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PROTOKÓŁ NR XXXIX/2013  

Z SESJI RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

Z DNIA 6 CZERWCA 2013 R. 

 AD. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE 

 a) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzywnowicz otworzył XXXIX Sesję 

Rady Gminy Ustronie Morskie oraz powitał wszystkich zgromadzonych. 

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

(nieobecni Radni: Piotr Barycki, Marek Iwańczyk i Wioletta Tomoń) – lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie, 

b) stwierdzenie quorum, 

c) przyjęcie protokołów: 

 nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2013 r. 

2. Głos mieszkańców. 

3. Odczytanie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury. 

4. Przedstawienie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych w 2012 roku: 

 Gminnego Ośrodka Kultury – dyskusja; 

 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – dyskusja. 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok: 

1) wystąpienie Skarbnika Gminy; 

2) zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział                    

w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ustronie 

Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok; 

3) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; 

4) zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Odział                   

w Koszalinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Ustronie Morskie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2012 rok; 

5) dyskusja; 
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6) podjęcie uchwał: 

a) Druk nr 1- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2012, 

b) Druk nr 2- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2012 rok, 

c) Druk nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie. 

6. Przedstawienie projektów uchwał: 

A. Druk nr 4- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013- dyskusja, podjęcie uchwały;  

B. Druk nr 5- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie 

na lata 2013-2015 - dyskusja, podjęcie uchwały; 

C. Druk nr 6- o zmianie uchwały w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie- 

dyskusja, podjęcie uchwały; 

D. Druk nr 7- w sprawie zbycia nieruchomości- dyskusja, podjęcie uchwały; 

E. Druk nr 8- w sprawie wyrażenia zgody za zniesienie współwłasności nieruchomości- 

dyskusja, podjęcie uchwały  

F. Druk nr 9- w sprawie uchwalenie regulaminu korzystania z amfiteatru w Ustroniu 

Morskim- dyskusja, podjęcie uchwały; 

G. Druk nr 10- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012                 

dla Gminy Ustronie Morskie- dyskusja, podjęcie uchwały. 

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

8. Interpelacje i zapytania. 

9. Wolne wnioski. 

10.  Zamknięcie sesji. 

 Przewodniczący poinformował, iż Wójt Gminy zgłosił autopoprawkę do projektów 

uchwał druk nr 4 i 5 – pisemna informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Głosowanie nad przyjęciem autopoprawki: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący dodał, iż konieczna jest także zmiana kolejności projektów uchwał - dot. 

druków nr 1 i 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
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za 2012 rok stanowić będzie druk nr 1, a projekt uchwały w sprawie absolutorium stanowić 

będzie druk nr 2. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku po zmianach: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie. 

 c) Przyjecie protokołów: 

 nr XXXVII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 nr XXXIII/2013 z Sesji Rady Gminy z dnia 16 maja 2013 r. 

Głosowanie: 

Udział w głosowaniu wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 AD. 2 GŁOS MIESZKAŃCÓW 

 Pani Gabriela Kowalska zabrała głos jako pierwsza. Poinformowała, iż wystąpi dziś 

w sprawie pisma dot. dojścia do plaży od ul. Rolnej. Powiedziała, że gdy postanowiła                    

tu zamieszkać założeniem było, iż będzie tu dojście do plaży. Stwierdziła, iż oczekuje 

odpowiedzi co dalej. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Radni dopiero dziś otrzymali pismo, w związku z tym 

jeszcze nie zdążyli się z nim zapoznać. Dodał, iż Rada zastanowi się i zajmie się tą sprawą. 

Zadeklarował, że Rada nie zostawi tych ludzi. 

Pani Kowalska kontynuowała. Uznała, że to jest cały czas to samo pismo, nie jest to żadną 

niespodzianką. Zapytała czy jest możliwość wytyczenie drogi na kawałku działki 23/4                   

w ramach zamiany? Mieszkanka dodała, że Wiceprzewodniczący Rady mówił, iż to będzie 

załatwione. Mieszkańcy chcą, aby wytyczyć przejście i zabezpieczyć ich interesy. Następnie 

pani Kowalska zaproponowała, aby zamienić teren gminny i wytyczyć przejście w dół,               

aż do morza. Stwierdziła, że jest to kolejna propozycja. Dodała, że to nie jest tak, iż zbierze 

się podpisy. Zapytała czy to musi się odbywać takim targiem? Przypomniała, iż Wójt Gminy 

zapewniał, że będzie tam piękna droga. Na koniec pani Kowalska powiedziała, iż Państwo 

Radni reprezentują mieszkańców. „Wakacyjna wioska” ma swoje prywatne przejście, może           
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je w każdej chwili zamknąć. Stwierdziła, że smutne jest, że pojawiają się takie informacje, 

jaką zobaczyła na forum. 

Przewodniczący odpowiedział, że szkoda wywodów, ponieważ i tak dziś nie podejmie się 

żadnych działań. Rada jeszcze do tego wróci. Przewodniczący dodał, iż to nie Rada prowadzi 

negocjacje, ale Wójt Gminy. Zwrócił się do przedmówczyni, iż „szkoda, że nie było pani na 

ostatnim spotkaniu, na którym pokazano wiele materiałów. Miałaby pani inne spojrzenie 

trochę na to wszystko”. Podsumował, iż do tego tematu trzeba jeszcze wrócić. 

Mieszkanka odparła, iż Wójt powiedział, że to Rada Gminy zdecydowała. 

Przewodniczący stwierdził, że nad takimi rozwiązaniami powinien pracować pan Wójt.              

Na pewno jedno przejście będzie, albo się zmieni jego bieg, albo pozostanie tak jak jest. Rada 

po ostatnim spotkaniu wskazała, że należy prowadzić rozmowy, zarówno ze spółką jak                  

i z panem Tomaszewskim. Pan Przewodniczący uznał, iż nie może być tak, że cały czas ktoś 

będzie na Radę naciskał i ciągle będzie się do tego wracać. Nie można oczekiwać,                    

że co miesiąc temat ten będzie wracać. 

Pani Kowalska powiedziała, że na spotkaniu w marcu zadeklarowano, iż będzie to zrobione,      

a jak do tej pory nic się nie dzieje. Pani Grażyna Pogonowicz jest gotowa zamienić swój 

łącznik na kawałek parkingu. Państwo Tomaszewscy podobnie. 

Przewodniczący poprosił, aby zakończyć tę dyskusję. Obiecał, iż Rada spotka się w tym 

temacie. 

 Radny Andrzej Basarab zabrał głos jako kolejny. Poprosił, żeby nie mówić, że obiecał, 

że tak będzie. Przypomniał, iż powiedział, że jeśli nie możemy dogadać się ze Spółką to może 

trzeba spróbować z państwem Pogonowicz. Zaznaczył, iż nic nie obiecał. Dodał, że nie 

potrzebne są te pisma. 13 czerwca jest Komisja Budżetu, wtedy Radni zapoznają się                        

z pismem. Radny wyjaśnił, że jest za tym, aby ten łącznik powstał. Droga za oknami sali 

konferencyjnej jest prywatna, tam przy „Albakorze” publiczna, i będzie prowadziła do plaży. 

Jeszcze raz powtórzył, że nie deklarował, iż to będzie, ale że jest taka propozycja. 

Wójt Gminy Jerzy Kołakowski powiedział, iż nie ma On takiej władzy, aby sam mógł coś 

zrobić w tej sytuacji, to jest w rękach Rady. Dodał, że gdyby od Niego to zależało to dawno 

temat byłby już załatwiony. Pierwsza propozycja była do przyjęcia przez Spółkę                           

i mieszkańców. Jednak w gestii Rady będzie podjęcie decyzji. Pan Wójt stwierdził,                        

iż wiadomo jakie jest niebezpieczeństwo, że mogą zamknąć przejście. Tam gdzie „Wakacyjna 

wioska” przejście jest prywatne, więc nie mamy na to wpływu. Wójt poinformował,                       

że sprawa ta wróci na Komisję. Na koniec dodał, iż ta środkowa wersja byłaby najlepsza. 

Pani Grażyna Pogonowicz powiedziała, że jej propozycja załatwi sprawę bez wydawania 

pieniędzy. Odda ona swój kawałek drogi za parking. 

Radny Basarab poprosił, aby złożyć propozycję do Urzędu na piśmie. 

Przewodniczący Rady odparł, że Rada zajmie się tym na Komisji Budżetu. 
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Wójt Gminy uznał, iż to nie rozwiąże problemu, ponieważ dalej trzeba będzie oddać                     

1,5 mln zł Spółce. 

Pani Kowalska odpowiedziała, że taka była decyzja Rady. 

Przewodniczący poinformował, że Rada nie boi się odpowiedzialności. Przykre jest to,                  

że padają takie słowa ze strony, która nie do końca zagłębiona jest chyba w temacie, nie zna 

szczegółów i historii. Następnie zaprosił zainteresowanych na posiedzenie 13 czerwca                    

i poprosił o przygotowanie propozycji na piśmie. W związku z tym, iż nie było więcej głosów 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 AD. 3. ODCZYTANIE PROTOKOŁU Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ W GMINNYM 

OŚRODKU KULTURY 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska odczytała protokół z 

kontroli wraz z pismami wyjaśniającymi pana Dyrektora- kopia stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady powiedział, iż nie przewidziano w tym punkcie dyskusji. 

Zaproponował, aby poprowadzić ją po przedstawieniu sprawozdania przez pana Dyrektora 

GOK-u. 

 AD. 4. PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI GMINNYCH JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH W 2012 ROKU: 

 Gminnego Ośrodka Kultury 

Pan Artur Baranowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury powiedział, że pod koniec marca 

na wspólnym powiedzeniu komisji przedstawiał już prezentację dot. działalności jednostki             

w poprzednim roku. Dodał, iż jeśli jest taka potrzeba to może oczywiście powtórzyć 

prezentację, chociaż nic się nie zmieniło od tamtego czasu. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ten punkt znalazł się w porządku obrad dlatego, że gdy            

na wspólnym posiedzeniu komisji Rada opiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego instytucji kultury, projekt w tej sprawie przedstawiała pani 

Skarbnik, a nie pan Dyrektor. Gdyby pojawiły się jakieś pytania nie byłoby osoby,                    

która mogłaby jasno na nie odpowiedzieć. 

Pan Baranowski odpowiedział, iż przedstawiała to pani Skarbnik dlatego,                                       

że  przygotowywała projekt. Dodał, że jeśli są jakieś pytania to odpowie na nie. 

 Radna Makowska zapytała czy tak wyglądała sytuacja w Rusowie, że całe zużycie 

wody w budynku „Melmaka” i Koła Gospodyń Wiejskich szło na konto GOK-u? 
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Dyrektor odpowiedział, że tak to wyglądało. Znajdował się tam tylko jednej wodomierz                       

i podpisana była tylko jedna umowa, pobierana była jedna opłata. Powiedział, iż nie wie jak 

to się stało, że obejmowało to również sklep. Stwierdził, że było to niedopatrzenie. Dodał, iż 

jeżeli chodzi o mieszkanie socjalne to ktoś kto się tym zajmował nie dopilnował tej sprawy. 

Ośrodek Kultury płacił za wszystkich i dodatkowo podwójnie za KGW. Następnie pan 

Dyrektor poinformował, iż w sklepie był licznik, w tej chwili jest już podpisana odrębna 

umowa. Kwestię mieszkania socjalnego trzeba rozwiązać. Dyrektor uważa, że pieniądze 

powinny trafiać do budżetu GOK-u. Wodociągi nie podpisują umowy na podlicznik,                    

w związku z tym nie ma innego rozwiązania. 

Wójt Gminy stwierdził, że takich sytuacji jest więcej w Gminie. Dlatego, że kiedyś to było 

płacone ryczałtowo. Zadeklarował, iż dowie się szczegółów jak jest i rozwiąże ten problem. 

Radna Anna Britzen uznała, iż błąd popełniono kiedy przekształcano ośrodek zdrowia                    

na mieszkanie socjalne. Pracownicy nie dopełnili swoich obowiązków. Licznik KGW 

pozostawiono w środku mieszkania, był problem z dostępem do odczytu. Dodała, że 

wielokrotnie zgłaszała ten problem. To było niemożliwe, żeby generowano takie duże 

zużycie. 

 Radna Makowska zapytała ile osób na dziś jest zatrudnionych w GOK-u oraz ile osób 

uczęszcza na zajęcia teatralne? 

Dyrektor dopowiedział, iż w zajęciach teatralnych bierze udział pięć osób. Liczba ta nie 

uległa zmniejszeniu. Jeżeli chodzi o zatrudnienie to jest to osiem osób. Jednej osobie skończył 

się okres próbny i zakończono współpracę. 

Radna zapytała czy pan Dyrektor myślał o poszerzeniu działalności zajęć teatralnych o grupę 

młodszych dzieci? 

Pan Dyrektor wyjaśnił, że pani prowadząca zajęcia powiedziała, że docierają do niej takie 

informację, iż jakieś dzieci chciałyby chodzić. Jednak musi uzbierać się pewna grupa licząca 

kilka osób. Dodał, iż czeka na większe zainteresowanie, kiedy będzie można utworzyć 

porządną grupę. 

 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Pan Grzegorz Czachorowski przedstawił prezentację multimedialną – wydruk stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Wójt Gminy podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Gmina Ustronie 

Morskie otrzymała certyfikat sportowej gminy. 

Pan Czachorowski poinformował, iż na Fordzie zainstalowano platformę reklamową, która  

na dzień będzie stawiana w Koszalinie przy CH ”Atrium”. Ponadto planuje się, aby reklamy 

basenu postawić również przy nowych zejściach na plażę. Dodał, że GOSiR cały czas reaguje 

na wszelkie telefony i zgłoszenia, stara się pomagać w każdej sytuacji jeśli może. 
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Sekretarz Gminy Tomasz Grobla powiedział, że jeśli chodzi o drobne prace naprawcze                  

w ramach zgłoszeń to są one na bieżąco załatwiane. Są to prace drobne, niewidoczne,                    

ale absorbujące czas. 

Radna Britzen w imieniu swoim i mieszkańców podziękowała za to, że prośby o interwencje 

są pozytywnie rozpatrywane. Pracownicy szybka reagują, kontakt jest bardzo dobry. Ponadto 

podziękowała za piękne przedstawienie imprez, także tych odbywających się w Rusowie. 

Wójt Gminy stwierdził, iż warto powiedzieć o współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych,               

a GOSiR-em. Gmina zakupiła masę bitumiczną, którą można łatać dziury na drogach. Będzie 

ona wykorzystywana również na drogi powiatowe. Powiat w zamian pomaluje nam pasy. 

 Radny Basarab był kolejnym mówcą. Przypomniał, iż często na posiedzeniach 

występował pan Sudak, który był jakby lobbystą „Burco” i zapewniał, że przetok przez drogę 

zostanie zrobiony. A jednak dalej się on zapada. Radny zaznaczył, że chce to zasygnalizować. 

Wójt uznał, że jest to słuszna uwaga. Poinformował, iż monitorował to, rozmawiał na ten 

temat w Starostwie. Powinno to zrobić „Burco”, i cały czas zapewniają, że zrobią. 

Sekretarz Gminy dodał, że od poprzedniego roku Urząd ubiega się o kontrole tego przetoku. 

Pracę wykonywał „Domar”. Poinformował, iż kontaktowano się z Prezesem Zarządu Dróg. 

Mamy zapewnienie, iż to będzie zmonitorowane, jak również przetok na ul. Lotniczej. Ciężko  

jednak powiedzieć kiedy to nastąpi. 

 AD. 5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK 

 1) Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska przedstawiła prezentację dot. wykonania 

budżetu za 2012 rok– wydruk stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 2) Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

Oddział Zamiejscowy w Koszalinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ustronie Morskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok – pismo stanowi 

załącznik nr 5. 

 3) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Agnieszka Makowska odczytała 

protokół z kontroli wykonania budżetu za 2012 rok, oraz odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej – kopie dokumentów stanowią załącznik nr 6 i 7. 

 4) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie w sprawie wydania opinii  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie absolutorium                  

dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok – kopia stanowi załącznik               

nr 8 do niniejszego protokołu. 

 5) Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych komisji                       

o przedstawienie opinii w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej: 
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Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: opinia pozytywna 

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego: opinia pozytywna 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: opinia pozytywna 

Komisja Rolnictwa: opinia pozytywna 

DYSKUSJA – brak 

 6) podjęcie uchwał: 

b) Druk nr 1- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie 

Morskie za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie 

za 2012 rok 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/259/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 

roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ustronie Morskie za 2012 

rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustronie Morskie za 2012 rok została 

podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

a) Druk nr 2- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2012 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/260/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 

roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2012 została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

c) Druk nr 3- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok 

samorządowych instytucji kultury Gminy Ustronie Morskie 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 9 głosów „za”, 1 „przeciw” i 2 „wstrzymuję się”. 
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Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok samorządowych instytucji 

kultury Gminy Ustronie Morskie została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 Sekretarz Gminy przeprosiła za nieobecność Wójta Gminy, ale ma ważne spotkanie. 

Następnie podziękował w imieniu Urzędu Gminy, Wójta i pani Skarbnik Przewodniczącemu 

Rady, przewodniczącym komisji i wszystkim Radnym. 

 AD. 6. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

A. Druk nr 4- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- przedstawiła Skarbnik Gminy 

pani Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna. 

DYSKUSJA - brak 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

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

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

B. Druk nr 5- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 

2013- 2025- przedstawiła Skarbnik Gminy pani Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna.  

DYSKUSJA - brak 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 12 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/263/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku                  

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

została podjęta jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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C. Druk nr 6- w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie 

- przedstawiła Skarbnik Gminy Katarzyna Kruszyńska. 

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: pozytywna.  

DYSKUSJA 

 Radny Basarab zapytał w jaki sposób Urząd chce dotrzeć do tych osób, które nie 

złożyły jeszcze deklaracji? Radny poinformował, iż wie, że są to także osoby, które nie 

zamierzają w ogóle składać deklaracji. Zapytał w jaki sposób Urząd chce ich zmobilizować? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż uchwała dotyczy tylko zmiany terminu. Wójt ma możliwość 

karania jeśli ktoś nie złoży deklaracji. Wychodzi się naprzeciw mieszkańcom i wydłuża się 

termin, żeby nie trzeba było ich karać. Jeśli ktoś nie złoży mimo to, to z Urzędu będą 

wydawane decyzje i narzucane wyższe stawki. Nie będzie problemu z identyfikacją tych osób, 

ponieważ jest program dot. płacenia podatków. Obowiązkiem jest również złożenie deklaracji 

zerowej. 

Radny zapytał czy Urząd zamierza wysłać informację do ludzi, że będą stosowane kary?             

Żeby nałożyć  na kogoś karę to obowiązkiem jest poinformowanie o takiej możliwości. Radny 

powiedział, iż są w Gminie osoby starsze, które nie miały podpisanej wcześniej umowy                  

na wywóz śmieci. Boją się złożyć deklarację, bo nie mają umowy. Trzeba ich poinformować, 

że mogą złożyć oświadczenie, ponieważ oni tego nie wiedzą. Jeśli przekaże się im tą 

informację to na pewno chętnie złożą deklarację. Radny stwierdził, iż „jesteśmy stróżami 

prawa społecznego i musimy o to dbać”. 

Sekretarz Gminy Tomasz Grobla poinformował, że w Urzędzie funkcjonują trzy rodzaje 

ewidencji: działalności gospodarczej, podatkowa i kart porządkowych. Można łatwo sprawdzić 

kto jeszcze powinien złożyć deklarację. Dodał, iż w tym roku będzie się delikatnie do tego 

podchodzić i delikatnie stosować przepisy jeżeli chodzi o karanie, mając na uwadze, że to 

wszystko dzieje się dość szybko. Wiadomo, iż nie wszyscy maja lekkości w załatwianiu takich 

spraw. Sekretarz dodał, że za chwilę ruszy kapania informacyjna. Ma nadzieję, że dotrze ona 

do wszystkich. Na pewno pozostanie jakiś margines osób niedoinformowanych. Urząd wie,             

iż wiele jest zamieszania w związku z nowym systemem. 

Dyrektor GOSiR-u wyjaśnił, że kary stosowane są w przypadku, gdy ktoś nie złoży deklaracji. 

Jeśli złoży, ale bez poprzedniej umowy to nie ma za to kar. Urząd wymaga jej, ale jeśli jej nie 

ma to, to nie ma. 

Radny Basarab powiedział, iż miło było usłyszeć, że będzie się do tego podchodzić delikatnie. 

Następnie uznał, że trzeba to powiedzieć głośno, że można złożyć deklarację bez umowy. 

Należy patrzeć z życia na to jak ich zachęcić. Trzeba się zastanowić w jaki sposób przekazać  

tę informację, żeby do wszystkich dotarła. Wiadomo, że nie można liczyć na 100%. 

Pani Skarbnik powiedziała, że umowa potrzebna jest po, aby zweryfikować ilość wcześniej 

wywożonych śmieci z zadeklarowaną. Osoby, które prowadzą także działalność zobowiązane 
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są do złożenia dwóch deklaracji. Wójt ma obowiązek karać, inaczej może zostać postawiony 

zarzut uszczuplanie dochodów publicznych. Będzie kampania informacyjna. Deklaracje 

składane po terminie także będą przyjmowane. Na koniec stwierdziła, że nie można jednak 

prosić mieszkańców, żeby złożyli deklarację. 

Sekretarz Gminy był kolejnym mówcą. Stwierdził, że jeśli od samego początku przyjąć,                  

że można nie dołączać umów to nikt by nie dołączył. Pokrywa się to z aspektem 

psychologicznym. Wyjaśnił, iż Wójt będzie rozpatrywał indywidualne przypadki. Zbiór tych 

umów jest potrzebny do weryfikacji. Wojewoda wyrzucił wyznacznik na postawie wody. Nie 

ma więc instrumentu do sprawdzenia. Dodał, iż ludzie mogą mieć obawy przed złożeniem 

deklaracji bez umowy. Jednak należy oddzielić to co było i to co jest. 

Radny Robert Saraban przypomniał, że pytanie dotyczące kwestii umów padło, gdy pracowano 

nad projektami uchwał. 

 Przewodniczący Rady powiedział, iż żona złożyła deklarację i dostała wezwanie                  

do uzupełnienia. Zaznaczono, że jeśli nie dostarczy umowy to będzie kara. 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż kary są w przypadku niezłożenia deklaracji. Zapewniła,                      

że sprawdzi to i sprostuje. 

Radny Basarab odparł, że to dotarło do wielu mieszkańców. Ludzie boją się kar. Następnie 

Radny powiedział, iż umowy mają służyć do weryfikacji, jednak uważa, iż rzeczywistość 

okaże się całkiem inna. 

Radna Makowska powiedziała, że ma ze sobą pismo, które przyszło do jej rodziców. 

Odczytała. W treści nie było mowy o karze w przypadku niedostarczenia umowy. 

Sekretarz zapewnił, iż w kampanii informacyjnej zamieszczona zostanie informacja, że nie 

będzie kar za niedołączenie umowy. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dwunastu Radnych. 

Oddano 11 głosów „za” i 1 głos „wstrzymuję się”. 

Uchwała nr XXXIX/264/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie ustalenia deklaracji o wysokości opłaty                     

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ustronie Morskie została 

podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

D. Druk nr 7- w sprawie zbycia nieruchomości – przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA – BRAK 
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GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło dziesięciu Radnych (nieobecna Radna Anna Britzen i Radny 

Andrzej Basarab). 

Oddano 10 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/249/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

w sprawie zbycia nieruchomości została podjęta większością głosów. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

E. Druk nr 8- w sprawie wyrażenia zgody za zniesienie współwłasności nieruchomości – 

przedstawił Sekretarz Gminy Tomasz Grobla. 

DYSKUSJA - BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych (nieobecna Radna Anna Britzen). 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXVIX/265/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

w sprawie wyrażenia zgody za zniesienie współwłasności nieruchomości została podjęta 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

F. Druk nr - w sprawie uchwalenie regulaminu korzystania z amfiteatru w Ustroniu 

Morskim – przedstawiła Urszula Czachorowska Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju . 

DYSKUSJA 

 Radny Andrzej Basarab zapytał czy umowy z dotychczasowymi poddzierżawcami dalej 

funkcjonują, ile ich jest, jaką prowadzą działalność? 

Pani Czachorowska odpowiedziała, że są to punkty gastronomiczne. Umowy podpisane są do 

końca roku. Wyjaśniła, iż chciałaby na tym temacie skupić się na kolejnej sesji dotyczącej 

przygotowania do sezonu. 

Sekretarz dodał, że może zapewnić, iż warunki finansowe są niewspółmiernie korzystniejsze 

niż za poprzedniego dzierżawcy. 

Radny Szymanek zapytał jak odbyła się sprawa rozstania z dotychczasowym dzierżawcą?                 

Czy odbyła się w ramach jakiegoś rozliczenia, czy poszły za tym jakieś środki z budżetu? 

Pani Kierownik powiedziała, iż w sprawach formalnych nie będzie odpowiadać. Dodała,                   

że ze spółką „Amfiteatr” Gmina dalej będzie współpracować, tylko na innych zasadach. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że na najbliższej Komisji Budżetu Sekretarz Gminy 

przedstawi ten temat. 

ZAMKNIĘCIE DYSKUSJI 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych (nieobecna Radna Anna Britzen). 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/266/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

w sprawie uchwalenie regulaminu korzystania z amfiteatru w Ustroniu Morskim została 

podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

PRZERWA. | PO PRZERWIE. 

G. Druk nr 10- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012                 

dla Gminy Ustronie Morskie – przedstawiła Pan Izabela Poznańska Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

DYSKUSJA- BRAK 

GŁOSOWANIE: 

W głosowaniu udział wzięło jedenastu Radnych (nieobecna Radna Anna Britzen). 

Oddano 11 głosów „za”. 

Uchwała nr XXXIX/267/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 6 czerwca 2013 roku              

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Ustronie 

Morskie została podjęta jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Przerwa. | Po przerwie. 

 AD. 7., 8. I 9. INFORMACJA WÓJTA GMINY Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM, DYSKUSJA – INTERPELACJE I ZAPYTANIA ORAZ WOLNE WNIOSKI 

Pisemna informacja stanowi złącznik nr  9 do niniejszego protokołu. 

DYSKUSJA 

 Radny Basarab powiedział, że w ramach wyjaśnień dla jednego mieszkańca 

chce oznajmić, iż pytania dotyczące amfiteatru nie miały służyć temu, aby zostać 

zauważonym, aby błysnąć na sesji. Dodał, że chce wiedzieć nad czym będzie głosował. 

Następnie Radny zmienił temat. Zapytał czy jest możliwość zmobilizowania właścicieli 
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prywatnych terenów do koszenia? Wiele nieruchomości jest w ciężkim stanie, są niekoszone                

i zagrażają bezpieczeństwu. Poza tym pyłki unoszą się, trawa jest rozsiewana na inne 

nieruchomości. Gmina starannie wykonuje to zadanie przy drogach. Poprosił, aby zająć się tą 

sprawą. Są też takie tereny na osiedlach. Radny zapytał czy jest możliwość egzekwowania 

tego? Dodał, iż rozumie jak działka jest niebudowlana. 

Sekretarz udzielił odpowiedzi. Powiedział, że w ubiegłym roku rozpoczęto akcję wysyłania 

pism do mieszkańców, którzy mieli zanieczyszczone swoje tereny. Stwierdził, iż jest to 

żmudna praca. Starano się w regulaminie zapisać regulację o takim instrumencie za pomocą, 

którego można by to egzekwować. Wojewoda jednak unieważnił. Taka akcja znów się 

rozpocznie. Jeżeli chodzi o skrzyżowania to jest silna podstawa. Jeśli chodzi zaś o inne części 

to trudno jest wyegzekwować. Nie raz pracownicy GOSiR-u sami musieli wykaszać, 

ponieważ właściciel tu nie mieszka i nie było z jego strony odzewu. Nie ma takiego 

instrumentu, aby nakazać. To walka z wiatrakami. Na koniec pan Sekretarz zapewnił,                     

iż Urząd będzie to monitorował.   

 Radny Basarab ponownie zabrał głos. Powiedział, iż na skrzyżowaniu                   

ul. Wiejskiej z ul. B. Chrobrego po prawej stronie postawiono blaszak, który ogranicza 

widoczność i zagraża bezpieczeństwu. Dodał, że rozumie, że właściciel tego terenu nastawił 

się na zysk z dzierżawy, powstaje tam bazar, ale trzeba patrzeć na bezpieczeństwo. Nie można 

przedkładać zysku z opłaty targowej nad bezpieczeństwo. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jeśli jest to na terenie prywatnym to Gmina nie ma na to 

wpływu. Powtórzył, iż umieszczono zapisy regulujące to w regulaminie, ale Wojewoda je 

uchylił, ponieważ byłaby to zbyt duża ingerencja we własność prywatną. Dodał, iż w tamtym 

miejscu jest zawsze problem z przejazdem oraz z przejściem. Będzie to przedmiotem kontroli 

sezonowych prowadzonych przez pracownika Urzędu wraz z funkcjonariuszem Policji. 

Podstawą tych kontroli jest Policja, ponieważ może nakładać mandaty. 

 Radny Mirosław Szymanek powiedział, iż chce wskazać kolejny temat,              

który od lat jest nieuregulowany. Chodzi o hałas. Radny zaznaczył, że mówi o obiekcie 

„Malibu”. Stwierdził, że działa on od lat poza wszystkimi normami. Muzyka gra do 4 rano. 

Walka jest bezskuteczna. Wystawiane są im co roku mandaty, które płacą i dalej robią to 

samo. Hotel „Rafa” właściwie nie ma już gości, a w jego okolicy powstają nowe obiekty 

nastawiane na hotelarstwo. Radny zapytał czy nie ma innej możliwości zmierzenia hałasu               

i zrobienie z tym czegoś? Uznał, iż chyba jedyną droga jest pisanie do Wojewody. Trzeba być 

tolerancyjnym, ale bez przesady. Zaproponował, aby może ograniczyć tę zabawę do godziny 

2 w nocy. Inne lokale o 23 przyciszają muzykę. Ludzie boją się cokolwiek robić, ponieważ to 

nic nie daje. Na koniec Radny stwierdził, że nie może być tak, że oni robią co chcą. Dodał,            

iż zasada jest taka, że jeśli chcesz robić dyskotekę to wybuduj odpowiedni obiekt. 

Sekretarz Gminy odparł, że Urząd wie o co chodzi. Zaproponował, iż na najbliższe 

posiedzenie Komisji przygotuje jakieś informacje i przemyślenia odnośnie tego. 
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 Radna Irena Krawczyk zapytała czy w tym roku również przyjadą do Ustronia 

kibice z Poznania? 

Sekretarz odpowiedział, że nie wie. 

Pani Urszula Czachorowska wyjaśniła, iż ta kwestia nie jest jeszcze ustalona. Jest propozycja, 

aby przyjechały rodziny. 

Sekretarz dodał, że tym, którzy byli w ubiegłych latach podobało się u nas. Zaznaczył,                  

iż Gmina nie jest organizatorem imprezy. 

Radny Szymanek uznał, iż niewiadomo czy to będą tylko rodziny. Warto przejrzeć 

sprawozdania Policji z tych dni. Dobrze byłyby przekazać również takie protokoły 

organizatorowi. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Komendant powie na ten temat na sesji dot. przygotowania 

do sezonu. Dodał, iż uczestniczy zabaw dziennych bawili się bez zarzutu. Był to piknik 

rodzinny. To co działo się wieczorem to już co innego. Stwierdził, że i tak szczęściem jest,            

że nie przyjechali również kibice klubów przeciwnych. 

Sekretarz Gminy przypomniał, że miesiąc temu doszło w Ustroniu do incydentu z kibicami, 

gdzie musiała interweniować Policja. I wcale nie była to wielka impreza. 

 Radny Andrzej Basarab powiedział, że chce zasygnalizować, iż na cmentarzu 

przy poborze wody cieknie kran. Wokół jest mokro. Koszt wymiany nie jest duży.                    

Jest to ważna sprawa. Poza tym przypomniał, że już wcześniej mówił o tym, iż trzeba 

przenieść studnię, ponieważ znajduje się wśród zaplanowanych miejsc grzebalnych. Miejsca 

się kończą. Gmina na razie poza zakupem terenu nie zrobiła nic by go odpowiednio urządzić. 

Dyrektor GOSiR-u odpowiedział, iż nie wiedział o kranie. Zapewnił, że zostanie                     

to naprawione. Jeżeli chodzi o studzienkę to jest to większy problem. Pracownicy jednostki 

nie są specjalistami odnośnie dróg i kanalizacji wodno- ściekowej. Stwierdził, iż dobrze,             

że Radny o tym powiedział, po czym zapewnił, iż napisze wniosek o środki na to. Dodał,               

iż pan Winiecki na bieżąco prowadzi ewidencję miejsc grzebalnych i wkrótce rozrysuje 

przebieg alejek i ilość miejsca nowych częściach cmentarza. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż drobne prace konserwatorskie, które zostały wywołane             

na ostatnim wspólnym posiedzeniu zostały już wykonane. Problem jest jedynie z tą kratką           

na sali konferencyjnej, zajmuje się tym firma „Klimatex”. Dodał, że konserwatorzy pracują 

do godz. 10 na swoich stanowiskach, potem pani Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki 

Komunalnej ma dla nich plan prac w innych miejscach. Od poniedziałku rozpoczną się prace 

remontowe na drogach. Polegać będą one na łataniu dziur. Nie ma ustalonych priorytetów. 

Jedynie przejazd kolejowy, który zostanie wykonany z płyt. Prace będą wykonywane dopóki 

starczy materiału. Zarząd Dróg Powiatowych pomalował oznakowanie poziome, poza tym 

jeździła zamiatarka ze zbiornikiem wodnym. Pan Sekretarz dodał również, że prace                   

dot. budowy zejść na plażę oraz place zabaw kończą się. Gmina ogłasza nowe przetargi                  

na wykonanie dokumentacji projektowej. 
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Pani Magdalena Kołosowska dodała, że złożono wniosek na wykonanie kanalizacji 

deszczowej ul Kolejowej, na wykonanie ul. Górnej, zamknięcie wysypiska, budowę farmy 

fotowoltaicznej, place zabaw w Sianożętach i przy Przedszkolu oraz termomodernizację 

Przedszkola i garaży przy Urzędzie Gminy. 

W związku z tym, iż nie było więcej głosów Sekretarz Gminy powiedział, iż w imieniu pana 

Wójta z okazji udzielenia absolutorium chce zaprosić wszystkich uczestników Sesji na część 

nieoficjalną spotkania – obiad. 

  AD. 7. ZAMKNIĘCIE SESJI 

 Przewodniczący Rady zamknął XXXIX Sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. 

Czas trwania: 8
30

 – 12
10

 

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna przy Urzędzie Gminy 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Jędrzejewska 


