostaną dodatkowe pare złotych na Święta. Wyraził nadzieję, że nie ma żadnych zakus  
na to żeby ograniczać te środki dla tych ludzi, którzy pełnią te funkcje dbają o miejscowość. 
Trzeba docenić tych pracowników, którzy pracują naprawdę w różnych warunkach. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz zapytał o dział 600 Transport i łączność o podaną kwotę 
145 zł na budowę odcinka drogi. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Magdalena Kołosowska 
odpowiedziała, że to środki na zakup mapy do celów projektowych, zadanie było w budżecie 
wcześniej a teraz brakuje środków. 
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że całe 
zamieszanie jest efektem tak zwanych złotych myśli, które powstają na sesji, które niestety są 
wprowadzane w życie i uchwał tworzonych na kolanie.  Przeliczając środki, które zostały 
wprowadzone na wynagrodzenia wskazywałoby, że Rada zdecydowała, że tak na prawdę 
pracownicy dostaną średnio podwyżki około 1000 zł. Dodał, że zaczepiają go ludzie i pytają 
jak to jest z tą podwyżką, bo dostali niecałe 200 zł a od nowego roku będą inne stawki  
i znowu będą zarabiać poniżej średniej krajowej. Zapytał, dlaczego tego nie przedyskutują, 
żeby wszyscy jednym głosem mówili i wiedzieli, jakiej wielkości są te podwyżki. Jako radni 
chcieliby mieć rozeznanie jak to wygląda. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Dyrektor, który 
dysponuje ludźmi może przyznać od 5 do 35 % premii, żeby tych ludzi motywować do pracy, 
to nie jest tak, że każdy musi dostać równo, bo mu się należy. Dodał, że chyli czoła Panu 
Dyrektorowi, który wynagradza ludzi tak jak uznaje, bo to jest jego funkcja, a Gmina  
te środki przeznacza. Tak samo jak Pani Dyrektor szkoły, czy przedszkola dodatki dały 
nauczycielom tak samo również pracownikom gospodarczym. Nie można ingerować  
w decyzje Dyrektora. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz powiedział, że chciał tylko 
wiedzieć jakiej wielkości były te podwyżki. 
 
Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że to nie prawda, że 1000 zł. 
Dostali 300 zł brutto. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz mówił o kwotach, które 
zostały zapisane w uchwale podjętej na poprzedniej sesji.  Dodał, że kolejna uchwała jest 
efektem tego, że, poprzednia została podjęta na kolanie, bo część tych środków jest 
przeznaczona na fundusz nagród a nie na podwyżki. 
 
Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska nie zgodziła się, dlatego że Rada podejmuje do 
paragrafu 4010. Przyznała, że została większa kwota wprowadzona na wynagrodzenia dla 
pracowników, ale zarządzeniem wójt podjął decyzję i cofnął te pieniądze na fundusz nagród, 
bo ma do tego upoważnienie, dlatego że to jest do §u.  Zadaniowo mógł sobie przesunąć, 
 bo zarówno środki na fundusz nagród jak i na wynagrodzenia są w paragrafie 010, więc nie 
prawdą jest to, że Rada decyduje o tym, że z powrotem przesuwają środki, bo to już zostało 
zrobione. Natomiast są to brakujące środki, które dotyczą wynagrodzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz przestrzegł radnych, żeby nie 
podejmowali decyzji nagle na podstawie złotej myśli. Dodał, że Pani Skarbnik raz mówi,  
że radni mogliby decydować o zadaniach, a innym razem mówi, że skreślamy zadanie. 
 
Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Rada decyduje, co do zadań 
inwestycyjnych i co do §u. Natomiast żeby mieli szczegółową informacje wskazuje,  
co w danym paragrafie się znajduje i na co te środki są przeznaczone. 
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Grzegorz Czachorowski odpowiedział 
Radnemu Tomali, że było 9 osób na basenie, które dostały podwyżki  
i one są zakwalifikowane w dziale 926 01, wcześniej było 11, ale dwie osoby się zwolniły  
i w dziale komunalnym jest 18 osób i to dział 900 03. Te osoby dostały tylko podwyżki. 
Dodał, że jeszcze są dwa etaty jeden na pomnik i jeden pani sprzątającej salę w Rusowie. 

Radny Denis Tomala podziękował za odpowiedź i stwierdził, że w dziale 900 tam gdzie 
pracuje, 18 osób, które dostało podwyżkę zostały zwiększone środki poprzedniej uchwały  
o 16 000 zł, natomiast w dziale 926 gdzie tych osób pracuje 11 zostały zwiększone środki  
o 43 000 zł. Jeszcze zwiększone dodatkową kwotę 10 000 zł. Czyli łącznie zostanie 
zwiększona o kwotę 54 000 zł,  jeśli uchwała zostanie podjęta. 54 000 zł zwiększymy  
na 11 osób natomiast na 18 zostało zwiększone o 16 000 zł. Dodał, że w dziele 900  
nie ma zwiększenia. 

GŁOSOWANIE - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w sprawie zmian  
w budżecie gminy na 2017 rok. 

W głosowaniu udział wzięło czternastu radnych, nieobecny radny Marek Leciaho. 
Oddano 8 głosów „za” 

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

Oddano 4 głosy „przeciw” 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 2 głosy „wstrzymujące” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XXXVIII/296/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok została podjęta większością 
głosów. 
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Druk nr 10 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie 
Morskie na lata 2017-2025 – dyskusja i podjęcie uchwały - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła objaśnienia do załącznika nr 1 oraz  
2 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie morskie na lata 2017-2025 
(załącznik do protokołu). 
 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ta uchwała również 
nie była opiniowana. 

Radny Denis Tomala zapytał o planowaną dotację w latach 2018-2020 w wysokości 900 000 
zł na każdy rok. Chciał wiedzieć, na jakiej podstawie jest to planowane, gdyż według artykułu 
226 obowiązuje realne planowanie, czyli w oparciu o jakieś dokumenty. Zapytał czy jest 
umowa potwierdzająca, że gmina uzyska takie dotacje w kwocie 900 000 złotych na dany rok. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że jest to plan związany z rokiem 
2018. Jeżeli chodzi o rok 2018 to jest on odzwierciedleniem projektu budżetu na rok 2018. 
Oznajmiła, że Gmina nie ma żadnych umów, jeżeli chodzi o dofinansowania bądź dotacje na 
rok 2018 a jeżeli chodzi o pozostałe lata 2019, 2020 opierali się na założeniach roku 2018. 
Dodała, że jest to i tak mniejsza kwota, ponieważ w roku 2017 były dotacje  
na 1 250 008,67 zł. 

Radny Denis Tomala powiedział, że nie powinno się tak planować. Plany powinny być 
oparte na jakichś dokumentach. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że nie jest tak do końca, 
Dyrektor GOPSu mogłaby powiedzieć choćby o programie 500+ 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że Panu Przewodniczącemu Komisji 
Budżetu chodzi o dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych  
na inwestycję. Dodała, że planowane jest pozyskanie większej kwoty dotacji. 

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

W głosowaniu udział wzięło trzynastu radnych, nieobecny radny Marek Leciaho oraz radna 
Marzena Molcan. 
Oddano 7 głosów „za” 

• Radny Andrzej Basarab 
• Radny Piotr Barycki 
• Radny Stanisław Bęben 
• Radny Marek Iwańczyk 
• Radny Roman Żołnierczuk 
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• Radna Zofia Majewska 
• Radna Sylwia Kręglewska 

Oddano 5 głosów „przeciw” 
• Radny Tomasz Rymaszewski 
• Radny Denis Tomala 
• Radny Zenon Wajgert 
• Wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Grzywnowicz 
• Przewodnicząca Rady Bernadeta Borkowska 

Oddano 1 głos „wstrzymujący” 
• Radny Mirosław Dziewiałtowicz 

Uchwała nr XXXVIII/297/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustronie Morskie na 
lata 2017-2025 została podjęta większością głosów. 

Druk nr 11 - w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ustroniu Morskim - dyskusja, podjęcie uchwały. 

Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska powiedziała, że w związku z podjęta uchwałą 
dotyczącą zmian w budżecie gminy na rok 2017 w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciw pożarowa radni mieli możliwość klasyfikacji budżetowej, czyli z §u 3020 
na § 2820, czyli jest to przerwanie dotacji celowej z budżetu do dofinansowania zadań 
zleconych dla ochotniczej straży pożarnej w Ustroniu Morskim w związku z tym  
w paragrafie 1 pkt. 1 w budżecie Gminy na rok 2017 udziela się dotacji dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ustroniu Morskim w kwocie 5 462, 80 złotych (słownie: pięć tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt dwa złote 80/100) na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa 
medycznego PSP STACJA S1 oraz na zakup odzieży ochronnej. Pkt 2. Szczegółowe zasady 
wypłacania dotacji, jej przeznaczenia i sposobu rozliczenia zostaną określone w umowie 
zawartej przez Gminę Ustronie Morskie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ustroniu Morskim. 

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że ta uchwała również 
nie była opiniowana. 

GŁOSOWANIE - w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ustroniu Morskim. 

W głosowaniu udział wzięło trzynastu radnych, nieobecny radny Marek Leciaho oraz radna 
Marzena Molcan. 
Oddano 13 głosów „za” 

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

Uchwała nr XXXVIII/298/2017 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 listopada  
2017 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Ustroniu Morskim została podjęta jednogłośnie.  

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu 
z przeprowadzonej kontroli na złożony podczas sesji 29.09.2017 r. wniosek 
formalny Radnego Andrzeja Basaraba dot. parkingu gminnego  
przy ul. Wiejskiej oraz w związku z pismem mieszkańców ul. Wiejskie.  

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Radna Sylwia Kręglewska przedstawiła 
protokół z przeprowadzonej kontroli (załącznik do protokołu). 

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

Brak dyskusji. 

8. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach Rady podejmowanych 
w okresie międzysesyjnym – dyskusja. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała, że wpłynęło pismo  
z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych, które zostało przesłane radnym 
na @. Poinformowała, że wpłynęło podziękowanie od Pani Agnieszki Kusiak dla kierownika 
USC. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że wpłynęło pismo Pani 
Michalskiej, która była również w tej sprawie w Urzędzie. Przypomniał, że radni podjęli 
uchwałę, która odbiera mu możliwość wydawania zezwoleń, jest to położna, która porusza  
się samochodem i potrzebuje zatrzymać się samochodem. Zezwolenie na bezpłatne 
parkowanie dotyczy nie tylko Pani Michalskiej, ponieważ zgłaszają się do niego inni 
mieszkańcy.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz powiedział, że w miejscu gdzie mieszka Pani Michalska 
nie ma miejsca bezpłatnego w okresie sezonu letniego, może można zastosować jakieś 
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nadzwyczajne działanie, które umożliwiłoby stawianie samochodu w strefie płatnego 
parkowania.  

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, że Pan Wójt może rozwiązać ten problem sam,  
na dawnym posterunku policji jest dużo miejsca do parkowania, które można wydzierżawić  

Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska powiedziała, że zobowiązuje  
się Wójta, aby rozwiązał sprawę. 

9. Interpelacje i zapytania Radych. 

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poruszył kwestię stanu nawierzchni ulicy Łąkowej, 
rozmawiał z Panem Jagiełowiczem, który zna temat i zamierza podjąć jakiekolwiek działania 
– załatanie dziur w nawierzchni powstałych w związku z ciągle padającym deszczem. 
Wnioskował o pilną interwencję.  

Sołtys Wsi Ustronie Morskie Julian Rosiński powiedział, że uważa, że kruszywo powinno 
być takie samo jak do budowy drogi S 6 wraz z zagęszczarką. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że ulica Łąkowa została 
przekazana gminie bez żadnych kosztów od właściciela, jako darowizna, obiecał, że zostanie 
zrobione oświetlenie, które już jest. Gmina jest w trakcie opracowania dokumentacji ulicy, 
założenia są ciekawe, myśli, że można by był zrobić bieżące naprawy i poczekać na 
dofinansowanie, aby zrobić drogę, tak jak powinna być zrobiona. Dodał, że ma w planie 
zrobienie ulicy Krótkiej, Osiedlowej i Słoneczne, że ma wiele planów na zrobienie wielu 
rzeczy i warto poczekać na dofinansowania. Jak pada deszcz dużo dróg się pogarsza.  

Radny Mirosław Dziewiałtowicz poprosił, aby doraźnie naprawić ulicę Łąkową. 

Radna Zofia Majewska poinformowała, że na placu zabaw na ulicy Wiejskiej w wyniku 
użytkowania wynikło, że huśtawka stoi w złym miejscu – naprzeciwko bramki, przez którą 
wchodzi się na plac zabaw i w momencie, kiedy huśtają się większe dzieci mamy  
z młodszymi dziećmi wchodzą wprost na bujającą się huśtawkę. Wnioskowała, aby 
przestawić huśtawkę albo bramkę w inne miejsce. 

Radna Sylwia Kręglewska powiedziała, że w Rusowie na parkingu przy kościele stoi woda, 
jest duże prawdopodobieństwo, że z boku wycieka woda. Mieszkaniec prosił  
o zweryfikowanie. 

Radny Tomasz Rymaszewski powiedział, ze na ulicy Wąskiej jest cały czas wylany beton. 
Czy zostanie to zrobione. 

Radny Denis Tomala powiedział, że grupa mieszkańców zobowiązała go do zadania pytania, 
gdyż dotarły go słuchy, że Pani Skarbnik pracuje również w gminie Rewal. Zapytał,  
czy to nie powoduje zaniechania czynności, które są do wykonania w gminie, czy Pani 
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Skarbnik jest codziennie w pracy, czy zmieniły się warunki umowy. Zapytał, w jaki sposób 
się to odbywa.  

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że sprawy personalne  
są bardzo delikatne i nie powinno się o tym mówić publicznie, współpracuje się bardzo 
dobrze, jest w tej chwili ekspertem. Dodał, że zgodził się na wniosek osoby, która została 
wyznaczona przez Panią Premier Beatę Szydło do pełnienia obowiązków Wójta Gminy 
Rewal, Pani Skarbnik jest tam na umowę zlecenie, nie ma to wpływu negatywnego na gminę 
Ustronie Morskie, wręcz przeciwnie cieszy się.  

Radny Denis Tomala powiedział, że z tego, co wie, Pani Skarbnik była nieobecna w pracy  
w poniedziałek i piątek. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski powiedział, że Pani Skarbnik ma też 
urlop, który może wykorzystać. Wyraził na to zgodę, w te chwili jest kontrola kompleksowa 
RIO, jest dużo pracy i wyjaśnień. 

10. Wolne wnioski. 

Brak. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski podziękował za przyjęcie uchwały, 
kierownikom i Dyrektorom za cierpliwość.  

11. Zamkniecie sesji. 

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

 

 

 

Czas trwania sesji : 8:00 – 13:19 
Protokołowała: Monika Łada 

 


	PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017
	Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
	Przewodnicząca Rady Gminy Bernadeta Borkowska poinformowała, że wpłynęło pismo  z Urzędu Skarbowego w sprawie oświadczeń majątkowych, które zostało przesłane radnym na @. Poinformowała, że wpłynęło podziękowanie od Pani Agnieszki Kusiak dla kierownika...


